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إعالن عن وضع ونشر مشروع مرسوم بالتراجع عن مشروع املرسوم املنشور 

أنه  واملعلن   2009 ما1   13 بتاريخ   5037 عدد  الرسمية  بالجريدة 

وأوملاس الرماني  لدائرتي  تابعا  دوارا   67 تزويد  العامة  املنفعة   من 

 باملاء الشروب ويتراجع عن نزع بموجبه ملكية القطعة األرضية الالزمة 

10592لهذا الغرض............................................................................................. 

 5562 عدد  الرسمية  بالجريدة  املنشور  املرسوم  ملشروع  تعديلي   استدراك 

بتاريخ 5 يونيو 2019 واملعلن أنه من املنفعة العامة  تزويد جماعة 

)جماعة  للشرب  الصالح  باملاء  لها  التابعة  والدواوير  بولنوار  سيد1 

 .......................................................... سيد1 بولنوار) إقليم وجدة انكاد
10593
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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 املعلنون في ميدان اإلشهار القانوني إثبات هويتهم والسلطات املسندة إليهم.
وال تتحمل اإلدارة أية مسؤولية فيما يتعلق بمضمون اإلعالنات.

 I.  -  إعالنات قانونية
FIDUCIAIRE ABDOU

 TRAVAUX DE FIDUCIAIRE ANALYSE

 COMPTABLE ET FINANCIERE

ORGANISATION STRUCTURELLE

شركة فام ميد

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

 26 بمقت�سى عقد عرفي حرر في 

أبريل 2021، تم تاسيس شركة ذات 

وحيد  بشريك  محدودة  مسؤولية 

الخصائص التالية :

ميد  فام   : التجار1  االسم 

ش.م.م.ش.و.

االجهزة  بيع   : االجتماعي  الهدف 

وقطع غيار وملحقات اجهزة االشعة.

100.000 درهم مقسم   : راسما  

درهم للحصة   100 1000 حصة  الى 

الواحدة مقسمة كاالتي :

السيدة عين دردارة فضيلة 1000 

حصة.

اقامة ياسمينة   : املقر االجتماعي 

عمارة 26 محل رقم 5 تابريكت سال.

دردارة  عين  السيدة   : التسيير 

فضيلة.

املدة : مدة الشركة 99 سنة.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

االبتدائية سال تحت رقم 81 36.

بمثابة مقتطف وبيان

1 P

أعيش 

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

138 شارع يعقوب املنصور بالدارالبيضاء

الهاتف : 05.22.23.23.32

الفاكس : 05.22.23.23.27

STE ADORA AUTO

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

راسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : 77 زنقة محمد 

سميحا الطابق 8 الدارالبيضاء

السجل التجار1 رقم : 500959

تاسيس شركة
بتاريخ  عرفي  عقد  بموجب 

النظام  وضع  تم   2021 أبريل   12

االسا�سي لشركة محدودة املسؤولية 

الخصائص  ذات  وحيد  شريك  من 

التالية :

مسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

محدودة من شريك وحيد.

االسم : أدورا أوطو.

الغرض : استيراد، تصدير واالتجار 

املستعملة  الجديدة،  السيارات  في 

واملعطبة.

استيراد تصدير وااليجار في قطع 

الغيار الجديدة واملستعملة.

العمليات  كل  عامة،  وبصفة 

املالية،  أو  التجارية  الصناعية، 

لها عالقة  التي  املنقولة  أو  العقارية 

بالهدف  مباشرة  غير  أو  مباشرة 

االجتماعي وكل االهداف املماثلة التي 

من شأنها املساهمة في تنمية الشركة.

 77 ب  يقع   : االجتماعي  املقر 

 8 الطابق  سميحا،  محمد  زنقة 

الدارالبيضاء.

املدة : 99 سنة.

السنة املالية : تبدأ من فاتح يناير 

وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.

حدد   : االجتماعي  الراسما  

درهم   100.000 راسما  الشركة في 

مقسم الى 1000 حصة نقدية بقيمة 

على  وزعت  للحصة  درهم   100

مساهمته  مقابل  الوحيد  الشريك 

النقدية.

السيد مجد1   : الشريك الوحيد 

يعقوب  بشارع  القاطن  مسلمي، 

الطابق  مزير ،  اقامة  املنصور، 

االو ، الدارالبيضاء.

: يسير الشركة وملدة غير  التسيير 

مسلمي،  مجد1  السيد  محدودة، 

اقامة  املنصور،  يعقوب  بشارع 

مزير ، الطابق االو ، الدارالبيضاء.

 : التجار1  بالسجل  التسجيل 

التجار1  بالسجل  الشركة  سجلت 

باملحكمة  الضبط  كتابة  لدى 

 29 بتاريخ  للدارالبيضاء  التجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 500353.

تم االيداع امللف لدى كتابة ضبط 

باملحكمة التجارية للدارالبيضاء.
للخالصة والبيان

2 P

أعيش 
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
138 شارع يعقوب املنصور بالدارالبيضاء

الهاتف : 05.22.23.23.32
الفاكس : 05.22.23.23.27

STE TUBORAMA
شركة ذات مسؤولية محدودة
راسمالها : 30.000.000 درهم

مقرها االجتماعي :  2 و25 ملتقى 
زنقة ليبورن وزنقة رابعة العدوية، 

اقامة ملحمد1 الدارالبيضاء 
السجل التجار1 رقم : 59 95

اعالن
العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
االستثنائي بتاريخ 17 يوليو 2019 تم 

ما يلي :
تاسيس فرع للشركة كائن بمدينة 
مرجان  التجار1  املجمع  مكناس، 

مكناس رقم م.س 13.
البردعي،  هللا  عبد  السيد  تعيين 
رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 
بنيس،  نبيلة  والسيدة   C357368
رقم  الوطنية  للبطاقة  الحاملة 
 C187 1 والقاطنين  بالدارالبيضاء 
 ،260 كاليفوني غولف ريزورت، فيال 
املدينة الخضراء، بوسكورة النواصر 

مسيرين للفرع.
لدى  القانوني  االيداع  انجاز  تم 
التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 
بالدارالبيضاء بتاريخ 8 أبريل 2021، 
تحت رقم  1360 وتم تسجيل الفرع 
بقسم السجل التجار1 لدى املحكمة 
 531 1 التجارية بمكناس تحت رقم 

بتاريخ 28 أبريل 2021.
لالشارة والبيان

أعيش 

3 P
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شركة بثينة اينو 2021
شركة ذات مسؤولية محدودة

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
مسؤولية  ذات  شركة  تاسيس  تم 
وحيد  شريك  من  محدودة 

باملواصفات التالية :
التسمية : بثينة اينو 2021.

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 
مسؤولية محدودة.

التجهيزات   : االجتماعي  الهدف 
املعلوماتية وتجهيزات املكاتب.
راسما  : 100.000 درهم.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التاسيس  النهائي.

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

االولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
زنقة   80 رقم   : االجتماعي  املقر 

عال  بن عبد هللا الخميسات.
التسيير : بوثينة كريني.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
التسجيل  رقم   29195 التجارية 

بالسجل التجار1.
4 P

STE SRP
SARL AU

رأسمالها : 100.000 درهم
مقرها االجتماعي : 15 شارع االبطا  

شقة رقم   أكدا  الرباط
عقد عرفي اقر الجمع  بمقت�سى  
يناير   27 بتاريخ  االستثنائي  العام 

2021 ما يلي :
اضافة االختصار الى اسم الشركة 

.SRP SARL AU
االجتماعي  الغرض  توسيع  

للشركة.
سم   ، وتصدير  واستيراد  تجارة 
االفاعي  وتربية  والثعابين  العقارب 

والعقارب.
أعما  مختلفة.

تم االيداع القانوني لدى املحكمة 
مارس   11 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2021، تحت رقم 92 2.
5 P

استاذ �سي محمد باينة

موثق

 STE MERISMA
MULTISERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك وحيد

مقرها االجتماعي : زنقة واد زيس 
الطابق الرابع شقة رقم 7 اكدا  

تاسيس شركة
محرر  رسمي  عقد  بمقت�سى 
باينة  �سي محمد  االستاذ  من طرف 
تم تاسيس   ،2021 مارس   18 بتاريخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

باملواصفات التالية :
 MERISMA شركة   : التسمية 

.MULTISERVICES
املسؤولية  ذات  شركة   : الصفة 

املحدودة بشريك وحيد.
غرض الشركة بايجاز : بيع وشراء 

املواد الغذائية.
زنقة  الرباط   : االجتماعي  املقر 
 7 واد زيس الطابق الرابع شقة رقم 

اكدا .
الشركة  مدة  تحديد  تم   : املدة 
99 سنة من تاريخ تسجيلها في  خال  

السجل التجار1.
 100.000  : مبلغ راسما  الشركة 

درهم.
السيد املهد1   : الشريك الوحيد 

بنعمرو ... 1000 حصة.
التسيير : تسيير الشركة من طرف 
السيد املهد1 بنعمرو وذلك ملدة غير 

محدودة.
تم االيداع القانوني للشركة لدى 
التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 
بالرباط، السجل التجار1 رقم 626 .
6 P

STE I.B.S CALL
SARL AU

CAPITAL : 100.000 DHS
 SIEGE : ANGLE OKBA ET FAL

 OULD OUMEIR IMM 42 APPT
N°4 AGDAL RABAT

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
25 مارس 2021، قد تاسست شركة 

والتي تحمل الخصائص التالية :

.STE I.B.S. CALL : التسمية

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد.

الهدف االجتماعي : مركز االتصا .
 100.000  : الشركة  راسما  

درهم.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التاسيس النهائي.

من فاتح يناير الى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة 

االولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املقر االجتماعي : زاوية عقبة وفا   

2  شقة رقم    ولد عمير عمارة رقم 

اكدا  الرباط.

التسيير : أنيطت مهمة التسيير الى 

لفترة  بدراو1  ادري�سي  السيد محمد 

غير محدودة.

بالسجل  القانوني  االيداع  تم 

التجارية  املحكمة  لدى  التجار1 
التجار1  السجل  رقم  بالرباط، 

.161603

7 P

STE BISAW TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة

مقرها االجتماعي : سكتور 3 رقم 

292 مرس الخير تمارة

تاسيس شركة
بتمارة  مؤرخ  عقد  بمقت�سى 

القوانين  وضع  تم   2021 أبريل   13

االساسية لشركة محدودة املسؤولية 

ذات املميزات التالية :

 BISAW TRANS  : التسمية 

ش.م.م.

الهدف : نقل البضائع.
املقر الرئي�سي : سكتور 3 رقم 292 

مرس الخير تمارة.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تكوين الشركة.
بماقدره  حدد راسما    : راسما  

 1500 على  مقسم  درهم   150.000

حصة بنسبة 100 درهم للواحدة.

االرباح  من   %  5 تؤخذ   : االرباح 

الصافية للتاسيس االحتياطي.

تدار الشركة من طرف   : التسيير 

غير  ملدة  هللا  عبد  زريدة  السيد 

محدودة.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

أبريل   29 بتاريخ  بتمارة  االبتدائية 

2021، تحت رقم 6 55.

8 P

STE TRAIBI TRANS
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

تاسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي بسال بتاريخ 

القانون  تم وضع   ،2021 أبريل   16

املسؤولية  ذات  لشركة  االسا�سي 

املحدودة ذات الخصائص التالية :

 TRAIBI  : االجتماعية  التسمية 

.TRANS SARL

نقل   : االجتماعي  الهدف 

املستخدمين لحساب الغير.

املقر االجتماعي : زنقة عين الحجل 

رقم 10 حي االمل القرية سال.

املدة االجتماعية : 99 سنة ابتداء 

من تاريخ تاسيسها.

حدد   : االجتماعي  الراسما  

 100.000 مبلغ  في  الشركة  راسما  

حصة من   1000 درهم موزعة على 

درهم للحصة وزعت كما   100 فئة 

يلي :

الترايبي  القدوس  عبد  السيد 

..0 3 حصة.

 330  .... هاللي  اسماء  السيدة 

حصة.

 330  ... الترايبي  الياس  السيد 

حصة.

 1000  .... الحصص  مجموع 

حصة.

من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح يناير الى 31 ديسمبر من كل سنة.

عبد  السيد  تعيين  تم   : التسيير 

للشركة  كمسير  الترايبي،  القدوس 

ملدة غير محدودة.
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بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

بسال  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

تحت رقم   ،2021 أبريل   29 بتاريخ   

.36526

بالسجل  الشركة  تسجيل  وتم 

التحليلي رقم 9 335.

9 P

STE DYMEDIK
SARL

العام  الجمع  قرار  اثر  على 

لشركة   2021 أبريل   9 يوم  املنعقد 

ذات  شركة   DYMEDIK SARL

راسمالها  املحدودة،  املسؤولية 

ومقرها االجتماعي  درهم،   100.000

محل  شارع موال1 رشيد،   175 رقم 

رقم 2، حي الفرح، القرية سال قرر ما 

يلي :

حل الشركة.

اعالن السيد قربوط نزار كمصفي 

للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 

بسال  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   ،2021 أبريل   29 بتاريخ 

.365 6

10 P

STE CAFE AJAX
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد

EN LIQUIDATION
الوحيد  املسير  قرار  اثر  على 

للشركة STE CAFE AJAX شركة ذات 

وحيد،  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

مقرها  درهم،   100.000 رأسمالها  

 123 االجتماعي تجزئة الرويض رقم 

حي البركة القرية سال.

تمت  املصفي  تقرير  قراءة  وبعد 

التصفية  حسابات  على  املصادقة 

ذمة املصفي والنطق باقفا   واخالء 

عمليات التصفية.

كتابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 

بسال  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   ،2021 أبريل   29 بتاريخ 

.365 7

11 P

STE  ROMAYSSA MARBRE
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

تاسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي بسال بتاريخ 
تم وضع القانون   ،2021 مارس   16

مسؤولية  ذات  لشركة  االسا�سي 

ذات  وحيد  بشريك  محدودة 

الخصائص التالية :

 STE  : االجتماعية  التسمية 

.ROMAYSSA MARBRE SARL AU

الهدف االجتماعي : بائع الرخام.

املقر االجتماعي : قطاع الفتح زنقة 

العركوب رقم 217 العيايدة سال.

املدة االجتماعية : 99 سنة ابتداء 

من تاريخ تاسيسها.

حدد   : االجتماعي  الراسما  
 100.000 مبلغ  في  الشركة  راسما  

حصة من   1000 درهم موزعة على 

درهم للحصة وزعت كما   100 فئة 

يلي :

 1000  ..... السيد هاشمي محمد 

حصة.

 1000  ..... الحصص  مجموع 

حصة.

السنة االجتماعية : تبدأ من فاتح 

يناير الى 31 ديسمبر من كل سنة.

التسيير : تم تعيين السيد هاشمي 

غير  ملدة  للشركة  كمسير  محمد 

محدودة.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

بسال  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   ،2021 أبريل   22 بتاريخ 

 6 36 وتم تسجيل الشركة بالسجل 

التحليلي رقم 77 33.

12 P

STE OTRAMUS
SARL

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

بالرباط  عرفي  عقد  بمقت�سى 
وضع  تم   ،2021 مارس   18 بتاريخ 
ذات  لشركة  األسا�سي  القانون 
املسؤولية املحدودة ذات الخصائص 

التالية :
 STE  : االجتماعية  التسمية 

.OTRAMUS SARL
في  مقاو    : االجتماعي  الهدف 
تجارة  البناء،  أو  املختلفة  األشغا  

عامة.
زنقة  مكرر   12  : املقر االجتماعي 

ليبيا رقم 3 حي املحيط، الرباط.
املدة االجتماعية : 99 سنة.

حدد   : االجتماعي  الرأسما  
 100.000 مبلغ  في  الشركة  رأسما  
درهم موزع على 1000 حصة من فئة 

100 درهم للحصة وزعت كما يلي :
 600 مصطفى  وعموا  السيد 

حصة.
 200 حياة  اكرام  ايت  السيدة 

حصة.
 200 لبنى  احسين  نايت  السيدة 

حصة.
تم تعيين السيدة نايت   : التسيير 
ملدة  للشركة  كمسيرة  لبنى،  احسين 

غير محدودة.
تم التسجيل في السجل التجار1 
باملحكمة  الضبط  كتابة  لدى 
التجارية بالرباط تحت رقم 151581.
13 P

GLOBAL PREFA
تأسيس شركة محدودة املسؤولية  
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تمت   ،2021 ابريل   28 بالرباط يوم 
لشركة  التأسي�سي  القانون  صياغة 
لها الخصائص  محدودة املسؤولية، 

التالية :
.GLOBAL PREFA  : التسمية

الهدف :  تاجر مواد بناء.

ابن  شارع   59  : االجتماعي  املقر 
سينا شقة رقم 11 اكدا  الرباط.

سنة إبتداءا من تاريخ   99  : املدة 
تأسيس الشركة.

الرأسما  : حدد رأسما  الشركة 
في مبلغ 100.000 درهم.

اإلدارة : عهد تسيير الشركة السيد 
الجواد  عبد  والسيد  العدك  احمد 

ادري�سي.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

غاية 31 دجنبر.
وتسجيل  القانوني  اإليداع  تم 
الشركة بالسجل التجار1 للمحكمة 
أبريل   28 بتاريخ  بالرباط،  التجارية 

2021 ، تحت رقم 113206.
14 P

NEPHROLOGIE DIALYSE 
EL HARRAQUI

 SOUK EL ARBAA : املقر الرئي�سي
 DU GHARB CITE BDRE 30D

APPT N°1
ان  الوحيدة  الشريكة  قررت 
 NEPHROLOGIE لشركة  تضيف 
 DIALYSE EL HARRAQUI SARL
 CENTRE DES تجارية  عالمة   AU
 MALADIES RENALES ET DE
وذلك   DIALYSE SOUK LARBAA

ابتداءا من 9 أبريل 2021.
تم لدى كتابة   : اإليداع القانوني 
بسوق  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
األربعاء بتاريخ 22 أبريل 2021، تحت 

رقم 279.
15 P

JAAZ SAKAN
شركة ذات مسؤولية محدودة
الراسما  : 10.000.000 درهم
املقر االجتماعي : بمراكش شقة
رقم 5 تجزئة املسار قطعة 811

ملحضر  موثق  عقد  بمقت�سى 
لشركة  االستثنائي  العام  الجمع 
JAAZ SAKAN شركة ذات مسؤولية 
محدودة، تلقاه األستاذ علي أيعقوب 
أبريل   13 بتاريخ  بمراكش  موثق 

2021، قرر الشركاء ما يلي :
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من شركة  الشركة  تسمية  تغيير 
JAAZ SAKAN شركة ذات مسؤولية 
ذات   GUELIZ شركة  إلى  محدودة 

مسؤولية محدودة.
من النظام   16 تعديل البند رقم 

األسا�سي,
نظام أسا�سي معد .

تفويض السلط.
وقد تم اإليداع القانوني للشركة 
التجارية  باملحكمة  الضبط  بكتابة 
 ،2021 أبريل   28 بتاريخ  بمراكش 

تحت رقم 98 123.
16 P

TAZAGHINE EXPRESS
SARL

تأسيس شركة
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تأسيس شركة  تم   ،2021 23 أبريل 
محدودة املسؤولية ذات الخصائص 

التالية :
 TAZAGHINE  : التسمية 
محدودة  شركة   ،EXPRESS SARL

املسؤولية.
غير  األمتعة  نقل   : الهدف 

املصاحبة لحساب آخر.
نقل البضائع الوطنية والدولية.

: حي والد بوطيب  املقر االجتماعي 
سيكتور س طريق زغنغان الناظور.

املدة : مدة الشركة محددة في 99 
سنة.

في  محدد   : االجتماعي  الرأسما  
 1000 إلى  قسمت  درهم،   100.000
100 درهم  حصة اجتماعية من فئة 
كما  ومحررة  مكتتبة  كلها  للواحدة 

يلي :
السيد بويعال شعيب 500 حصة.
السيد محمد امزيان 500 حصة.

في  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 
من   31 في  لتنتهي  يناير  من  الفاتح 

ديسمبر.
الشركة  لتسيير  عين   : التسيير 

وملدة غير محدودة :
السيد بويعال شعيب رقم البطاقة 

.S818695 الوطنية للتعريف

السيد محمد امزيان رقم البطاقة 

.S300079 الوطنية للتعريف

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

 ،2021 أبريل   26 بتاريخ  بالناظور 

تحت رقم 6 8.

17 P

ائتمانية أسفار كونسا1

شقة رقم   جنان النهضة 1 الرباط

الهاتف النقا :37 3   7 0662 الهاتف 

60/97/72/0537

LABATA  BENS
SARL

رأسما  : 100.000  درهم

العنوان 37 شارع ادريس االكبر، 

شقة 6، الطابق الثالث، حي حسان، 

الرباط

تغييرات في الشركة
اإلستثنائي  العام  الجمع  إطار  في 

  LABATA  BENS SARL لشركة 

املنعقد بتاريخ 22 فبراير 2021.

قرر األعضاء وباإلجماع التغييرات 

التالية :

بيع الحصص اإلجتماعية :

من خال  هذا الجمع، قرر السيد 

للبطاقة  )الحامل  بنلفقيه  أحمد 

 200 بيع   (AA 1619 رقم  الوطنية 

حصة من حصصه إلى السيدة ثريا 

الوطنية  )الحاملة للبطاقة   بنلفقيه 
رقم CD87561)، وقرر السيد رشيد 

الوطنية  للبطاقة  )الحامل  خيفنو 
حصة   250 بيع   (CD 13110 رقم 

حكمة  السيدة  إلى  حصصه  من 

الوطنية  )الحاملة للبطاقة   بنلفقيه 
.(A66202  رقم

الجديد  التوزيع  فإن  وبالتالي، 

للحصص اإلجتماعية بعد هذا البيع 

هو كالتالي :

 السيد رشيد خيفنو، 250 حصة.

 300 بنلفقيه،  أحمد   السيد 

حصة.

 250 بنلفقيه،  حكمة   السيدة 

حصة.

 السيدة ثريا بنلفقيه، 200 حصة.

توسيع النشاط :

االستثنائي  العام  الجمع  قرر 

وتجهيز  تجارة  النشاط:  إضافة 

املناسبات)التموين).

األسا�سي  القانون  تحديث 

للشركة :

الجديدة  التعديالت  مراعاة  مع 

للشركة.   

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالرباط يوم 29 أبريل 2021 
التجار1  السجل   ، 761 رقم  تحت 

رقم 7925 1.

18 P

JOTASK
SARL AU

تصفية شركة
غير  القرارات  محضر  بمقت�سى 
2021، قرر  أبريل   12 العادية بتاريخ 

 JOTASK املساهم الوحيد في شركة 

املسؤولية  ذات  شركة   SARL AU
رأسمالها  وحيد،  بشريك  املحدودة 

بالسجل  املسجلة  درهم،   100.000

التجار1 ملدينة املحمدية تحت رقم 
رقم 23073، تقرر ما يلي :

تصفية الشركة.

إقفا  عمليات التصفية.

السجل  من  الشركة  شطب 

التجار1.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  املحكمة  لدى  التجار1 

باملحمدية يوم 20 أبريل 2021، تحت 
رقم 1061.

19 P

شركة بارا دو ال كابيتال 
ش.م.م.ش.و 

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تأسيس  تم   ،2021 13 ابريل 

املسؤولية  محدودة  شركة  عقد 

باملواصفات التالية :

 PARA DE LA شركة   : التسمية 

.CAPITALE SARL AU

تسويق  ؛  اعما   ادارة   : الهدف 

والشبه  الطبية  واملعدات  املنتجات 

ومستحضرات  واألدوية  طبية 

التجميل واالستيراد والتصدير. 

شارع   ،7 ميراج   : الرئيسـي  املقر 

 ،7 متجر رقم  عمارة رقم  0،  درنة، 

حسان، الرباط.

درهم   100.000  : املا   رأس 

مقسمة إلى 1000 حصة.

السنة االجتماعية : مـن فاتح يناير 

إلـى 31 من دجنبر.

يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تأسيس الشركة الفعلي إال في حالة 

التصفية املسبقة أو التمديد.

تسيرالشركة   : واإلدارة  التسيير 

من طرف السيد يحي جاكمي ملدة غير 

محدودة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  بالرباط،  التجارية 

السجل  رقم   ،2021 29 أبريل 

التجار1 151673.

20 P

 EVASIONS SANS

FRONTIERES
SARL AU

 EVASIONS شركة  تقرير  إن 

املحدودة   SANS FRONTIERES

وحيد  شريك  ذات  املسؤولية 

ومقرها  درهم   2.000.000 رأسمالها 

االجتماعي ب  1 زنقة املحمدية شقة 

رقم 1، حسان، الرباط واملنعقد يوم 

8 مارس 2021، قرر ما يلي :

 LADISSOLUTION حل الشركة 

.DE LA SOCIETE

املهد1  البركي  السيد  تعيين 

كمصفي للشركة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني باملحكمة التجارية بالرباط 

الرقم  تحت   ،2021 أبريل   2 بتاريخ 

.112397

21 P
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BOUZIA BEN

RC : 32577

املنعقد  العرفي  العقد  بمقت�سى 

قرر الشريك   ،2021 فبراير   9 بتاريخ 

الوحيد للشركة ما يلي :

تغيير املقر االجتماعي :

إلى  االجتماعي  املقر  تغيير  تم 

 1 عمارة  الطابق الثاني شقة رقم   

زنقة ابن خلدون باب املريسة سال.

استقالة وتعيين مسير.

استقالة السيدة مينة بنسالم من 

منصبها كمسيرة للشركة وتم تعيين 

جديدة  مسيرة  نهر1  نجاة  السيدة 

للشركة.

تغيير النشاط االجتماعي :

تم تغيير النشاط االجتماعي وذلك 

في  الوساطة  التسهيالت،   : بحذف 

تحصيل وتسوية الفواتير للغير وتمت 

إضافة :

واإلصالح،  األشغا  العامة للبناء 

التجارة واالستيراد والتصدير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   26 بتاريخ  بسال  االبتدائية 

2021، تحت رقم 36508.

22 P

FREKANA SERVICES

RC : 118245

املنعقد  العرفي  العقد  بمقت�سى 

قرر   ،2021 سبتمبر  فاتح  بتاريخ 

الشركاء للشركة ما يلي :

تفويت الحصص.

قام السيد أمين بنشيخ بتفويت 

حصة التي يمتلكها في الشركة   500

إلى السيدة فاطمة بنشيح.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس  بتاريخ    بالرباط  التجارية 

2021، تحت رقم 112050.

23 P

MIRALUNA
ش م م

السجل التجار1 : 5 5 10
تفويت الحصص

تعيين املسيرين الجدد
تغيير الشكل القانوني للشركة

العاد1  الغير  العام  الجمع  بقرار 
 31 ملساهمي الشركة املنعقد بتاريخ 
بمقرها االجتماعي تقرر   2018 يوليو 

ما يلي :
بتفويت  سمير  صفر  السيد  قام 
 1000 بالشركةأ1  حصصه  جميع 
جدراو1  السيدين  لصالح  حصة 
التعريف  لبطاقة  الحامل  محمد 
وجدراو1 بنداود   Q8 221 الوطنية 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
كما  منه،  قبلها  اللذين   Q105859
 1000 تم تحديد رأسما  الشركة في 
للحصة  درهم   100 بقيمة  حصة 
إلى   0001 من  مرقمة  الواحدة 
1000 حصة تكتتب كلها وتوزع على 
محمد  جدراو1  السيدان  الشركاء 
وبالتالي  بالتواز1،  بنداود  وجدراو1 
القانون  من  و7   6 الفصلين  تغيير 

األسا�سي.
تغيير الشكل القانوني للشركة من 

.SARL إلى SARL AU
جدراو1  السيد  من  كل  تعيين 
بنداود  جدراو1  والسيد  محمد 
كمسيران للشركة وملدة غير محدودة.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بسال  االبتدائية  باملحكمة   الضبط 
رقم  تحت   ،2019 أكتوبر   15 يوم 

.1026 7
24 P

STE MAROCAINE
 DES GRANDES SURFACES

SOLIDES - S M G 2 S
SARL AU

رأسمالها : 100.000 درهم
املقر االجتماعي : الرقم  ، زنقة واد 
زيز، الطابق الثالث، الشقة رقم 7، 

أكدا ، الرباط
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
في  ومسجل   ،2021 30 مارس  في 
الشريكة  قررت   ،2021 10 أبريل 

الوحيدة في الشركة ما يلي :

الزيادة في رأسما  الشركة الذ1 

درهم   100.000 في  محددا  كان 

300.000 درهم وذلك بخلق  ليصبح 

حصة اجتماعية جديدة من   2000

تكتتب  للحصة،  درهم   100 فئة 

 200.000 قدره  بمبلغ  نقدا  وتحرر 

الجديد  التقسيم  ويصبح  درهم، 

لرأسما  الشركة كما يلي :

السيدة نجوى العمراني 300.000 

درهم.

املجموع : 300.000 درهم.

تغيير املقر االجتماعي من العنوان 

املذكور أعاله إلى العنوان التالي :

الرقم : 396، زنقة أسامة بن زيد، 

حي املنصور الذهبي، تمارة.

 SMG2S للشركة  فرع  تأسيس 

شركة ذات مسؤولية محدودة وذات 

الخصائص  يحمل  وحيد،  شريك 

التالية :

 STE MAROCAINE  : التسمية 

 DES GRANDES SURFACES

.SOLIDES - S M G 2 S

بالعنوان  االجتماعي  مقره  يوجد 

التالي : املحل رقم 1، عمارة رقم  2، 

الحسن  شارع  سكيكينة،  تجزئة 

الثاني، تمارة.

االستيراد   : االجتماعي  الهدف 

والتصدير )جميع املعدات واألدوات).

التصميم،  )الديكور،  في  مقاو  

التأثيث األثاث).

تاجر.

تم تعيين السيدة نجوى العمراني، 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحاملة 

لفرع  كمسيرة   ،G32382  رقم

الشركة ملدة غير محدودة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   ،2021 أبريل   27 بتاريخ 

.113150

.RC : 1 5035

25 P

BARRA 2 APP
SARL AU

 الرأسما  قدره : 100.000 درهم
مقرها : الطابق االو  من العمارة 

رقم  0 الكائن تجزئة الذهبية شارع 
الحسن الثاني الصخيرات

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد

تبعا للعقد العرفي بتاريخ 19 أبريل 
2021، املسجل بسال بتاريخ 21 أبريل 
م.م  تم وضع قوانين شركة   ،2021

ذات املميزات التالية :
 BARRA 2 APP SARL  : التسمية 

.AU
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
)الشريك  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد).
الطابق األو  من   : املقر الرئي�سي 
العمارة رقم  0 الكائن تجزئة الذهبية 

شارع الحسن الثاني الصخيرات. 
الهدف االجتماعي : مصمم ومحلل 

مبرمج في علوم الكمبيوتر .  
الرأسما  : حدد رأسما  الشركة 
في 100.000 درهم مقسمة إلى 1000 
للحصة  درهم   100 فئة  من  حصة 

موزعة على الشكل التالي :
السيد أيوب برة 1000 حصة.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 
السيد أيوب برة ملدة غير محدودة.

رقم السجل التجار1 : 132887.
26 P

DRISAL PRIVE
SARL

السجل التجار1 رقم 151595
بمقت�سى عقد عرفي حرر بالرباط 
تم وضع   ،2021 يناير   21 تاريخ  في 
محدودة  لشركة  األسا�سي  القانون 
املسؤولية وذات املواصفات التالية :

.DRISAL PRIVE : التسمية
شقة   30 عمارة   : املقر االجتماعي 
8 شارع موال1 احمد لوكيلي حسان، 

الرباط.
 100.000 في  حدد   : الرأسما  

درهم.
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االبتدائي  التعليم،   : الغرض 

والثانو1.

التعليم املستمر والتعليم املتنوع.

املدة : 99 سنة.

املسير : السيد السالمي مصطفى.

السيدة دريوش إيمان.

السيد دريوش حسين.

تم لدى كتابة   : اإليداع القانوني 

بالرباط  التجاية  باملحكمة  الضبط 

تحت الرقم 113111.

27 P

SOCIETE KHADAMAT IYAD
SARL AU

 15 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

فبراير 2021، املسجل بالرباط بتاريخ 
القانون  وضع  تم   2021 فبراير   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

محدودة ذات شريك وحيد باملميزات 

التالية :

 SOCIETE  : اللتسمية 

.KHADAMAT IYAD SARL AU

املقر التجار1 : قطاع النهضة زنقة 

الكرامة رقم 3 مكرر، العيايدة، سال.

املوضوع :

أشغا  النظافة.

بيع أدوات مكتبية.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

من  إبتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس الفعلي للشركة.

التسيير : تسيير الشركة من طرف 

السيد محمد ابرارو.

درهم   100.000.00  : الرأسما  

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة الواحدة، موزعة 

كما يلي :

السيد محمد ابرارو 1000 حصة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بسال،  اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط 

عدد  تحت   2021 أبريل   26 بتاريخ 

.36 99

28 P

 SOCIETE ONE DREAM
S.A.R.L AU

 15 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
الرباط  في  املسجل   ،2021 فبراير 
وضع  تم   2021 فبراير   22 بتاريخ 
ذت  لشركة  األسا�سي  القانون 
شريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية :
 ONE DREAM S.AR.L : التسمية

.AU
املقر التجار1 : شارع بوكراع رقم 7 

حي شيخ املفضل، سال.
املوضوع : 

أشغا  النظافة.
بيع األدوات املكتبية.

بيع األدوات املدرسية.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
من  إبتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس الفعلي للشركة.
التسيير : تسيير الشركة من طرف 

السيد عاد  ايت واعراب.
درهم   100.000.00  : الرأسما  
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 
100 درهم للحصة الواحدة، موزعة 

كما يلي :
 1000 السيد عاد  ايت واعراب 

حصة.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بسال،  اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط 
عدد  تحت   2021 أبريل   26 بتاريخ 

.36 98
29 P

LABERAGA TRAVAUX
SARL AU

 AU CAPITAL DE : 15.000.000.00
DH

 AVENUE MOHAMED 5 TALAA
6 TEMARA

بمقت�سى عقد عرفي قرر الشريك 
ديسمبر   30 بتاريخ  للشركة  الوحيد 

2020 ما يلي :

ب    الشركة  رأسما   زيادة 

طريق  عن  درهم   5000000.00

على  ومترتبة  جارية  ديون  مقاصة 

الشركة وخلق حصة جديدة من فئة 

100 درهم للحصة الوحدة.

من النظام  و7   6 تعديل املادتين 

األسا�سي.

تم اإليداع القانوني لدى محكمة 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   2021 أبريل   28 بتاريخ 

.11 2 0

30 P

 CENTRE DE BIOLOGIE RIAD

ENNAKHIL
SARL

 AU CAPITAL DE : 1300.000.00

DH

 SECTEUR 11 BLOC Q LOT N°5

 ANGLE AVENUE ANNAKHIL

 ET RUE ATTANOUB HAY RIAD

RABAT

بقرار من الجمع العام اإلستثنائي 

ديسمبر   30 بتاريخ  املنعقد  للشركة 

.2020

ب  الشركة  رأسما   زيادة  تمت 

طريق  عن  درهم   2900000.00

على  ومترتبة   جارية  ديون  مقاصة 

الشركة وخلق 29000 حصة جديدة 

من فئة 100 درهم للحصة الواحدة.

ب  الشركة  رأسما   خفض 

درهم لتعويض الخسائر   1700000

املتراكمة.

العام  الجمع  أعلن  لذلك  وتبعا 

اإلستثنائي أن رأسما  الشركة أصبح 

اآلن 1300.000.00 درهم أ1 13000 

حصة مقسم على الشكل التالي :

السيد سيف اإلسالم السليماني 

0 5 حصة.

السيد عدنان الغزالي 360 حصة.

السيدة حنان وحمان 100 حصة.

تحيين النظام األسا�سي للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى محكمة 

الضبط باملحكمة التجارية بالرباط، 

رقم  تحت   2021 أبريل   28 بتاريخ 

.11 235

31 P

 MAXWELL IMAGING

TECHNOLOGY

SARL

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في  2 

تأسيس شركة  تم  قد   2021 مارس 

ذات املسؤولية املحدودة التي تحمل 

الخصائص التالية :

 MAXWELL  : التسمية 

.IMAGING TECHNOLOGY

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة.

معالجة   : اإلجتماعي  الهدف 

البيانات واستضافة الويب واألنشطة 

املتعلقة بالبوابات اإللكترونية.

رأسما   حدد   : الشركة  رأسما  

درهم   100.000.00 في  الشركة 

إجتماعية  حصة   1000 إلى  مقسم 

بقيمة 100 درهم :

لحسن بورمضان 500 حصة.

يوسف بورمضان 500 حصة.

بورمضان  يوسف   : التسيير 

اوفوس  تاخيامت  بقصر  القاطن 

الرشيدية والحامل للبطاقة الوطنية 

.U161    رقم

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التأسيس.

املقر اإلجتماعي : رقم 12 إقامة 22 

رياض الحمد فوارات تمارة.

يتم اإليداع القانوني في املحكمة 

أبريل   29 بتاريخ  بتمارة  اإلبتدائية 

2021 بسجل تجار1 رقم 132883.

32 P
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OPTIQUE EN SOIE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رأسمالها : 100.000 درهم

السجل التجار1 الرباط 25073
فسخ الشركة مسبقا

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
مارس   10 اإلستثنائي املنعقد بتاريخ 
 OPTIQUE EN SOIE لشركة   2021
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
اإلجتماعي  مقرها  الوحيد،  الشريك 
 36 تجزئة الصبيحي زنقة الحيرة رقم 

تابريكت سال تقرر ما يلي :
لم  ألنها  مسبقا  الشركة  فسخ 

تحقق الهدف اإلجتماعي لخلقها.
رشد1  محمد  السيد  ذمة  إبراء 

بصفته مسيرا للشركة.
تعيين مسؤو  عن فسخ الشركة.
والعائلي:  الشخ�سي  اإلسم 
محمد رشد1 رقم البطاقة الوطنية 

.AB3518 5
املهنة : مسير شركة.

تجزئة اليسرة والزرقاء   : العنوان 
فيال ب 3 طريق املهدية سال.

: تجزئة الصبيحي  مكان التصفية 
زنقة الحيرة رقم 36 تابريكت سال.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بسال  اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   2021 مارس   23 بتاريخ 

.36293
وهذا بمثابة مقتطف وبيان

33 P

MOROCCO KOSHER MEAT
SARL

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

 7 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تأسيس  تم  بالرباط   2021 أبريل 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

ش.م.م باملواصفات التالية :
 MOROCCO  : التسمية 

.KOSHER MEAT S.A.R.L
الهدف اإلجتماعي :

إنتاج اللحوم الحمراء ومشتقاتها.
إنتاج الكوشير.

شقة   30 عمارة   : املقر اإلجتماعي 

زنقة موال1 أحمد لوكيلي حسان   8

الرباط.

رأسما  الشركة : 100.000 درهم  

مقسمة على 1000 حصة لكل واحدة 

100 درهم.

مسير الشركة : السيد عبد الفتاح 

عمار لفترة غير محدودة.

اإليداع  تم    : القانوني  اإليداع 

التجارية  املحكمة  لدى  القانوني 

تحت   2021 ما1   3 بتاريخ  بالرباط 

رقم 339 11.

34 P

BRICOOL KRIB

SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة بشريك وحيد

 22 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

2021 بسال تم تأسيس شركة  مارس 

بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد ش.م.م باملواصفات التالية :

 BRICOOL KRIB  : التسمية 

.S.A.R.L

الهدف اإلجتماعي :

محل العقاقير.

تجزئة   51  : اإلجتماعي  املقر 

السنبلة سيد1 مو�سى سال.

رأسما  الشركة : 100.000 درهم  

مقسمة على 1000 حصة لكل واحدة 

100 درهم.

محمد  السيد   : الشركة  مسير 

قريب لفترة غير محدودة.

اإليداع  تم    : القانوني  اإليداع 

القانوني لدى املحكمة التجارية بسال 

رقم  تحت   2021 أبريل   26 بتاريخ 

.36 97

35 P

SCOOPCHAIN مقاولة
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة
بتاريخ  بمقت�سى عقد عرفي حرر 

2021 في الرباط، تم  21 أبريل لسنة 

تحرير لشركة ذات مسؤولية محدودة 

التي تحمل املميزات التالية :

 SCOOPCHAIN التسمية:مقاولة

شركة ذات مسؤولية محدودة.

الهدف : 

خدمات التصدير.

واستشارات  خدمات  توفير 

تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت.

استيراد وتصدير وترويج وتسويق 

التكنولوجية  املنتجات  وتوزيع 

لحسابها الخاص أو لحساب الغير.
ضاية  زنقة   6  : اإلجتماعي  املقر 

اكدا    16 عوا الطابق الرابع الشقة 

الرباط.

مدة قيام الشركة : 99 سنة ابتداء 

من تاريخ تأسيسها النهائي.
ب  يقدر   : الشركة  رأسما  

100.000.00 درهم  مقسم إلى 1000 

للواحدة  درهم   100 فئة  حصةمن 

موزعة كالتالي :

 700 املرابط  يونس  السيد 

.PARTS

 300 املرابط  إيمان  السيدة 

.PARTS

تسير الشركة   : التسيير واإلمضاء 

السيد  طرف  من  محدودة  غير  ملدة 

يونس املرابط تصبح الشركة ملزمة 

بتوقيع السيدة إيمان املرابط والسيد 

يونس املرابط.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة.

بعد اقتطاع 5%    : تقسيم األرباح 

كاحتياط قانوني، يوزع الباقي حسب 

قرار الشركاء.

التسجيل : تم التسجيل باملحكمة 

 2021 ما1   3 يوم  للرباط  التجارية 

تحت الرقم 151723.
ملخص من أجل النشر

36 P

MOORISH BUSINESS FIRST

 ADMA مقاولة

COMMUNICATION
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة
بتاريخ  بمقت�سى عقد عرفي حرر 

2021 في الرباط، تم  15 أبريل لسنة 

تحرير لشركة ذات مسؤولية محدودة 

التي تحمل املميزات التالية :

 ADMA التسمية:مقاولة 

ذات  شركة   COMMUNICATION

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

الهدف : 

الصحافة .

اإلتصاالت.

على  اإلعالنية  املساحات  تسويق 
املوجودة والدخو   الوسائط  جميع 

فيها.

نصائح اإلتصا  وتنظيم األحداث.

إنشاء جريدة وتسويقها.
ضاية  زنقة   6  : اإلجتماعي  املقر 

اكدا    16 عوا الطابق الرابع الشقة 

الرباط.

مدة قيام الشركة : 99 سنة ابتداء 

من تاريخ تأسيسها النهائي.
ب  يقدر   : الشركة  رأسما  

 1000 10.000.00 درهم  مقسم إلى 

للواحدة  درهم   100 فئة  حصةمن 

موزعة كالتالي :

.PARTS 100 السيد محمد رابح

تسير الشركة   : التسيير واإلمضاء 

السيد  طرف  من  محدودة  غير  ملدة 

ملزمة  الشركة  تصبح  رابح  محمد 

بتوقيع السيد محمد رابح.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة.

بعد اقتطاع 5%    : تقسيم األرباح 

كاحتياط قانوني، يوزع الباقي حسب 

قرار الشركاء.

التسجيل : تم التسجيل باملحكمة 

التجارية للرباط يوم 29 أبريل 2021 

تحت الرقم 151689.
ملخص من أجل النشر

37 P
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شركة سال كلير
شركة ش.م.م.د.ش.و

تجزئة االوممة، عمارة 8، الشقة 3، 

طريق القنيطرة باب ملريسة سال

العام  الجمع  ملحضر  تبعا 

يناير   25 بتاريخ  اإلستثنائي للشركاء 

 2 املسجلة في الرباط بتاريخ   ،2021

فبراير 2021 تقرر ما يلي :

التي  التجار1 للشركة  تغيير املقر 

أصبح بالعنوان التالي تجزئة االوممة، 

3، طريق القنيطرة  الشقة   ،8 عمارة 

باب ملريسة سال.

تحيين النظام األسا�سي للشركة.

القانوني لدى كتابة  اإليداع  تم  

بسال  اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط 

عدد  تحت   2021 أبريل   26 بتاريخ 

.36509

38 P

ديوان األستاذ عبد املجيد بركاش

موثق بالرباط

11 شارع عقبة أكدا  الرباط

ESCOLOGIE
ش..د.م.م

الرأسما  : 10.000 درهم

املقر اإلجتماعي : الرباط، أكدا  15 

شارع األبطا  شقة رقم  

تغيير اسم الشركة
تعديل القانون األسا�سي للشركة

العام  الجمع  قرار  على  بناء 

اإلستثنائي املحرر من طرف األستاذ 

بالرباط  موثق  بركاش،  املجيد  عبد 

 2021 أبريل  و12   5 واملنعقد بتاريخ 

قرر الشركاء في الشركة ملذكورة أعاله 

ما يلي :

أن  بعد  الشركة  اسم  تغيير 

 NOVELIA اسم  تحمل  كانت 

على  INVESTMENTS ش.د.م.م بناء 

 23250 3 رقم  السلبية  الشهادة 

بتاريخ  2 مارس 2021.

تعديل الفصل الثاني من القانون 

األسا�سي للشركة.

تم  اإليداع القانوني:  تم  اإليداع 

القانوني باملحكمة التجارية بالرباط 

رقم  تحت   2021 أبريل   22 بتاريخ 

. 600
ملخص قصد النشر

ذ. عبد املجيد بركاش

39 P

 STE ADDICTED SOCIETY
SARL

تكوين شركة محدودة املسؤولية
بالرباط  مؤرخ  محضر  بمقت�سى 

وضع  تم  فبراير2021   12 بتاريخ 

القوانين األساسية لشركة محدودة 

املسؤولية ذات املميزات التالية:

الهدف:

خدمات املعلومات التجارية.

التجارة اإللكترونية .

بيع املالبس.

 8 رقم  30شقة  رقم  املقر:عمارة 

حسان  شارع موال1 أحمد الوكيلي، 

الرباط.
بما   املا   رأس  حدد   : املا   رأس 

قدره 100.000,00  درهم.

غير  ملدة  الشركة  تدار  التسيير: 

محدودة من طرف السيدة الجديد1 

يسرى.

بكتابة  تم  القانوني:  اإليداع 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
بتاريخ  11 مارس 2021  رقم السجل 

التجار1 150199.

40 P

 STE INIWIS
SARL

تكوين شركة محدودة املسؤولية
بالرباط  مؤرخ  محضر  بمقت�سى 

وضع  تم  فبراير2021   8 بتاريخ  

القوانين األساسية لشركة محدودة 

املسؤولية ذات املميزات التالية:

الهدف:

التركيبات الكهربائية.

تركيب شبكة االتصاالت.

األشغا   متنوعة أو أشغا  البناء.

 8 رقم  30شقة  رقم  املقر:عمارة 

حسان  شارع موال1 أحمد الوكيلي، 

الرباط.
بما   املا   رأس  حدد  املا :  رأس 

قدره100.000,00  درهم.

غير  ملدة  الشركة  تدار  التسيير: 

محدودة من طرف :

السيداألصمعي مصطفى .

السيد األصمعي براء.

السيد األصمعي  الياس .

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم السجل  مارس2021   17 بتاريخ 

التجار1 69 150.

41 P

 STE  Y H N NETTOYAGE
SARL AU

تكوين شركة محدودة املسؤولية 
ذات الشريك الوحيد

بالرباط  مؤرخ  محضر  بمقت�سى 

وضع  تم   2021 مارس   8 بتاريخ 

القوانين األساسية لشركة محدودة 

املسؤولية ذات الشريك الوحيد ذات 

املميزات التالية:

الهدف:

أشغا  التنظيف  .

أشغا  البستنة.

األشغا  املتعددة أو أشغا  البناء. 

 8 30شقة رقم  : عمارة رقم  املقر 

حسان  شارع موال1 أحمد الوكيلي، 

الرباط.
بما   املا   رأس  حدد   : املا   رأس 

قدره10.000,00  درهم.

غير  ملدة  الشركة  تدار  التسيير: 

اصغير  السيد  طرف  من  محدودة 

نبيل.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
بتاريخ 23 مارس 2021  رقم السجل 

التجار1505851.

42 P

 STE YASSINE EL
MOSTARHFIR

SARL AU 
تكوين شركة محدودة املسؤولية 

ذات الشريك الوحيد
بالرباط  مؤرخ  محضر  بمقت�سى 
تم وضع   2021 فبراير   12 بتاريخ   
القوانين األساسية لشركة محدودة 
املسؤولية ذات الشريك الوحيد ذات 

املميزات التالية:
الهدف:

األشغا  املتعددة أو أشغا  البناء.
 أشغا  الرخام.

أشغا  التنظيف  .
 8 رقم  30شقة  رقم  املقر:عمارة 
حسان  شارع موال1 أحمد الوكيلي، 

الرباط.
بما   املا   رأس  حدد  املا :  رأس 

قدره 100.000,00  درهم.
غير  ملدة  الشركة  تدار  التسيير: 
محدودة من طرف السيد املستغفر 

خليل .
بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم السجل  مارس2021   17 بتاريخ 

التجار1 65 150.
43 P

مكتب األستاذ حبيب محمد
موثق

زاوية شارع املرابطين شارع زياني عمارة بدر 
الطابق األو  وجدة وجدة
الهاتف : 8 .036.68.26
فاكس : 036.70.07.18

BORJ OUJDA
 S.A.R.L

A ASSOCIE UNIQUE
تفويت حصص إجتماعية

وتحويل املقر اإلجتماعي للشركة
لتفويت  رسمي  عقد  بمقت�سى 
تلقاه األستاذ  الحصص اإلجتماعية 
حبيب محمد موثق بوجدة بتاريخ 12 
خنفر1  السيد  فوت   ،2021 مارس 
عبد هللا لفائدة السيد اخمو  أحمد، 
التي  اإلجتماعية  الحصص  كافة 
املسؤولية  ذات  الشركة  في  يملكها 
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املحدودة بشريك وحيد واملسماة 
 BORJ OUJDA S.A.R.L  A ASSOCIE
 100.000.00 رأسمالها    UNIQUE
اإلجتماعي  مقرها  والكائن  درهم 
طريق عين بني مطهر تجزئة  بوجدة، 
قادة حسين الطابق الثاني شقة رقم 
7 عمارة نسرين وقدرها 1000 حصة 

إجتماعية.
العام  الجمع  مداولة  بمقت�سى 
 12 بتاريخ  استثناء  املنعقد  العاد1 
2021، وضعت نسخة أصلية  مارس 
بمكتب األستاذ حبيب  من محضره 

محمد في نفس اليوم تقرر ما يلي :
للشركة  اإلجتماعي  املقر  تحويل 
إلى العنوان التالي وجدة، طريق عين 
بني مطهر تجزئة قادة حسين الطابق 

الثاني شقة رقم 7 عمارة نسرين.
انسحاب السيد خنفر1 عبد هللا 

نهائيا من الشركة.
تعيين السيد اخمو  احمد كمسير 
وحيد للشركة ملدة غير محدودة مع 
لتمثيل  الصالحيات  كامل  تخويلع 

الشركة.
جديد  أسا�سي  نظام  اعتماد 

للشركة.
بكتابة   : القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
 26 بتاريخ  بوجدة تحت عدد  155 

أبريل 2021.
للخالصة واإلشارة

األستاذ حبيب محمد

44 P

H SAKANE
S.A.R.L

تعديالت قانونية
اإلستثنائي  العام  الجمع  إثر  على 
شركة   H SAKANE شركة  ملساهم 
البالغ  املحدودة،  املسؤولية  ذات 
رأسمالها 100.000.00 درهم والكائن 
املر�سى  الصناعية  املنطقة  مقرها 

العيون تقرر :
حل الشركة.

هشام  سيد1  السيد  تعيين 
حماش كمصفي للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة اإلبتدائية بالعيون 

رقم  تحت   2021 أبريل  بتاريخ  1 

.2021/11 6

46 P

IP AGADIR
S.A.R.L D’AU

تعديالت قانونية
الواحد  املساهم  قرار  إثر  على 

بتاريخ 13 أبريل 2021 ملساهم شركة  

شركة ذات املسؤولية   IP AGADIR

البالغ  واحد،  بمساهم  املحدودة 

رأسمالها 100.000.00 درهم والكائن 

الطابق  مكة،  شارع   20 مقرها 

الفتح  حي   ،2 رقم  مكتب  الخامس، 

العيون ،  تقرر :

ليشمل  الشركة  نشاط  توسيع 

األنشطة التالية  :

الفنادق،  وإدارة  تشغيل،  إنشاء 

إنشاء وتشغيل جميع أنواع التخييم 

واملجمعات  واملوتيالت  والنز  

السياحية ومراكز اإلجازات والترفيه 

إلخ...

لدى   : القانوني  اإليداع  تم 

اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط  كتابة 

بالعيون بتاريخ 12 أبريل 2021 تحت 

رقم2021/1183.

47 P

ROMOSS
S.A.R.L D’AU

تعديالت قانونية
الواحد  املساهم  قرار  إثر  على 

ملساهم شركة    2021 أبريل   2 بتاريخ 

املسؤولية  ذات  شركة   ROMOSS

البالغ  واحد،  بمساهم  املحدودة 

رأسمالها 100.000.00 درهم والكائن 

املنطقة الصناعية شارع   20 مقرها  

العيون،     1 شقة رقم   5 رقم  سارو، 

تقرر :

ليشمل  الشركة  نشاط  توسيع 

األنشطة التالية  :

الفنادق،  وإدارة  تشغيل،  إنشاء 

أنواع  وتشغيل جميع  إدارة  إنشاءن 

التخييم والنز  واملوتيالت واملجمعات 

السياحية ومراكز اإلجازات والترفيه 

إلخ...

لدى   : القانوني  اإليداع  تم 

اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط  كتابة 

بالعيون بتاريخ 12 أبريل 2021 تحت 
رقم 2021/118.

48 P

 AHL ABDALAH D’IMPORT

EXPORT
S.A.R.L D’AU

تعديالت قانونية
الواحد  املساهم  قرار  إثر  على 

ملساهم شركة   31/03/2021 بتاريخ 

 AHL ABDALAH D’IMPORT«

املسؤولية  ذات  شـركة    »EXPORT

البـالغ   ، واحد  بمساهم  املحـدودة 
درهم   100.000,00 رأسمـالها 

تجزئة  حي القدس،  والكـائن مقرها : 
 1229 رقم  ايتوسا،  زنقة  الراحة 

العيون، تقـرر :

500 حصة من الحصص  تفويت 

السيد  لفائدة  السيد محمد فاضل 

محمد بوكرين.

ليشمل  الشركة  نشاط  توسيع 

األنشطة التالية :

والهندسة  العامة  البناء  أعما  

وتجهيز  والتطوير  والحفر  املدنية 

والصناعية   السكنية  املباني  اآلبار، 

الخ.

للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 

من شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات  شركة  إلى  واحد  بمساهم 

املسؤولية املحدودة. 

 MOB الشركة  اسم  تغيير 

» TRAVAUX

بوكرين  محمد  السيد  تعيين 

كمسير وحيد لشركة.

كتـابة  لدى  القـانوني  اإليداع  تم 
الضـبط باملحـكمة االبتدائية بالعيون 
رقم  تحت   12.0 .2021 بتـاريخ 

11 7/2021
49 P

  STE EL MOUSSAOUI
 PLASLAY

تفويت حصص
  STE EL MOUSSAOUI : التسمية

PLASLAY
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة  
ساحة   179  : الرئي�سي  املقر 

الدشيرة العيون.
الجمع  ملداوالت  طبقا   : املوضوع 
  2021 أبريل   21 بتاريخ  عاد1  الغير 

قرر املشاركون ما يلي :
تفويت 25 حصة من طرف السيد 
إلى السيد عي�سى  السالك املوساو1 

أبوالحسن.
طرف  من  حصة   26 تفويت 
السيد  إلى  عميمي  مريم  السيدة 

عي�سى أبوالحسن.
أبوالحسن  عي�سى  السيد  تعيين 
كمسير و شريك  وحيد  للشركة ملدة 

غير محددة
للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 
املسؤولية  ذات  شركة  ليصبح 

املحدودة و ذات الشريك الوحيد.
بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون 
  : رقم  تحت   28/0 /2021 بتاريخ 

.1319/2021
50 P

 MAGHREB ATLANTIQUE
VALORISATION

تأسيــس مجموعة ذات النفع 
االقتصاد1

بـتاريخ  العرفـي  للعقـد  تـبعا 
قـوانـيــن  وضــع  تـــم   ،31/03/2021

الـشـركة ذات املميزات الـتاليـة :
 MAGHREB  : التسميـــة 
.ATLANTIQUE VALORISATION
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مجموعة ذات   : الشكل القانوني 

النفع االقتصاد1.

الوسائل  توفير جميع   : املوضـــوع 

النشاط  تطوير  قصد  الالزمة 

االقتصاد1 لألعضاء في املجموعة.

حصص  في  مساهمة  شراء، 

املجموعات  و  الشركات  أسهم  و 

نشاط  على  تتوفر  التي  الصناعية 

يشابه نشاط املجموعة. 

املنطقة   11  : الرئـيسـي  املقـر 

الصناعية، العيون.

السيد  طــرف  من  تـسـير   : اإلدارة 

يوسف حبوها

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع   

الضبط باملحكمة االبتـدائـية بالعيون 

رقم  تحت   21/0 /2021 بتاريخ 

وتم تسجيلها بالسجل   1273/2021

التحليلي  الرقم  تحت  التجار1 

عدد 36279.

51 P

  STE S.S.L.T 
تـأسـيس شـركة ذات املسؤولية 
املحدودة وذات الشريك الوحيد

وضـع  تـم   02/0 /2021 بتـاريخ 

قـانـون منظـم لشـركة ذات املسؤولية 

و  الوحيد  الشريك  وذات  املحدودة 

ذات املمـيزات التـالية : 

ذات   STE S.S.L.T  : التسمـية 

الشريك  وذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

لحساب  البضائع  نقل  الهـدف: 

السلع  النقل،نقل  آالت  الغير،كراء 

نقل  والغير،  الخاص  للحساب 

البضائع،  ملختلف  ودولي  وطني 

البضائع،  نقل  السياحي،  النقل 

عامة  أشغا   اللوجيستيكي،  نقل 

والخدمات.

الرأسما : حدد في مبلغ 100.000  

حصة من   1000 إلى  درهم مقسمة 

درهم للواحدة موزعة   100.00 فئة 

كاألتي :

 1000 سفيان  لحكيمي  السيد 

حصة.

املـقر االجـتماعـي:  تجزئة االمل رقم 

293 العيون.

السـيـد  طـرف  مـن  تـسير  اإلدارة: 

لحكيمي سفيان ملدة غير محددة.

بكـتابة  تـم   : القانوني  االيداع 

االبتـدائية  باملحكمة  الضـبط 

تحـت   09/0 /2021 بالـعيـون بـتاريخ 
رقـم 36097.

52 P

STE RASUS
SARL

تعديالت قانونية
االستثنائي  العام  الجمع  أقر 

املنعقد يوم 2021/ 02/0 من طرف 

  STE RASUS SARL شركة:  أعضاء 

ما يلي :

الكلتومي   ربيعة  السيدة  تعيين 

غير  ملدة  للشركة  إدارية  كمسيرة 

العمليات  يخص  وفيما  محدودة, 

توقيع    تستلزم  واملالية  البنكية 

والسيدة   الكلتومي  ربيعة  السيدة 

مونية مقران معا.
العزيزالقصيور   عبد  حصة  بيع 

من حصة الكلتومي ربيعة إلى  وجزء 

السيدة مونية مقران.

بكتابة القانوني  اإليداع   وتم 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون 

رقم  تحت   30/0 /2021 بتاريخ 

.138 /2021

53 P

شركة الفاج أوطو بليس
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

محل رقم 1 شارع محمد الحياني

حي املسيرة عمارة الفتح رقم 25 

تمارة

تكوين شركة محدودة املسؤولية
بتمارة  مؤرخ  عقد  بمقت�سى 

القوانين  وضع  تم   2021 مارس    

األساسية لشركة محدودة املسؤولية 

ذات املييزات التالية :

أوطو  »الفاج  شركة   : التسمية 
بليس« ش.م.م.

وتنظيف  غسل   : الهدف 
السيارات.

1 شارع  : محل رقم  املقر الرئي�سي 
عمارة  املسيرة  حي  الحياني  محمد 

الفتح رقم 25 تمارة.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تكوين الشركة.
بما  املا   رأس  حدد   : املا   رأس 
على  مقسم  درهم   100.000 قدره 
درهم   100 بنسبة  حصة   1000
الصندوق  في  ودفعت  للواحدة، 

اإلجماعي للشركة.
األرباح  من   %5 تؤخذ   : األرباح 

الصافية للتأسيس االحتياطي.
تدار الشركة من طرف   : التسيير 
غير  ملدة  البوهالي  جال   السيد 

محدودة.
باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 
أبريل   19 بتاريخ  بالرباط  التجارية 
رقم  التجار1  السجل  تحت   2021

.1327 3
للبيان والنشر

كونطا جيستيون

54 P

شركة بين ايربان
ش.م.م ذات ش.و

6 زنقة ضاية عوا الطابق الرابع 
شقة 16 اكدا  الرباط

رأسمالها : 100.000 درهم
تكوين شركة محدودة ذات

الشريك الوحيد 
بيوم مؤرخ  محضر   بمقت�سى 
غير  العام  للجمع   2021 أبريل   7
العاد1 لشركة »بين ايربان« ش.م.م، 
مقرها  درهم،   100.000 رأسمالها 
زنقة ضاية عوا الطابق   6 االجتماعي 
تم  الرباط،  اكدا    16 شقة  الرابع 
اإلقرار باإلجماع بالتوالي على ما يلي :
تحويل املقر االجتماعي للشركة.

إلى : عمارة 22 الطابق الثاني إقامة 
البساتين مجموعة الشعبي شقة رقم 

8 تمارة.

وبذلك يتغير البند الرابع للقانون 
األسا�سي للشركة.

تحيين النظام األسا�سي للشركة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
بالرباط بتاريخ 28 أبريل 2021 تحت 

رقم 718 .
55 P

VITALNEX
SARL

تغيير نشاط الشركة
الجمع  من  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بالرباط  مسجل  العاد1  غير  العام 
شركاء  قرر   ،2021 أبريل   5 بتاريخ 
ذات  شركة   VITALNEX شركة 

مسؤولية محدودة ما يلي :
تاجر  من  الشاركة  نشاط  تغيير 
يقوم باالستيراد والتصدير - مفاوض 
ملستحضرات  بالتجزئة  تاجر  إلى 

التجميل.
التعديل للقانون األسا�سي.

مكتب  في  القانون  إيداع  تم 
التجارية  الرباط  محكمة  تسجيل 
رقم  تحت   2021 أبريل   27 بتاريخ 

.113136
56 P

PIPE CHECK COMPANY
SARL

تأسيس شركة
بمقت�سى العقد العرفي املؤرخ ب 
تأسيس شركة  تم   2021 مارس   10
PIPE CHECK COMPANY SARL
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

تحمل الخصائص التالية :
 PIPE CHECK  : التسمية 

COMPANY SARL
املقر االجتماعي :  2، شارع األمير 

سيد1 محمد حي الرشاد قرية سال.
الهدف االجتماعي :

أعما  التركيب وأعما  البناء.
إصالح املباني.

االستيراد والتصدير.
أعما  مختلفة.
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ب  يقدر   : االجتماعي  الرأسما  
 1000 إلى  مقسمة  درهم   100.000
موزعة  درهم   100 فئة  من  حصة 

كالتالي :
االدري�سي البوزيد1  السيدة رجاء 

800 حصة.
 200 قرقبة  الدين  نور  السيد 

حصة.
رجاء  السيدة  عينت   : اإلدراة 
االدري�سي البوزيد1 كمسيرة للشركة 

ملدة غير محدودة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بسال رقم  السجل التجار1 

.33 33
57 P

AFRIQUE HORIZONET
SARL AU

تأسيس شركة
بمقت�سى العقد العرفي املؤرخ ب 
شركة  تأسيس  تم   2021 أبريل   30
 AFRIQUE HORIZONET SARL
AU شركة ذات املسؤولية املحدودة 

تحمل الخصائص التالية :
 AFRIQUE  : التسمية 

HORIZONET SARL AU
الطالبي  سانية   : االجتماعي  املقر 
زنقة ام درمان رقم 37 سيد1 مو�سى 

سال.
الهدف االجتماعي :

تنظيف املباني واملخازن والشقق.
أعما  متنوعة.

ب  يقدر   : االجتماعي  الرأسما  
 1000 إلى  مقسمة  درهم   100.000
موزعة  درهم   100 فئة  من  حصة 

كالتالي :
 1000  : اليوسفي  محمد  السيد 

حصة.
محمد  السيد  عينت   : اإلدراة 
غير  ملدة  للشركة  كمسير  اليوسفي 

محدودة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بسال رقم السجل التجار1 

.33509
58 P

PARAMEDEFFECT
SARL AU

تأسيس شركة
بمقت�سى العقد العرفي املؤرخ ب 
شركة  تأسيس  تم   2021 أبريل   28
 PARAMEDEFFECT SARL AU
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

تحمل الخصائص التالية :
 PARAMEDEFFECT  : التسمية 

SARL AU
محمد  شارع   : االجتماعي  املقر 
تابريكت   1 تجزئة    8 الخامس رقم 

سال.
الهدف االجتماعي :

شراء بيع وتأجير املعدات الطبية.
مستحضرات  وتوزيع  تسويق 

التجميل.
إنتاج املنتجات التجميل.

االستيراد والتصدير.
ب  يقدر   : االجتماعي  الرأسما  
 1000 إلى  مقسمة  درهم   100.000
موزعة  درهم   100 فئة  من  حصة 

كالتالي :
 1000  : بهالة  جيهان  السيدة 

حصة.
جيهان  السيدة  عينت   : اإلدراة 
غير  ملدة  للشركة  كمسيرة  بهالة 

محدودة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بسال رقم السجل التجار1 

.33505
59 P

A-LA STUDIO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ذات الشريك الوحيد
بالرباط،  عرفي  عقد  بمقت�سى 
وضع  تم   ،2021 أبريل   13 بتاريخ 
ذات  لشركة  األسا�سي  النظام 
الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 
املبينة املميزات  وذات   الوحيد، 

فيما يلي :
A-LA STUDIO : التسمية

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

املهندس  مهنة  ممارسة   : الغاية 
املعمار1.

 15 بـ  الشركة  مقر  أقيم   : املقر 
أكدا ،  شقة    األبطا ،  شارع 

الرباط.
املدة : حددت مدتها في 99 سنة ، 

اعتبارا من تاريخ تأسيسها النهائي.
رأسما   حدد   : الشركة  رأسما  
مقسم  درهم،   10.000 في  الشركة 
 100 100 حصة أنصبة من فئة  إلى 
حررت  الوحيد،  للنصيب  درهم 
من  بالكامل  االكتتاب  عند  بأكملها 
قبل اآلنسة زروالي سكينة، الشريكة 

الوحيدة.
تسيير الشركة ملدة غير   : اإلدارة 

محدودة من طرف :
اآلنسة زروالي سكينة.

من  تبتدئ   : الحسابية  السنة 
ديسمبر من   31 فاتح يناير وتنتهي في 
الحسابية  السنة  وستبتدئ  السنة، 
األولى من تأسيس الشركة وتنتهي في 

31 ديسمبر 2021.
لقد تم اإليداع القانوني للسجل 
التجارية  املحكمة  لدى  التجار1 
الشركة  تسجيل  وتم  بالرباط، 
بالسجل التجار1 بالرباط، تحت رقم 

151575 بتاريخ 26 مارس 2021.
60 P

STE ZERBOUH SERVICES
SARL AU

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

التالية :
 STE ZERBOUH  : التسمية 

SERVICES SARL AU
SARL AU : الصفة القانونية

الهدف االجتماعي : حرفي الحدادة.
رأسما  الشركة : 100.000 درهم 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 
درهم للحصة الواحدة موزعة   100

بين الشركاء على الشكل التالي :
 1000 زربوح  هللا  عبد  السيد 

حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أ1 من تاريخ وضع 

السجل التجار1.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
الرقم   68 زنقة   : املقر االجتماعي 

13 حي الرشاد الرباط.

املسير : السيد عبد هللا زريوح.
التجار1  بالسجل  التقييد  رقم 

.1 9825

61 P

BOUSSEFINA CAR
SARL AU

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

الحصص  تفويت  وعقد  االستثنائي 

بتاريخ  املحين  األسا�سي  والنظام 

30/03/2021 تم ما يلي :

تفويت 600 حصة اجتماعية التي 

في حوزة السيد احمد بوسفينة الى 

السيدة لطيفة ازهر )600 حصة).

ازهر  لطيفة  السيدة  تعيين 

كمسيرة جديدة.

القانوني لدى كتابة  وتم االيداع 

الضبط باملحكمة التجارية في الرباط 

رقم  تحت   28/0 /2021 بتاريخ 

.113225

62 P

شركة غنتوت
شركة مجهولة االسم

عقد التسيير الحر
في املؤرخ  العقد   بمقت�سى 

 2020 مارس  و17   2020 فبراير    

قامت شركة غنتوت شركة مجهولة 
 100.000.000 رأسمالها  االسم، 

درهم، مقرها االجتماعي بشارع باريس 

واملسجل  مراكش،  الشتو1،  الحي 

بمراكش  التجارية  املحكمة  لدى 

تحت رقم 57 57، بإبرام عقد تسيير 

 DIWAN حر تخو  بمقتضاه لشركة

MENARA sarl شركة ذات مسؤولية
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100.000 درهم،  محدودة، رأسمالها 
محمد  شارع  االجتماعي  مقرها 
 A بلوك l’hivernage السادس إقامة
رقم 11 مراكش ذات األصل التجار1 
التجارية  املحكمة  لدى  املسجل 
بمراكش تحت رقم 573  ، وحددت 
من  ابتداء  التسيير الحر  العقد  مدة 
 28 نهاية  وحتى   2020 يناير  فاتح 
قيمة  حسب  الكل   ،2023 فبراير 
املنصوص  والشروط  االستغال  

عليها في العقد وملحقاته.
63 P

AGRI COOL
SARLAU

رأسما  الشركة : 100.000 درهم
املقر االجتماعي : عمارة رقم 15 شارع 

األبطا  شقة رقم   أكدا  الرباط
تأسيس شركة

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
تأسيس  تم  قد   2021 أبريل  فاتح 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
بشريك وحيد والتي تحمل الخصائص 

التالية :
.AGRI COOL : التسمية

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 
مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

استغال    : االجتماعي  الهدف 
وتدبير املزارع الزراعية.

رأسما  الشركة : 50.000 درهم.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

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

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
 15 رقم  عمارة   : االجتماعي  املقر 
أكدا ،  رقم    األبطا  شقة  شارع 

الرباط.
الطيب  السيد  تعيين   : التسيير 
غير  ملدة  للشركة  كمسير  مكوار 

محدودة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالرباط بتاريخ   ما1 2021 

تحت رقم 873 .
64 P

ENTREPRISE ROCHDI شركة

شركة محدودة املسؤولية

رأسمالها : 100.000 درهم

املقر الرئي�سي : 195 زنقة املسيرة

سكتور د ديور امللك ح 1 م الرباط

تبعا لقرار الجمع العام االستثنائي 

لشركة   2020 يونيو   11 بتاريخ 

شركة   ENTREPRISE ROCHDI

محدودة املسؤولية، تم إقرار :

السيد  وتسمية  الشركة  تصفية 

للشركة  كمصفي  الرشد1  الحسن 

زنقة   195 وتحديد مقر التصفية ب 

املسيرة سكتور د ديور امللك ح 1 م 

الرباط.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالرباط تحت رقم 188 10 

وبتاريخ 21 يوليو 2020.

65 P

 SOCIETE IMMOBILIERE

RHROUS

شركة محدودة املسؤولية

ذات الشريك الوحيد

رأسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : رقم 912 الطابق 

الثاني حي املنزه ح 1 م الرباط

تأسيس  تم  عرفي  عقد  بموجب 

 SOCIETE IMMOBILIERE شركة 

RHROUS شركة محدودة املسؤولية 

 22 بتاريخ  الوحيد،  الشريك  ذات 

أبريل 2021 ذات امليزات التالية :

منعش عقار1.

من  مكون  الشركة  رأسما  

 1000 إلى  مقسم  درهم   100.000

للحصة  درهم   100 فئة  من  حصة 

مقسمة على الشكل التالي :

 1000 حقيق  الحق  عبد  السيد 

حصة.

الشركة مسيرة من طرف السيد 

عبد الحق حقيق.

سنة   99 مدة الشركة محددة في 

ابتداء من تاريخ تسجيلها في السجل 

التجار1.

باملحكمة  الشركة  تسجيل  تم 

التجارية بالرباط بتاريخ 3 ما1 2021 

وتحت رقم 7 1517.

66 P

THE LYON BEST COMPANY

SARL

6 ، شارع عقبة الشقة رقم 2

أكدا ، الرباط

تفويت الحصص
بمقت�سى محضر جلسات الجمع 

الحصص  تفويت  وعقد  العام 

بتاريخ املنعقد  املحين   والقانون 

بالرباط  واملسجلين   2021 مارس   8

بتاريخ 10 مارس 2021 تقرر ما يلي :

حامل  الحافظون  نبيل  السيد 

فوت حصصه   A796906  .ب.ت.و 

 THE LYON BEST شركة  في 

ب  3  املقدرة   COMPANY SARL

روعة  للسيدة  بالتساو1  حصة 

الحاملة  الجنسية  مغربية  البختي 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

والسيد محمد املطوحي   ،S665237

لبطاقة  الحامل  الجنسية  مغربي 

 CD233203 التعريف الوطنية رقم 

حيث أصبح توزيع حصص الشركة 

كما يلي :

السيدة روعة البختي 50 حصة.

السيد محمد املطوحي 50 حصة.

وتمت استقالة املسير وتبرئة ذمته 

السيد نبيل الحافظون كما تم تغيير 

البنود املعنية بالقانون املحين.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 2021 أبريل   2 بالرباط ب  التجارية 

التجار1  السجل   3056 رقم  تحت 

.135961

67 P

HOURDING TRAV
SARL

6 ، شارع عقبة الشقة رقم 2
أكدا ، الرباط

تفويت الحصص
بمقت�سى محضر جلسات الجمع 
الحصص  تفويت  وعقد  العام 
والقانون املحين املنعقد بتاريخ فاتح 
بالرباط  واملسجلين   2021 فبراير 

بتاريخ 10 مارس 2021 تقرر ما يلي :
حامل  الحافظون  نبيل  السيد 
والسيد توفيق   A796906  .ب.ت.و 
الصبار حامل   ب ت و A32086 فوتا 
 HOURDING شركة  في  حصصهما 
500 حصة  املقدرة ب   TRAV SARL
مي  مينكا  ديديي  لبيرنار  بالتساو1 
الحامل  الجنسية  كامروني  ليكيند 
 ،A5 5 5 رقم  التسجيل  لبطاقة 
حيث أصبح توزيع حصص الشركة 

كما يلي :
مي  مينكا  ديديي  لبيرنار  السيد 
الحامل  الجنسية  كامروني  ليكنيند 
 A5 5 5 رقم  التسجيل  لبطاقة 

1000 حصة،
وتبرئة  املسيرون  استقالة  وتمت 
ذمته السيد نبيل الحافظون والسيد 
البنود  تغيير  تم  كما  الصبار  توفيق 

املعنية بالقانون املحين.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 2021 30 أبريل  التجارية بالرباط ب 
التجار1  السجل    807 رقم  تحت 

.132683
68 P

ديوان األستاذة إيــمــان جـــمـجـــــــي

موثــــقـة ببنسليمان

شارع الحسن الثاني، العمارة 1 ، الطابق 2

الرقم 5

شركة ديار امين
DIYAR AMINE

شركة محدودة املسؤولية
رأسمالها : 110.000 درهم

مقرها : الدار البيضاء، 15، زنقة بيير 
باران سيد1 بليوط

سجلها التجار1 بالدار البيضاء
رقم : 260827

للجمع  رسمي  محضر  بمقت�سى 
تلقته االستاذة  العاد1،  الغير  العام 
ببنسليمان،  موثقة  جمجي،  إيمان 
بتواريخ 08 و 12 ابريل 2021، لشركة 
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DIYAR AMINE«، شركة  »ديار امين 

محدودة املسؤولية تقرر ما يلي :

معاينة وفاة أحد الشركاء :
وقبو   مر�سي  بوشعيب  السيد 

السادة عباس مر�سي،  و هم  ورثته 
خديجة  زينب مر�سي،  مينة عاشر، 

مر�سي، سعد مر�سي و خولة مر�سي 

امين    ديار  بشركة«  جدد  كشركاء 

.»DIYAR AMINE

اعطاء ابراء للسيد أحمد بوحميد 

بصفتهما  جبلي  محمد  والسيد 

 DIYAR امين  »ديار  لشركة  مسيران 

AMINE« شركة محدودة املسؤولية 

والتفويت  التسيير  عقود  جميع  عن 

املنجزة من تاريخ 16/11/2016 لحد 

لهما  املمنوحة  السلط  وتأكيد  اآلن 

كمسيرين.

أسا�سي جديد  قانون  اعتماد  تم 

ابريل   12 و   08 بتواريخ  للشركة 

.2021

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 

البيضاء بتاريخ 22 ابريل 2021 تحت 
رقم 28 775.

بمثابة مقتطف و بيان

األستاذة إيــمــان جـــمـجـــــــي

موثــــقـة ببنسليمان

69 P

ELBL TRAV
SARL

RC 144881

فسخ مسبق

تبعا لقرارات الجمع العام للشركاء 

 ELBL لشركة   2021 فبراير  بتاريخ   

.TRAV SARL

6  شارع عقبة  عنوانها التجار1 : 

شقة رقم 2 أكدا  الرباط.

تقرر ما يلي :

حل الشركة.

تعيين السيد ياسين امين الهاشمي 

للشركة.

شارع    6 تحديد مكان التصفية 

عقبة شقة رقم 2 أكدا  الرباط.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   2021 ما1   3 بتاريخ 

.11 3  

70 P

BADR AGRO TECH شركة
SARL

لشركة  العام  الجمع  لقرار  تبعا 

شركة   BADR AGRO TECH SARL

رأسمالها  ذات املسؤولية املحدودة، 

ومقرها االجتماعي  درهم،   100.000

الطابق   ،2 رقم  طاجين،  تجزئة 

السراغنة،  قلعة  العطاوية،  الثاني، 

تقرر بتاريخ 2 ديسمبر 2020 :

حل الشركة.

كمحل لحل  تعيين مقر الشركة، 

الشركة.

تعيين السيد رحا  األحرش لحل 

الشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يوم السراغنة  بقلعة   االبتدائية 

رقم  تحت   2021 أبريل   30

.2021/187

71 P

 SOCIETE BELGHITI

BUSINESS
SARL

شركة بلغيتي بيزنيس ش.م.م

رأسمالها : 100.000 درهم

زنقة 251 طير 25 حي اهل فاس

عين قادوس فاس

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

ديسمبر   28 في  املؤرخ  االستثنائي 

بتاريخ بفاس  واملسجل   2020 

26 يناير 2021 تقرر ما يلي :

القانون  من   7 الفصل  تغيير 

محضر  حسب  للشركة  األسا�سي 

الجمع العام االستثنائي املؤرخ في 28 

ديسمبر 2020 :

ذات  الشركة  شركاء  قرر 
بلغيتي  املسماة  املحدودة  املسؤولية 
درهم   100.000 رأسمالها  بيزنيس، 
 25 طير   251 زنقة   : مقر االجتماعي 
فاس قادوس  عين  فاس  اهل   حي 

ما يلي :
طرف  من  حصة   200 تفويت 
السيد بلغيتي علو1 الحسين لفائدة 

السيدة بلغيتي علو1 اسماء.
طرف  من  حصة   200 تفويت 
لفائدة  حسن  علو1  بلغيتي  السيد 

السيدة بلغيتي علو1 خديجة.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
أبريل   28 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2021 تحت رقم 2075.
72 P

C.T.A. DU NORD
شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات الشريك الوحيد
رأسمالها : 90.000 درهم

العام  الجمع  قرار  بمقت�سى 
االستثنائي املنعقد بتاريخ 21 ديسمبر 
 ،C.T.A. DU NORD 2020، لشركة 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
رأسمالها  املحدد  الوحيد،  الشريك 
مقرها  واملوجود  درهم   90.000 في 
شارع   ،320 تطوان،  االجتماعي 
الشقة   ،8 الطابق  محمد الخامس، 

19، قرر ما يلي :
املؤرخ  العقد  على  املصادقة 
والذ1   2020 ديسمبر   21 بتاريخ 
من  حصة   900 بيع  تم  بمقتضاه 
السيد  لدة  من  الشركة  حصص 
محمد بنخرابة لفائدة السيد رحيمو 

الشاو1.
بنخرابة  محمد  السيد  استقالة 

كمسير للشركة.
الشاو1  رحيمو  السيدة  تعيين 

مسيرة للشركة.
تحيين القانون األسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
بتطوان بتاريخ  1 يناير 2021، تحت 

رقم 80.
73 P

C.T.A. DU NORD
شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات الشريك الوحيد
رأسمالها : 90.000 درهم

الشريكة  املسيرة  قرار  بمقت�سى 
يناير   6 بتاريخ  املنعقد  الوحيدة 
 ،C.T.A. DU NORD 2021، لشركة 
محدودة،   مسؤولية  ذات  شركة 
درهم   90.000 في  رأسمالها  املحدد 
تطوان،  االجتماعي  مقرها  واملوجود 
320، شارع محمد الخامس، الطابق 

8، الشقة 19، قرر ما يلي :
 : من  االجتماعي  املقر  تحويل 
إقامة  شارع الجيش امللكي،  تطوان، 
 ،320 تطوان،  إلى   2 رقم  الشروق، 

شارع محمد الخامس، رقم 19.
تحيين القانون األسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
بتطوان بتاريخ  1 يناير 2021، تحت 

رقم 81.
مقتطف من أجل النشر

74 P

TERACE
SARL AU

بحسب محضر اجتماع الجمعية 
بتاريخ العادية  غير   العمومية 
بتاريخ واملسجل   2021 مارس   13 
الشركة  بمقر   2021 مارس   13

الرئي�سي فقد تقرر :
و250   750 بيع  على  املوافقة 
هللا  عبد  للسيد  التوالي  على  حصة 
قروش والسيدة مريم لرو�سي للسيد 

صالح بكر1.
السيد صالح بكر1 رئيسا  تعيين 
أكمل  وبذلك  الشركة  إدارة  ملجلس 

نشاط الشركة كشريك وحيد.
تحويل مقر الشركة من العنوان : 
شقة   ،2 مبنى رقم  شارع داية عوا، 
العنوان  في  الرباط.  أكدا ،   3 رقم 
LOT AIN ALHAYAT 1  :  الجديد 

.N° 5 SKHIRATE
للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 

.SARL AU إلى SARL من
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تحديث النظام األسا�سي للشركة 
وبالتالي، تعديل املادة 3  من اللوائح : 
كمدير  بكر1  صالح  السيد  تعيين 

وحيد للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   22 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2021، تحت رقم 113039.
75 P

 STE CABINET 2
CONSULTING

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
االستثنائي املؤرخ بتاريخ فاتح أبريل 
قرر الشريك الوحيد للشركة   2021

ما يلي :
الحالي  االجتماعي  املقر  تغيير 
عين  الجد،  تجزئة   ،119 من : 
 : التالي  العنوان  إلى  تمارة،  اعتيق، 
الطابق األو ،  التجار1 ديار،  املركز 

رقم 11، تابريكت، سال.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   26 بتاريخ  بتمارة  االبتدائية 
التجار1  السجل  رقم  تحت   2021
القانوني  اإليداع  رقم   ،12 783

.5510
76 P

LA SOCIETE GOLD WASH
SARL

تحويل املقر االجتماعي للشركة
العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
مارس  املنعقد بتاريخ    الغير عاد1، 
الشركة املسماة  قرر شركاء   ،2021
محدودة  شركة   GOLD WASH
 ،5.000.000 رأسمالها  املسؤولية، 
للشركة  االجتماعي  املقر  تحويل 
طريق زناتة،  الكائن بالدار البيضاء، 
عين السبع،   ،10.50 كلم   ،111 رقم 
البيضاء،  الدار   : التالي  العنوان  إلى 
شارع   ،11900 كلم   ،110 طريق 
عين  الصناعي  الحي  الشفشاوني، 

السبع.

من  وبالتالي تم تعديل الفصل   

النظام األسا�سي للشركة وتبني نظام 

أسا�سي جديد للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 

 ،2021 أبريل   19 بتاريخ  البيضاء، 

تحت رقم 887 77.
لالستخالص والنشر

77 P

COROKATA TRANS
تأسيس شركة

في مؤرخ  عرفي  عقد   بموجب 

تأسيس شركة   تم   2021 مارس   31

بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد لها املواصفات التالية :

COROKATA TRANS : التسمية

نقل البضائع   : الهدف االجتماعي 

لفائدة الغير.

شارع انوا    23  : املقر االجتماعي 

رقم    مكتب   11 فلور1  اقامة 

ميموزة قنيطرة.

الرأسما  : حدد رأسما  الشركة 

في 100.000 درهم.

السيد  عين   : الشركة  تسيير 

مع  للشركة  مسيرا  ادريس  الخطابي 

جميع الصالحيات.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

بالقنيطرة تحت السجل التجار1 رقم 

.60255
 للنسخ والبيان

الوكيل

78 P

IKHWAN IMAZIGHEN
تأسيس شركة

في مؤرخ  عرفي  عقد   بموجب 

تأسيس  تم   2021 ابريل   06

لها  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

املواصفات التالية :

 IKHWAN  : التسمية 

IMAZIGHEN

االشغا    : االجتماعي  الهدف 

املختلفة او البناء.

شارع انوا    23  : املقر االجتماعي 

رقم    مكتب   11 فلور1  اقامة 

ميموزة  قنيطرة.

الرأسما  : حدد رأسما  الشركة 

في 100.000 درهم.

ابو  السيد  عين   : الشركة  تسيير 

املقريني  والسيد  عاشور  اليقين 

جميع  مع  للشركة  مسيران  يوسف 

الصالحيات.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

بالقنيطرة تحت السجل التجار1 رقم 

.60233
للنسخ و البيان

الوكيل

79 P

 STE AL NOUR POUR LE

 FORAGE DE PUITS
تأسيس شركة

في مؤرخ  عرفي  عقد   بموجب 

شركة   تأسيس  تم   2021 ابريل   12

بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد لها املواصفات التالية :

 STE AL NOUR POUR : التسمية

LE FORAGE DE PUITS

الهدف االجتماعي : حفر االبار.

املقر االجتماعي : الطابق االو  رقم 

157 حي الرشاد مجموعة 8 تيفلت.

الرأسما  : حدد رأسما  الشركة 

في 100.000 درهم.

السيد  عين   : الشركة  تسيير 

القرموس عبد السالم مسير للشركة 

مع جميع الصالحيات.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة االبتدائية بتيفلت 

تحت السجل التجار1 رقم 851.
 للنسخ و البيان

الوكيل

80 P

66-DISTRIBUTION

العام  االستثنائي  الجمع  قرر 

املنعقد في 25 فبراير 2021.

تجزئة  من  االجتماعي  املقر  تغيير 

حي  الى  تيفلت   117 رقم  االندلس 

ثم  كما  تيفلت،   1667 رقم  الرشاد 

تذويب القانون األسا�سي وتعديله.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة االبتدائية بتيفلت 

أبريل   21 بتاريخ   115 رقم  تحت 

.2021

81 P

املطاحن الكبرى آلنفا

شركة ذات مسؤولية محدودة

للمساهم الوحيد

برأسما  قدره 100.000 درهم

املقر الرئي�سي : 12 شارع صبر1 

بوجمعة، الطابق األو ، رقم 6

الدار البيضاء

سجل التجارة رقم 68057 

زيادة رأس املا 
في  الصادر  عرفي  عقد  بموجب 

الدار البيضاء في  2 مارس 2021 قرر 

اإلله  عبد  السيد  الوحيد  الشريك 

الكبرى  املطاحن  لشركة  بنمنصور 

آلنفا رأسمالها 100.000 درهم.

قرر الشريك الوحيد السيد عبد 

زيادة في رأس  اإلله بنمنصور إجراء 

املا  قدرها 900.000.  درهم لرفعها 

 5.000.000 درهم إلى   100.000 من 

درهم نقدا عن طريق إصدار 9.000  

لكل  درهم   100.000 بقيمة  سندا 

منها.

تحديث النظام األسا�سي.

تم اإليداع القانوني بقلم املحكمة 

أبريل   26 في  التجارية بالدار البيضاء 

2021 برقم 775859.
لالستخالص واإلشارة

82 P
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RACSEK
حل الشركة

بموجب عقد عرفي مؤرخ بالرباط 
تم حل شركة   2021 يناير  بتاريخ   
املسؤولية  ذات  شركة   RACSEK
من  كل  تعيين  تم  وقد  املحدودة، 
والسيد  محمد  السقاط  السيد 
عن  كمسؤولين  سمير  الراشد1 

تصفية الشركة املذكورة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
بالرباط في   مارس 2021 رقم اإليداع 
58 111 السجل التجار1 108233.
83 P

MEDIEVISTE
SARL AU

ميديافيست
محرر  عرفي  عقد   بمقت�سى 

نظام  تكوين  تم   2021 أبريل   28
املسؤولية  ذات  لشركة  أسا�سي 
وحيد  شريك  ذات  املحدودة 

خصائصها كالتالي :
»ميديافيست«   : التسمية 

.MEDIEVISTE
الهدف : تمارس الشركة األهداف 

التالية :
الترويج العقار1 ؛

أشغا  البناء والتقسيم.
 ،17 عمارة   : االجتماعي  املقر 
الطابق  رقم  1،  زنقة محمد ملدور، 

الخامس، املحيط، الرباط.
 100.000  : رأس املا  االجتماعي 
حصة قيمة   1000 درهم مقسم إلى 

كل واحدة 100 درهم.
تم تعيين السيد محمد   : التسيير 
التعريف  لبطاقة  الحامل  اكحيلة، 
الوطنية رقم  GJ1066 كمسير وحيد 

للشركة وملدة غير محدودة.
وضع  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط   كتابة  لدى  القانوني  امللف 
باملحكمة التجارية بالرباط تحت رقم 

السجل التجار1 151771.
84 P

 HOME PROJECT LUXURY
شركة ذات مسؤولية محدودة 
رأسمالها 00 ,100.000 درهم

املقر االجتماعي: رقم 30 شقة رقم 8 
شارع موال1 احمد لوكيلي حسان 

الرباط
تأسـيـــس 

بموجب عقد عرفي بتاريخ 8 ابريل  
القانون  على  املصادقة  تمت   2021
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

محدودة  ذات الخصائص اآلتية:
 HOME  : التجارية  التسمية 

.PROJECT LUXURY
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية محدودة.
الهدف :

البناء أو األشغا  املختلفة ؛
االستيراد والتصدير ؛

العمليات  جميع  عامة  بصفة 
املرتبطة بصفة مباشرة أو غير مباشرة 

بنشاط الشركة.
شقة   30 رقم  االجتماعي:   املقر 
لوكيلي  احمد  موال1  شارع   8 رقم 

حسان  الرباط.
)مائة  درهم   100.000 رأس املا : 
1000)ألف)  ألف درهم) مقسمة إلى 
درهم  )مائة)   100 فئة  من  حصة 

للحصة الواحدة.
املدة: 99 سنة بعد التأسيس.

عاد  البرنو�سي  السيد   التسيير: 
ملدة غير محدودة.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة 
التجارية بالرباط بتاريخ  3 ما1 2021 

تحت رقم س.ت 151739.
85 P

O.A.D SERVICE
 ش.ذ.م.م.

رقم 10 شارع محمد السادس
خريبكة

إعالن عن تأسيس
بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
 2 فبراير 2021 بخريبكة تم تأسيس 
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الخصائص التالية :

.»O.A.D SERVICE«  :التسمية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة 

شارع   10 رقم   : املقر االجتماعي   

محمد السادس خريبكة.

الرأسما  : 100.000  درهم موزع 

على 1000 حصة قيمة الحصة 100 

درهم .

توزيع رأس املا :

السيد معلوم محمد  500حصة

السيد معلوم لحسن  500حصة

استخالص  االجتماعي:  الهدف 

الفواتير.

محمد  معلوم  السيد   : التسيير 

ملدة غير محدودة

يناير   1 في  تبتدأ   : املالية  السنة 

السنة  دجنبر باستثناء   31 وتنتهي في 

في  التسجيل  بعد  تبدأ  التي  األولى 

السجل التجار1.

الشركة  تسجيل  تم   : التسجيل 

باملحكمة  التجار1  بالسجل 

  6987 االبتدائية بخريبكة تحت رقم 

بتاريخ 8 أبريل 2021.
موجز و بيان   

86 P

STE SOGEFICOM

STE SASSOULE BOIS
SARL

تم تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة في فاس بتاريخ  12 أبريل 2021 

ذات الخصائص التالية :

 STE SASSOULE «  :1 - التسمية

.« -BOIS–SARL

اوالد  دوار  اإلجتماعي:   املقر   -  2

حمو اوالد الطيب فاس.

3 - الهدف: 

 MARCHAND DE الخشب  بيع 

BOIS ؛

البناء  ادوات  بيع 

 MARCHANDS MATERIAUX DE

CONSTRUCTION ؛

 IMPORT/ والتصدير  االستيراد 

.EXPORT

  - املدة:  99 سنة.

درهم،   100.000 رأسما :    -  5

مقسمة إلى 1000 حصة من فئة مائة 

درهم.

6 - الشركاء :

السيد ارجى فاهلل محمد  : 0.00 3 

حصة ب: 000.00. 3  درهم.

السيد يمني عبد املجيد : 330.00 

حصة ب  : 33.000.00 درهم.

السيد الحمداني العربي : 330.00 

حصة ب  : 33.000.00 درهم.

6 - التسيير واإلمضاء: السيد  ارجى 

فاهلل محمد.

لدى  القانوني  اإليداع  تم   -  8

رقم  تحت  بفاس  التجارية  املحكمة 

2099/2021 بتاريخ 29 أبريل 2021.

87 P

PERFONDA
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

إنشاء شركـــة
بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

20 ابريل 2021 و مسجلة بالرشيدية 

لشركة  األسا�سي  القانون  وضع  تم 

تتــلخــــــــص  املحدودة  املسؤولية  ذات 

في ما يلي :

.PERFONDA SARL : التسميــة

األشغا    : االجتماعي  الهدف 

 + الكهربائية  األشغا    + املختلفة 

األشغا  القنوات السوائل

 12 رقم  مراب  االجتماعي:  املقر 

حي  الطريس  الخالق  عبد  زنقة 

البطحاء ارفود.

رأسما  الشركة: 100.000 درهم. 

التسيير: السيد ماموني عبد الحق 

. UC1 361  رقم البطاقة الوطنية

 1 829 رقم  التجار1  سجل 

باملحكمة االبتدائية بالرشيدية.

88 P
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HIDA ELECTRIQUE
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
لشريك واحد

رقم السجل التجار1 803 1
إنشاء شركة

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  وضع  تم   2021 أبريل   13
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
املحدودة لشريك واحد تتلخص فيما 

يلي :
 HIDA ELECTRIQUE  : التسمية 

.SARL AU
األشغا    : االجتماعي  الهدف 
املختلفة،  األشغا   الكهربائية، 

والتموين.
املقر االجتماعي : مرأب رقم 307، 

تجزئة البلدية، الرشيدية.
رأسما  الشركة : 100.000 درهم.

عبد  العزاة1  السيد   : التسيير 
الحامل البطاقة الوطنية رقم  اإلله، 

.U192881
سجل التجار1 رقم 803 1 بتاريخ 
باملحكمة االبتدائية   2021 أبريل   17

بالرشيدية.
89 P

 UNIVERS SCOP TRAITEUR
راسمالها 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : رقم 210 سكتور 
س حي الصهريج يعقوب املنصور 

الرباط
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
 2018 18 سبتمبر  للشركة املؤرخ في 

تمت املصادقة على مايلي :
لجميع  بردو  علي  السيد  تفويت 
الحصص االجتماعية التي يملكها في 
الشركة املدكورة اعاله للسيدة هاجر 

رباح.
استقالةالسيد علي بردو من نسير 
رباح  هاجر  السيدة  وتعيين  الشركة 

مسيرة جديدة.
للشركة  االجتماعي  املقر  تحويل 
من رقم 210 سكتور س حي الصهريج 
حي واد  يعقوب املنصور الرباط الى  

الدهب شارع تمارة رقم 02 تمارة.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

سبتمبر  التجارية بالرباط بتاريخ  2 

2018 تحت رقم 198729.

90 P

 SMARTIES LEARNING

CENTER
راسمالها 10.000 درهم

مقرها االجتماعي : الطابق 2 بلوك 6 
رقم 3 اليوسفية الرباط

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

 2021 مارس   29 في  املؤرخ  للشركة 

تمت املصادقة على مايلي :

السيدة   : استقالة احد املسيرين 

خديجة شيخي.

للشركة  االجتماعي  املقر  تحويل 
 3 رقم   6 بلوك   2 الطابق  من 

سال  تجزئة  الى  الرباط  اليوسفية 

الجديدة رقم 1065.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

التجارية بالرباط بتاريخ 30 أبريل 2021 

تحت رقم 112296.

91 P

HOUSE INVEST
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسما  : 2.000.000 درهم

املقر االجتماعي : عمارة جيت بزنيس 

كالص، تجزئة التوفيق 18-16 

سيد1 معروف، الدار البيضاء

تجديد مدة صالحية املسير
تغيير القانون األسا�سي

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى   -  1

11 فبراير 2021، تمت املصادقة من 

طرف الشركاء على ما يلي :

معاينة انتهاء مدة التسيير للمسير 

الحالي بتاريخ 11 فبراير 2021 ومنحه 

إبراء الذمة.

تجديد مدة تسييره ألجل غير مسمى 

وتغيير   2021 فبراير   11 من  ابتداء 

الفصل 16 من القانون األسا�سي تبعا 

لذلك.

2 - تم اإليداع القانوني باملحكمة 
بتاريخ  البيضاء  بالدار   التجارية 
22 مارس 2021 تحت رقم 771180.
92 P

STE VITA-NATURE PLUS
SARL AU

الرأسما  : 10.000 درهم
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بشريك وحيد
بمقت�سى عقد عرفي بسال بتاريخ 
القانون  وضع  تم   2020 فبراير   20
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
ذات  الوحيد  بشريك  املحدودة 

الخصائص التالية :
 STE VITA- : التسمية االجتماعية

.NATURE PLUS SARL
الهدف االجتماعي : 

تجارة وترويج منتجات التجميل ؛
استيراد وتصدير.

دردارة  زنقة   : االجتماعي  املقر 
سكتور 6 رقم 13، القرية، سال.
املدة االجتماعية : 99 سنة.

الرأسما  االجتماعي : حدد رأسما  
الشركة في مبلغ 10.000 درهم موزعة 
درهم   100 حصة من فئة   100 على 

للحصة وزعت كما يلي :
يوسف موال1 100 حصة.

من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 
فاتح يناير إلى 31 ديسمبر من كل سنة.
التسيير : تم تعيين السيد يوسف 
موال1 كمسير وموقع للشركة ملدة غير 

محدودة.
تم إيداع السجل التجار1 بمكتب 
الضبط باملحكمة االبتدائية بسال تحت 
رقم 13 31 بتاريخ فاتح يوليو 2020.

93 P

STE MATHRIX EDUC
تعديل شركة ذات مسؤولية 

محدودة
 بموجب عقد عرفي 9 مارس 2021 
لشركة  الطارئ  الجمع  عقد  تم 
شركة   STE MATHRIX EDUC
رأسمالها  محدودة،  مسؤولية  ذات 
مقرها  درهم،   100.000.000

 2 الطابق   5 13 شقة  االجتماعي رقم 
حي النهضة، طريق القنيطرة، سال وقد 

تم التوصل إلى القرارات التالية :
تفويت الحصص :

 500 بوعمر  عاد   السيد  فوت 
حصة إلى السيد عاد  بلورد1 ؛

وفوت السيد محمد بوحاش 500 
حصة إلى السيد عاد  بلورد1.

تغيير الشكل القانوني : من شركة 
شركة  إلى  محدودة  مسؤولية  ذات 
ذات مسؤولية محدودة بشريك واحد.
ملدة  لشركة  جديد  مسير  تعيين 
غير محدودة : تم تعيين السيد عاد  
غير  ملدة  شريك  كمسير  بلورد1 

محدودة.
تحيين النظام األسا�سي.

تم إيداع السجل التجار1 بمكتب 
ضبط باملحكمة االبتدائية بسال تحت 

رقم 77 36 بتاريخ 22 أبريل 2021.
94 P

EL WAZZANI AUTOWORLD
شركة ذات املسؤولية املحدودة
السجل التجار1 رقم 53995 

القنيطرة
تفويت حصص اجتماعية

وتعيين مسير جديد
العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
 EL WAZZANI لشركة  العام  الغير 

AUTOWORLD تقرر ما يلي :
املصادقة على تفويت 500 حصة 
100 درهم للحصة  اجتماعية بقيمة 
في ملك السيد مراد بوعياد1، لفائدة 
ليصبح  بوعياد1،  فريد  السيد 

رأسما  الشركة موزع كالتالي :
السيد مراد بوعياد1 500 حصة ؛

السيد فريد بوعياد1 500 حصة.
ابتسام  السيدة  استقالة  قبو  
مريش وتعيين السيد مراد بوعياد1 
مسيرين  بوعياد1  فريد  والسيد 

للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة تحت رقم 82158 

بتاريخ 26 أبريل 2021.
95 P
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NORA KAP
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
رأسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : تعاونية صفصافا 
بن منصور، القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بالقنيطرة، تم وضع القانون األسا�سي 
املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 
بشريك وحيد ذات املواصفات التالية :
.NORA KAP SARL AU : التسمية
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
املقر االجتماعي : تعاونية صفصافا 

بن منصور، القنيطرة.
موضوع الشركة :

أعما  التركيبات الكهربائية ؛
رصاص وأشغا  التركيب أخرى.

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

الشركاء كالتالي :
 1000 العالي  عبد  حيحي  السيد 

حصة.
املدة : 99 سنة.

أسند إلى السيد حيحي   : التسيير 
عبد العالي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
31 ديسمبر.

التجار1  بالسجل  التقييد  تم 
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت 
رقم 5 603 بتاريخ 27 أبريل 2021.

96 P

STAGE 59
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها : 100.000 درهم
املقر االجتماعي : 31 زاوية زنقة أنوا  
ومحمد القر1، إقامة منار، مكتب 

رقم 5، القنيطرة
تأسيس شركة

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

ذات املواصفات التالية :

.STAGE 59 SARL : التسمية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

زنقة  زاوية   31  : االجتماعي  املقر 

منار،  إقامة  القر1،  ومحمد  أنوا  

مكتب رقم 5، القنيطرة.

موضوع الشركة :

مستغل مقهى ؛

صاحب محل للوجبات السريعة ؛

ممون.
رأسما   حدد   : الشركة  رأسما  

درهم   100.000 مبلغ  في  الشركة 

اجتماعية  حصة   1000 إلى  مقسم 

محررة  للواحدة،  درهم   100 بقيمة 

على  وموزعة  مكتتبة،  بكاملها، 

الشركاء كالتالي :

السيد محمد لخلوفي ؛

السيد بدر الدين فنيش.

املدة : 99 سنة.

أسند إلى السيد محمد   : التسيير 

لخلوفي وإلى السيد بدر الدين فنيش.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر.
التجار1  بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت 
رقم 60309 بتاريخ 26 أبريل 2021.

97 P

KASSIMI PNEUMATIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
رأسمالها : 10.000 درهم

املقر االجتماعي : 59 إقامة موال1 

عبد العزيز، شارع موال1 عبد العزيز، 
رقم  ، القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقنيطرة، تم وضع القانون األسا�سي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

بشريك وحيد ذات املواصفات التالية :

 KASSIMI  : التسمية 

.PNEUMATIQUE SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

املقر االجتماعي : 59 إقامة موال1 

عبد العزيز، شارع موال1 عبد العزيز، 
رقم  ، القنيطرة.

العجالت  بيع   : الشركة  موضوع 

بالتقسيط.
رأسما   حدد   : الشركة  رأسما  

الشركة في مبلغ 10.000 درهم مقسم 

إلى 100 حصة اجتماعية بقيمة 100 

بكاملها،  محررة  للواحدة،  درهم 

مكتتبة، وموزعة على الشركاء كالتالي :

السيد محمد القاسمي 100 حصة.

املدة : 99 سنة.

أسند إلى السيد محمد   : التسيير 

القاسمي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر.
التجار1  بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت 
رقم 60393 بتاريخ 29 أبريل 2021.

98 P

SERVICES AUTREMENT
SARL AU

تأسيس شركة
بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
القانون  أقيم   2021 مارس   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

محدودة كالتالي :

 SERVICES شركة   : االسم 

.AUTREMENT SARL AU

مسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

محدودة ذات الشريك الوحيد.
املقر االجتماعي : زنقة سبو، عمارة 

ال شوب، مكتب 2 طابق 5، القنيطرة.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تسجيلها بالسجل التجار1.

موضوع الشركة :

أو  املختلفة  األشغا   في  مقاو  

البناء ؛

تاجر ؛

بأية عملية  القيام  وبصفة عامة 

خدماتية ترتبط بشكل مباشر أو غير 

مباشر بإحدى األنشطة أعاله أو التي 

من شأنها تنمية موضوع الشركة.

في  حدد   : الشركة  رأسما  
 1000 إلى  مقسمة  درهم   100.000
حصة قيمة الواحدة منها 100 درهم.
الشركة  تسيير  عهد   : التسيير 
املزداد بتاريخ  للسيد عبد هللا بنبل، 
للبطاقة  والحامل   1996 يوليو   26

.EE773263 الوطنية رقم
بمصلحة  الشركة  تقييد  تم 
السجل التجار1 باملحكمة االبتدائية 

بالقنيطرة تحت رقم 59709.
99 P

WLAD TAHERY TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
رأسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : 30 شارع اإلمام 
علي، مكتب رقم 2، القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بالقنيطرة، تم وضع القانون األسا�سي 
املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 
بشريك وحيد ذات املواصفات التالية :
 WLAD TAHERY  : التسمية 

.TRAVAUX SARL AU
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
30 شارع اإلمام   : املقر االجتماعي 

علي، مكتب رقم 2، القنيطرة.
موضوع الشركة :

أو  املختلفة  األشغا   في  مقاو  
البناء.

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

الشركاء كالتالي :
 1000 مراد  الطاهر1  السيد 

حصة.
املدة : 99 سنة.

التسيير : أسند إلى املسير الوحيد 
السيد الطاهر1 مراد.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
31 ديسمبر.
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التجار1  بالسجل  التقييد  تم 
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت 
رقم 60397 بتاريخ 30 أبريل 2021.

100 P

TRANS MODAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

املقر االجتماعي : بقعة رقم 8 1، 
الطابق األو ، تجزئة اإلرشاد 

توسعي، القنيطرة
الحل املبكر للشركة

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
 2021 15 مارس  الغير العاد1 بتاريخ 
 TRANS MODAR قرر شركاء شركة

SARL ما يلي :
املبكر  الحل  على  املصادقة 

للشركة.
تعيين السيد الحاج معتز، بصفته 

مصفي للشركة.
الشركة  تصفية  مقر  تحديد 
 ،1 8 رقم  بقعة   : التالي  بالعنوان 
الطابق األو ، تجزئة اإلرشاد توسعي، 

القنيطرة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   6 االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 

2021 تحت رقم 81886.
101 P

BEST TR
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
رأسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : زنقة هارون 
الرشيد، إقامة فردوس، رقم 3، 

ميموزا، القنيطرة
تأسيس شركة

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بالقنيطرة، تم وضع القانون األسا�سي 
املحدودة   املسؤولية  ذات  لشركة 
بشريك وحيد ذات املواصفات التالية :
.BEST TR SARL AU : التسمية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

هارون  زنقة   : االجتماعي  املقر 
 ،3 رقم  فردوس،  إقامة  الرشيد، 

ميموزا، القنيطرة.

موضوع الشركة : املقاولة في نقل 

البضائع.
رأسما   حدد   : الشركة  رأسما  

درهم   100.000 مبلغ  في  الشركة 

اجتماعية  حصة   1000 إلى  مقسم 

محررة  للواحدة،  درهم   100 بقيمة 

على  وموزعة  مكتتبة،  بكاملها، 

الشركاء كالتالي :

السيد عال  الكور 1000 حصة.

املدة : 99 سنة.

أسند إلى السيد عال    : التسيير 

الكور.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر.
التجار1  بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت 
رقم 59787 بتاريخ 25 مارس 2021.

102 P

ELITE COURTAGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

املقر االجتماعي : شارع محمد 

 الديور1، إقامة كاميليا، مكتب 
رقم 6، القنيطرة

تأسيس فرع
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بباريس بتاريخ  2 مارس 2021، تقرر 

أجنية  لشركة  فرع  خلق  باإلجماع 

كالتالي :

.ELITE COURTAGE : التسمية

وكالة  أو  فرع   : القانوني  الشكل 

ملؤسسة أجنبية.

محمد  شارع   : االجتماعي  املقر 

مكتب  كاميليا،  إقامة   الديور1، 
رقم 6، القنيطرة.

مستغل مركز   : موضوع الشركة 

اتصا  هاتفي )استشارة في التأمين).

التسيير : أسند إلى السيد بوبوط 

محمد، الحامل للبطاقة الوطنية رقم 

.G 12298
التجار1  بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت 
رقم 60399 بتاريخ 30 أبريل 2021.

103 P

 LA SOCIETE IMMOBILIERE
NAWROZ

SARL
رأسمالها : 1.000.000 درهم

املقر االجتماعي : الدار البيضاء، 
تجزئة التاز1 وامليلود1، زنقة 7، 

رقم  8، كاليفورنيا
RC 108473

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
مارس   3 بتاريخ  املؤرخ  االستثنائي 
 LA SOCIETE لشركة   2021
شركة   IMMOBILIERE NAWROZ
محدودة املسؤولية ولقد تم االتفاق 

على ما يلي :
املوافقة على عقد الهبة لحصص 
السيدة  طرف  من  اجتماعية 
حصة   2000 الدين  شهاب  مريم 
الرحمان  عبد  السيد  اجتماعية، 
شهاب الدين 2000 حصة اجتماعية 
والسيدة ابتسام شهاب الدين 1000 
السيدة  لفائدة  اجتماعية  حصة 
 5000 مجموعه  ما  أ1  بنيس  اما  

حصة اجتماعية.
املوافقة على عقد الهبة لحصص 
اما   السيدة  طرف  من  اجتماعية 
بنيس  سعيد  السيد  لفائدة  بنيس 
حصة   10.000 مجموعه  ما  أ1 

اجتماعية.
الرحمان  عبد  السيد  استقالة 
السيد  الدين كمسير وتعيين  شهاب 
جديد  مسير  بمثابة  بنيس  سعيد 

للشركة لفترة غير محددة.
للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 
إلى  املسؤولية  محدودة  شركة  من 
ذات  املسؤولية  محدودة  شركة 

الشريك الوحيد.
الجديد  القانوني  الشكل  قبو  

للشركة.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
للدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 
البيضاء بتاريخ 30 مارس 2021 تحت 

رقم 772518.
للنسخة واإلشارة

104 P

SOCIETE  RACHRIF 

SARL

AU CAPITAL DE 100 000 DH

 SIEGE SOCIAL : RUE AL BAHRAIN

IMZOUREN   AL-HOCEIMA

فوق  املنعقد  العام  الجمع  قرر 

العادة بتاريخ  2 مارس 2021 لشركة 

SOCIETE  RACHRIF SARL ما يلي : 

يمتلكه  الذ1  حصة   500 بيع 

لشريكه  سالمة  أبو  رشيد  السيد 

السيد شريف الغسا�سي.

تحويل شكل القانوني من شركة 

شركة  الى  محدودة  مسؤولية  ذات 

ذات مسؤولية محدودة ذات شريك 

وحيد.

السيد  شركة  مدير  استقالة 

رشيد أبو سالمة وتعيين محله السيد 

شريف الغسا�سي ملدة غير محدودة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما1   3 بتاريخ  بالحسيمة  االبتدائية 

2021 تحت رقم 150.

105 P

FIDUCIAIRE ABDOU

ليكيم دي مو بغيفي

ش.م.م.م.و

في  حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة  تأسيس  تم   ،2021 ما1   3

ذات مسؤولية محدودة ش.م.م.م.و 

بالخصائص التالية :

»ليكيم د1 مو   : االسم التجار1 

بغيفي« ش.م.م.م.و.

اللغات   : االجتماعي  الهدف 

والتواصل.

رأس املا  : 100.000 درهم مقسم 

درهم للحصة   100 حصة   1000 إلى 

الواحدة، مقسمة كاآلتي :

 1000 سعاد  لخمير1  السيدة 

حصة.

املقر االجتماعي : 106، شارع عال  

بن عبد هللا، شقة 2 و3، الرباط.
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التسيير : السيدة لخمير1 سعاد.

املدة : مدة الشركة 99 سنة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية سال تحت رقم 820 .
بمثابة مقتطف وبيان

106 P

STE PANDA ELC
SARL

تكوين شركة محدودة املسؤولية
بالرباط  مؤرخ  محضر  بمقت�سى 

وضع  تم   2021 مارس   16 بتاريخ 

القوانين األساسية لشركة محدودة 

املسؤولية ذات املميزات التالية :

الهدف :

مطعم ؛

تنظيف واجهات املحالت واملتاجر 

والشقق ؛

االستيراد.

شقة   ،30 رقم  :  عمارة  املقر 
رقم 8، شارع موال1 أحمد الوكيلي، 

حسان.
بما  املا   رأس  حدد   : املا   رأس 

قدره 100.000 درهم.

تدار الشركة من طرف   : التسيير 

واالكاف  القايد1  املهد1  السيدان 

حسن ملدة غير محدودة.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

بتاريخ 21 أبريل 2021.
 151 55  : التجار1  السجل  رقم 

تحت رقم 112967.

107 P

TRESOR DAKHLA
SARL AU

تكوين شركة محدودة املسؤولية 
ذات شريك وحيد

بتمارة  مؤرخ  محضر  بمقت�سى 

وضع  تم   2021 فبراير  بتاريخ  2 

القوانين األساسية لشركة محدودة 

ذات  وحيد  شريك  ذات  املسؤولية 

املميزات التالية :

الهدف : مطبعة، التجارة.

عمارة  إقامة جنان أنوا ،   : املقر 
رقم 6 شقة 5، وفاق، تمارة.

بما  املا   رأس  حدد   : املا   رأس 

قدره 100.000 درهم.

تدار الشركة من طرف   : التسيير 

غير  ملدة  أمينة  اكريش  السيدة 

محدودة.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

تمارة  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

بتاريخ 26 أبريل 2021.
 132819  : رقم السجل التجار1 

تحت رقم 5503.

108 P

BRAGSTEEL
ش.م.م ش.و

الرأسما  االجتماعي : 500.000 درهم

املقر االجتماعي : شارع رحا  

املسكيني، عمارة رقم 309، محل 2 

حي اشماعو، سال

بمقت�سى الجمع العام التأسي�سي 

تم   2021 مارس   22 بتاريخ  مؤرخ 

مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

محدودة ذات شريك وحيد باملميزات 

التالية :

 BRAGSTEEL شركة   : التسمية 

ش.م.م ش.و.

ذات  شركة   : القانوني  الوضع 

مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد.

املختلفة  األشغا    : الهدف 

والبناء، نجارة األلومنيوم، التجارة.

رحا   شارع   : االجتماعي  املقر 

 2 محل   ،309 عمارة رقم  املسكيني، 

حي اشماعو، سال.

املدة : حددت مدة الشركة في 99 

سنة تبتدئ من تاريخ تأسيسها.

حدد   : االجتماعي  الرأسما  

 500.000 في  االجتماعي  الرأسما  

حصة   5000 على  مقسمة  درهم 

موزعة  درهم للواحدة،   100 بقيمة 

على الشكل التالي :

 5000 بلفقيه  سناء  السيدة 

حصة ؛

املجموع 5000 حصة.

التسيير : أسندت مهمة التسيير إلى 
كمسيرة ملدة  بلفقيه،  السيدة سناء 
.BRAGSTEEL غير محدودة لشركة

األسا�سي  القانوني  الوضع  تم 
للشركة حسب الفصل 96.05.

للشركة  القانوني  اإليداع  تم 
باملركز الجهو1 لالستثمار بالرباط في 

3 ما1 2021 تحت الرقم 36523.
109 P

 ALIOUI GRINI TRAVAUX
PUBLICS

ش.م.م
الرأسما  االجتماعي : 100.000 درهم
املقر االجتماعي : بلوك 11 إضافي 

الرقم 263، الطابق األو ، حي السالم، 
سال

بمقت�سى الجمع العام التأسي�سي 
تم   2021 مارس   8 بتاريخ  مؤرخ 
مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

محدودة باملميزات التالية :
 ALIOUI GRINI التسمية : شركة

TRAVAUX PUBLICS ش.م.م.
ذات  شركة   : القانوني  الوضع 

مسؤولية محدودة.
املختلفة  األشغا    : الهدف 

والبناء، منعش عقار1.
11 إضافي  بلوك   : املقر االجتماعي 
حي  األو ،  الطابق   ،263 الرقم 

السالم، سال.
املدة : حددت مدة الشركة في 99 

سنة تبتدئ من تاريخ تأسيسها.
حدد   : االجتماعي  الرأسما  
 100.000 في  االجتماعي  الرأسما  
حصة   1000 على  مقسمة  درهم 
موزعة  درهم للواحدة،   100 بقيمة 

على الشكل التالي :
السيد سفيان اعليو1 500 حصة ؛
السيد خالد اكريني 500 حصة ؛

املجموع 1000 حصة.
أسندت مهمة التسيير   : التسيير 
كمسير  اعليو1،  السيد سفيان  إلى 
 ALIOUI لشركة  محدودة  غير  ملدة 

.GRINI TRAVAUX PUBLICS

األسا�سي  القانوني  الوضع  تم 
للشركة حسب الفصل 96.05.

للشركة  القانوني  اإليداع  تم 
باملركز الجهو1 لالستثمار بالرباط في 

3 ما1 2021 تحت الرقم 36532.
110 P

 AIRBUS DEFENCE AND
SPACE MAROC

SARL
س.ت الرباط رقم 151539

تعيين مسير
قرارات  محضر  بموجب   -  I
نوفمبر   5 بتاريخ  الوحيد،  الشريك 
 AIRBUS DEFENCE بشركة   2020
املشار إليها   AND SPACE MAROC
بالرباط،  االجتماعي  مقرها  أعاله، 
الرياض،  مركز  محج  التين،  شارع 
ديفس  السيد  تعيين  تقرر  الطابق، 
فرن�سي   DEVOS Philippe فيليب 
كمسير  بفرنسا،  وقاطن  الجنسية 

للشركة.
القانوني  اإليداع  إنجاز  تم   -  II
التجارية  باملحكمة  الضبط  بكتابة 
تحت   2021 أبريل   27 في   بالرباط 

رقم 113157.
املسير

111 P

 AIRBUS DEFENCE AND
SPACE MAROC

SARL
س.ت طنجة رقم 1 353

 نقل املقر االجتماعي من طنجة
 إلى الرباط

I - بموجب محضر قرارات الشريك 
 2020 أغسطس   26 بتاريخ  الوحيد، 
 AIRBUS DEFENCE AND بشركة 
املشار إليها أعاله،   SPACE MAROC
والتي كان مقرها االجتماعي بطنجة، 
منطقة التصدير الحرة قصر املجاز، 
تجزئة 17 ، واد الرمل جماعة أنجرا، 

طريق الفنيدق، تقرر ما يلي :
الرباط،  إلى  االجتماعي  املقر  نقل 
الرياض،  مركز  محج  التين،  شارع 

الطابق الخامس.



عدد  566 - 7 شوا  2  1 )19 ما1 2021)الجريدة الرسمية   10118

تغيير القانون األسا�سي تبعا.
السجل  من  الشركة  تشطيب 

التجار1 لطنجة.
- تم إنجاز اإليداعات القانونية   II
بنقل املقر االجتماعي بكتابة الضبط 
في  بالرباط  التجارية   باملحكمة 
2021 تحت رقم  11305  أبريل   22
وتم تسجيل الشركة في السجل التجار1 

بالرباط تحت الرقم 151539.
املسير

112 P

 NSK STEERING SYSTEMS
MOROCCO
SARL AU

السجل التجار1 طنجة 97039
تعديالت في التسيير

بفاتح  املؤرخ  للمحضر  وفقا   -  I
الشريك  قرارات  من   2021 مارس 
 NSK STEERING لشركة  الوحيد 
SYSTEMS MOROCCO وهي شركة 
لشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 
منطقة  في  االجتماعي  مقرها  وحيد، 
تجزئة  للتصدير،  الحرة  طنجة 
 ،79 رقم  مرأب   C-1/79C-10 79
ومسجلة في السجل التجار1 لطنجة 

تحت رقم 97039، تقرر :
إي�سي  السيد  والية  فترة  نهاية 

موراتا Issei MURATA كمسير.
سوزوكي  شين  السيد  تعيين 
Shin SUZUKI، وهو مواطن ياباني، 
 Ulrich والسيد أولريش الدكتور ناس
كمسيرين  مواطن أملاني،   DR.NASS

للشركة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II
ضبط املحكمة التجارية لطنجة بتاريخ 
30 أبريل 2021 تحت رقم 1897 2.

التسيير

113 P

 TRACTAFRIC EQUIPEMENT
AFRICA

س.ت. الدار البيضاء رقم 222767
نقل مقر الشركة

في  املؤرخ  للمحضر  وفقا   -  I
الجمع  قرر   ،2020 يونيو   29

املسؤولية  ذات  بالشركة  العام 

 TRACTAFRIC« املسماة  املحدودة 

مقرها   »EQUIPEMENT AFRICA

 ،(20100( االجتماعي بالدار البيضاء 
وشارع  زاوية شارع املسيرة الخضراء 

الزرقطوني توين سنتر برج أ، الطابق 

التاسع، تقرر :

نقل املقر املذكور إلى العنوان التالي 

الطريق   -  (20250( الدار البيضاء   :

الفرعية للمصانع، كلم 11.6 الطريق 

عين  الرباط،   - السيار الدار البيضاء 

السبع ص.ب 2632.

من   6 و   7 و  البنود    تعديل 

القانون األسا�سي.

القانوني  اإليداع  إنجاز  تم   -  II

التجارية  باملحكمة  الضبط  بكتابة 

 2021 أبريل   21 في  البيضاء  بالدار 

تحت رقم  77527.
املسير

114 P

BELKHIRI SERVICES
ش.م.م

رأسمالها 100.000 درهم

املقر االجتماعي : شارع محمد 5 

جرف الرشيدية

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

تبعا للمداولة التي تمت في الجمع 

 2021 فبراير   7 العام املنعقد بتاريخ 
قانون  وضع  أسماؤهم  اآلتية  بين 

لها  شركة ذات املسؤولية املحدودة 

الخاصيات التالية :

الشركاء : 

بلخير1 عبد الرحيم الحامل   -  1

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.U151235

الحامل  أمين  بلخير1 محمد   -  2

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.U1908 8

 STE BELKHIRI  : الشركة  اسم 

.SERVICES SARL

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

مقر الشركة : شارع محمد 5 جرف 
الرشيدية.

في املغرب كما   : موضوع الشركة 
هو في باقي الدو  األخرى :

تقديم خدمات )تحصيل الفواتير 
املاء والكهرباء وتحويل األموا ).

املعدات واللوازم املكتبية.
مدة الشركة : 99 سنة.

رأسما  الشركة : 100.000 درهم 
حصة اجتماعية   1000 مقسمة إلى 
قيمة  للحصة  درهم   100 بقيمة 

مكتتبة ومدفوعة مقسمة كما يلي :
بلخير1 عبد الرحيم : 500 حصة.
بلخير1 محمد أمين : 500 حصة.

املجموع : 1000 حصة.
السيد  عين   : الشركة  تسيير 

عبد الرحيم بلخير1 مسير للشركة.
فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 
يناير وتنتهي في متم ديسمبر من كل 

سنة.
االدخار  سحب  بعد   : األرباح 
الشركاء  على  األرباح  توزع  القانوني 
كل  يمتلكها  التي  الحصص  حسب 

واحد منهم.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
االبتدائية  باملحكمة  القانوني 
 2021 مارس   19 بتاريخ  بالرشيدية 

تحت رقم 127.
115 P

GARDEN CONSULTING
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمالها 100.000 درهم

املقر االجتماعي : عمارة الف 13 
شقة 17 املنصور مكناس

تأسيس
طبقا للجمع العام العاد1 املنعقد 
بتاريخ 29 ديسمبر 2020 تقرر إنشاء 

شركة ذات الخاصيات التالية :
مغربي  جواد حمدوني،   : الشركاء 
 13 الف  عمارة  الساكن  الجنسية 
الحامل  مكناس  املنصور   17 شقة 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.D7083 6

مغربي الجنسية  هاجر بن عسو، 

 17 شقة   13 الف  عمارة  الساكن 

لبطاقة  الحامل  مكناس  املنصور 

.D639795 التعريف الوطنية رقم

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

 STE GARDEN  : الشركة  اسم 

.CONSULTING SARL

مقر الشركة : عمارة الف 13 شقة 

17 املنصور مكناس.

في املغرب كما   : موضوع الشركة 

هو في الدو  األخرى :

تنظيف وصيانة املساحات.

العمليات  كل  عامة  وبصفة 

لها  التي  والعقارية  واملالية  التجارية 

مع  مباشرة  غير  أو  مباشرة  عالقة 

في  أعاله  املصنفة  املواضيع  إحدى 

إطار تسهيل وتقدم نشاط الشركة.

مدة الشركة : 99 سنة.

في  حدد   : الشركة  املا   رأس 

 1000 إلى  مقسمة  درهم   100.000

حصة اجتماعية من قيمة 100 درهم 

للحصة الواحدة مقسمة كما يلي :

جواد حمدوني : 500 حصة.

هاجر بن عسو : 500 حصة.

جواد  السيد  عين   : التسيير 

غير  ملدة  للشركة  مسيرا  حمدوني 

محدودة.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

كل  من  ديسمبر   31 في  وتنتهي  يناير 

سنة.

االدخار  سحب  بعد   : األرباح 

الشركاء  على  األرباح  توزع  القانوني 

حسب الحصص.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بأزرو بتاريخ 10 مارس 2021 

التجار1  السجل   1286 رقم  تحت 

.52633

116 P
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شركة احسان ازرو
ش.م.م

شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها 1.500.000 درهم

املقر االجتماعي : 23، تجزئة طارق، 

أحداف، أزرو

الزيادة في رأسما  الشركة
العاد1  العام  الجمع  بمقت�سى 

املنعقد بتاريخ 11 فبراير 2020 تقرر 

ما يلي :

من  الشركة  رأسما   في  زيادة 

 1.500.000 إلى  درهم   50.000

حصة   1 .500 بخلق  وذلك  درهم 

درهم   100 اجتماعية جديدة بقيمة 

للحصة.

2 - تعديل قانون الشركة :

وبذلك تم تغيير املادتين 6 و 7 من 

قانون الشركة :

املادة 6 : املوارد 

 1.025.000  : العزيز  عبد  مزوز 

درهم.

 158.333  : الكريم  عبد  مزوز 

درهم.

مزوز عبد االله : 158.333 درهم.

مزوز سفيان :  158.33 درهم.

املجموع : 1.500.000 درهم.

املادة 7 : رأسما  الشركة :

في  الشركة  رأسما   حدد 

إلى  مقسمة  درهم   1.500.000

قيمة  من  اجتماعية  حصة   15000

درهم للحصة الواحدة مكتتبة   100

ومدفوعة كما يلي :

مزوز عبد العزيز : 10250 حصة.

مزوز عبد الكريم : 1583 درهم.

مزوز عبد االله : 1583 حصة.

مزوز سفيان :  158 حصة.

املجموع : 15000 حصة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بأزرو بتاريخ 2 مارس 2020 

تحت رقم 1157.

117 P

AL ISTICHARYA CONSULTING SARL

BOUZNIKA

WM PROMO
SARL

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

تم تأسيس شركة   ،2021 أبريل   13

باملواصفات  املسؤولية  محدودة 

التالية :

.WM PROMO SARL : التسمية

حي القدس زنقة   : املقر التجار1 

الطابق األر�سي سيد1    5 الرقم   6

البرنو�سي الدار البيضاء.

الهدف التجار1 : منعش عقار1.

 100.000 في  محدد   : الرأسما  

حصة كما   1000 درهم مقسمة إلى 

يلي :

 600  : الحسين  بلكاد1  السيد 

حصة.

  00  : ابراهيم  بلكاد1  السيد 

حصة.

املدة : 99 سنة من تاريخ تأسيسها.

التسيير : السيد بلكاد1 ابراهيم.

املحكمة   : القانوني  اإليداع 

تحت  البيضاء  بالدار  التجارية 

رقم  تجار1  سجل   ،775667 الرقم 

.500215

118 P

 PHARMACIE QATR AL

NADA
SARL AU

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

قد    2021 أبريل    13 الرباط بتاريخ 

مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة بشريك وحيد.

 PHARMACIE QATR  : التسمية 

 .AL NADA »SARL AU

الهدف االجتماعي : صيدلية.
رأسما  الشركة : 100.000 درهم 

مقسمة الى 1000 حصة من فئة 100 

بين  موزعة  الواحدة  للحصة  درهم 

الشريك الوحيد على الشكل التالي :

ندى اغروش 1000 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أ1 من تاريخ وضع 

السجل التجار1.

من فاتح يناير الى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

االولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

سيد1  تجزئة   : االجتماعي  املقر 

 6 املتجر  رقم2937  البقعة  العربي 

عين العودة .

املسير : ندى اغروش.
 : التجار1  بالسجل  التقييد  رقم 

.132851

119 P

DIOUKRAFT SERVICE
ديوكرافت سغفيس ش.م.م

الرأسما  االجتماعي : 50.000 درهم

املقر االجتماعي : قطاع القدس رقم 

716 العيايدة سال

مؤرخ  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

قد    2021 مارس   29 في سال بتاريخ 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة ويهدف نشاطها االجتماعي 

: تحويل األموا .
درهم   50.000  : رأسما  الشركة 

مقسمة الى 500 حصة من فئة 100 

درهم للحصة الواحدة :

 500  : ابتسام  الديوران  السيدة 

حصة.

 500  : سعيد  لقرفات  السيد 

حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أ1 من تاريخ وضع 

السجل التجار1.

من فاتح يناير الى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

االولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

القدس  قطاع   : االجتماعي  املقر 
رقم 716 العيايدة سال .

ابتسام  الديوران   : املسير 

ولقرفات سعيد.

مقيدة بالسجل التجار1 : 51 33.

120 P

 RAHOU DISTRIBUTION
MEDICAMENT

رحو ديستربيوشن ميديكامون 
ش.م.م

الرأسما  االجتماعي : 100.000 
درهم

املقر االجتماعي : إقامة بيتي 5 شقة 
0 1 سال الجديدة

مؤرخ  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
قد    2021 أبريل   7 بتاريخ  سال  في 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 
املحدودة ويهدف نشاطها االجتماعي 
واملنتجات  الطبية  األدوية  نقل   :

الصحية.
رأسما  الشركة : 100.000 درهم 
فئة  من  حصة   1000 الى  مقسمة 

100 درهم للحصة الواحدة :
السيد خالد رحو : 800 حصة.

 200  : زريوح  العاملين  السيد 
حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي أ1 من تاريخ وضع 

السجل التجار1.
من فاتح يناير الى   : السنة املالية 
31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

االولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املسير : خالد رحو.

مقيدة بالسجل التجار1 : 33533.
121 P

NKD INTERNATIONAL
SARL AU

ن.ك.د أنترناسيونا  ش.م.م بشريك 
وحيد

رأسمالها 10.000 درهم
عند نيدوم ش.م.م ش.و في الرباط، 
ديور الجامع، شارع الحسن الثاني، 
عمارة بدر، رقم 00 ، الشقة 5
I.C.E n° 002812186000056

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
بشريك وحيد

 19 بتاريخ  مؤرخ  عرفي  بعقد 
2021 ومسجل بالرباط بتاريخ  أبريل 
القانون  تم وضع   ،2021 أبريل   20
األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية 

بشريك وحيد خصائصها كالتالي :
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أنترناسيونا   ن.ك.د.   : التسمية 
ش.م.م بشريك وحيد.

ديونك  السيدة   : الشركاء 
رقم  اإلقامة  بطاقة  كيونك،  شام 

BE08809K، شريكة وحيدة.
االستيراد   : الشركة  أهداف 

والتصدير والتجارة.
نيدوم  عند   : االجتماعي  املقر 
ش.م.م ش.و في الرباط، ديور الجامع، 
شارع الحسن الثاني، عمارة بدر، رقم 

00 ، الشقة 5.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تسجيل الشركة بالسجل التجار1.
الرأسما  : 10.000 درهم مقسمة 
درهم   100 حصة من فئة   100 الى 
الشريكة  طرف  من  كاملة  مكتتبة 
الوحيدة السيدة ديونك شام كيونك.
ديونك  السيدة  عينت   : التسيير 
وتسيير  لتمثيل  مسيرة  كيونك  شام 
الشركة ملدة غير محددة مع إعطائها 
كافة الصالحيات تبعا للفصل 16 من 

القانون األسا�سي.
السنة االجتماعية : من فاتح يناير 

الى 31 ديسمبر.
األرباح : 5% مخصصة لالحتياطي 
يبقى  أو  يوزع  والباقي  القانوني 
الجموع  قرارات  حسب  بالشركة 

العامة للشركة.
تسجيل  تم   : التجار1  السجل 
ملدينة  التجار1  بالسجل  الشركة 

الرباط تحت رقم 151731.
مقتطف وبيان لإلشهار

122 P

IVOIRE
SARL AU

إيفوار ش.م.م بشريك وحيد
رأسمالها 100.000 درهم

املقر االجتماعي : 1 ، زنقة ملوزة، 
النهضة 2، الرباط

I.C.E n° 001621030000045
تغيير أهداف الشركة
تحويل مقر الشركة

العام  الجمع  من  بقرار   -  I
أبريل   16 يوم  املنعقد  االستثنائي 
الوحيد لشركة  الشريك  قرر   2021

»إيفوار ش.م.م ش.و« ما يلي :

1 - تغيير أهداف الشركة إلى :

تجارة املواد الغذائية.

جميع  وكراء  وتباد   وبيع  شراء 

امللكيات العقارية.

2 - تحويل املقر االجتماعي للشركة 

من  العام،  الجمع  يوم  من  ابتداء 

شارع عقبة،   ،26 أكدا ،   - الرباط 

إلى  رقم    شقة  ياسين،  ابن  عمارة 

الرباط، 1 ، زنقة ملوزة، النهضة 2.

3 - تغيير الفصل الثالث )الهدف 

االجتماعي) والرابع )املقر االجتماعي) 

من القانون األسا�سي تبعا لذلك.

لدى  القانوني  اإليداع  تم   -  II

كتابة ضبط املحكمة التجارية ملدينة 

تحت رقم   2021 ما1   3 الرباط يوم 

.11 317
مقتطف وبيان لإلشهار

123 P

مكتب املحاسبة إيهاب استشارة

ش.ذ.م.م

رأسما  الشركة : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : شارع الحسن الثاني، عمارة 

البنك املغربي للتجارة الخارجية

مكتب رقم 9 الناضور

س.ت 15 5

BELAFA TRA
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك وحيد

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

شركة  تأسيس  تم   2021 أبريل   1 

باملميزات  محدودة  مسؤولية  ذات 

التالية :

.BELAFA TRA : التسمية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

املوضوع : هدف الشركة :

أو  املختلفة  األشغا   في  مقاولة 

البناء.

للبضائع  والدولي  الوطني  النقل 

لحساب الغير.

االستيراد والتصدير.

 1 ضرضورة  حي   : الشركة  مقر 

سلوان - الناظور.

رأسما  الشركة : 100.000 درهم 

حصة من فئة   10.000 مقسمة إلى 

كلها  الواحدة  للحصة  دراهم   10

محررة ومملوكة للسيدة العالي هيام.

التسيير : تم تعيين السيدة العالي 

هيام مسيرا للشركة ملدة غير محددة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي للشركة.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

كل  من  ديسمبر   31 في  وتنتهي  يناير 

سنة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

بالناظور بتاريخ 26 أبريل 2021 تحت 

رقم 8 8.
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مكتب املحاسبة إيهاب استشارة

ش.ذ.م.م

رأسما  الشركة : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : شارع الحسن الثاني، عمارة 

البنك املغربي للتجارة الخارجية

مكتب رقم 9 الناضور

س.ت 15 5

POSIDONIA
SARL

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

شركة  تأسيس  تم   2021 أبريل   20

باملميزات  محدودة  مسؤولية  ذات 

التالية :

.POSIDONIA : التسمية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة.

املوضوع : هدف الشركة :

النقل بالقوارب والتنزه.

تقديم الطعام على القوارب، على 

جانب املارينا واملوانئ، أو في البحيرة أو 

املناطق البحرية.

الحسن  شارع   : الشركة  مقر 

عمارة البنك املغربي للتجارة  الثاني، 

الخارجية، مكتب رقم 9 - الناظور.

رأسما  الشركة : 100.000 درهم 

 مقسمة إلى 100 حصة من فئة 1000

دراهم للحصة الواحدة كلها محررة 

على  مساهمته  حسب  كل  وموزعة 

النحو التالي :

 90  : العزيز  عبد  بنعزوز  السيد 

حصة.

 10  : نجيب  شمال   السيد 

حصص.

 2.000  : رشيد  دفون  السيد 

حصة.

 2.000  : اسامة  السقالي  السيد 

حصة.

التسيير : تم تعيين السيد شمال  

غير  ملدة  للشركة  مسيرا  نجيب 

محددة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي للشركة.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

كل  من  ديسمبر   31 في  وتنتهي  يناير 

سنة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

بالناظور بتاريخ 29 أبريل 2021 تحت 
رقم 883.
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FIDUCIAIRE BOUJAOUB

 Immeuble 162, appartement n° 10,

avenue Mohamed Diouri kénitra

Tél & fax : 05.37.36.21.76

GSM : 06.66.06.29.53

 SOCIETE INFOBILE NORTH
AFRICA
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأس املا  : 95.000 درهم

املقر االجتماعي : 7 زنقة J ديور 

البلدية القنيطرة

اختتام التصفية
الجمع  محضر  ملقتضيات  تبعا   

العام االستثنائي الغير العاد1 لشركة 

 INFOBILE NORTH AFRICA«

ديسمبر   21 بتاريخ  املنعقد   »SARL

2020 لقد قرر شركاء الشركة ما يلي :
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شركة  تصفية  اختتام 

 INFOBILE NORTH AFRICA«

.»SARL

السيد  الشركة  مصفي  تبرئة 

هدروج احمد.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

بالقنيطرة بتاريخ 3 ما1 2021 تحت 
رقم 82251.
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FIDUCIAIRE BOUJAOUB

 Immeuble 162, appartement n° 10,

avenue Mohamed Diouri kénitra

Tél & fax : 05.37.36.21.76

GSM : 06.66.06.29.53

 ECOLE DE GESTION

 & GESTION

ADMINISTRATIVE PRIVE
SARL AU

SIGLE : ECGAP

شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد
رأسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : 88 زاوية زنقة لبنان 

وزنقة جميل صيدقي عمارة ا إقامة 

الصديق مكتب رقم 5 القنيطرة
تعديالت مالئمة للقانون

الجمع  محضر  ملقتضيات  تبعا 

العاد1  الغير  االستثنائي  العام 

 ECOLE DE GESTION &« لشركة 

 GESTION ADMINISTRATIVE

PRIVE SARL AU« املنعقد بتاريخ 9 

أبريل 2021 لقد قرر الشريك الوحيد 

للشركة ما يلي :

بهبة  اجتماعية  حصص  تفويت 

: لفائدة الشريك الجديد والتي تقدر 

بقيمة  اجتماعية  حصة   1000 ب 

كل  مع  الواحدة  للحصة  درهم   100

الضمانات القانونية واملوزعة كالتالي :

 : ناصير  سورية  السيدة  فوتت 

1000 حصة التي تملكها في الشركة 

بهبة مع كل الضمانات القانونية إلى 

أمها السيدة صليحة بوعزاو1.

ليصبح رأسما  الشركة 100.000 
درهم موزع على الشكل التالي :

السيدة صليحة بوعزاو1 : 1000 
 100.000 بقيمة  اجتماعية  حصة 

درهم.
تعيين  تم  لقد   : الشركة  تسيير 
مسيرا  بوعزاو1  صليحة  السيدة 
خلفا  محدودة  غير  ملدة  للشركة 
قدمت  التي  ناصير  سورية  للسيدة 

استقالتها.
تم  قد  يكون  التعديالت  وبهذه 
تغيير البنود اآلتية : 6 و 7 و 15 من 

القانون األسا�سي للشركة
تم  قد  يكون  التعديالت  وبهذه 
القانون األسا�سي  3 من  البند  تغيير 

للشركة.
لدى  تم   : القانوني  اإليداع 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط  كتابة 
بالقنيطرة تحت رقم 82251 بتاريخ 

3 ما1 2021.
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REDAK SERVICES
تأسيس

أبريل  فاتح  بتاريخ  عرفي  بعقد 
مسجل بالرباط وضع النظام   2021
املسؤولية  ذات  للشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  املحدودة 

مميزاتها كالتالي :
 REDAK  : التجار1  اإلسم 

.SERVICES
درهم   100.000  : الرأسما  
1000 حصة كل واحدة  مقسمة إلى 

100 درهم منحت للشريك الوحيد :
الحامل  قمار  هللا  عبد  السيد 
ب   B199162 للبطاقة الوطنية رقم 

: 1000 حصة.
السنة االجتماعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر من كل سنة.
شقة   30 عمارة   : املقر االجتماعي 
8 شارع موال1 أحمد الوكيلي حسان 

الرباط.
تصدير   : االجتماعي  املوضوع 
التحويل  في  املرافقة  الخدمات، 

الرقمي.

املدة : 99 سنة ابتداء من تقييدها 

في السجل التجار1.

قمار  هللا  عبد  السيد   : التسيير 

رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

B199162 ملدة غير محددة.

باملحكمة  الشركة  تسجيل  تم 

أبريل   30 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2021 تحت رقم 151711.
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CENTRE D’AFFAIRE ADISTANCE CENTER

2K RS MAROC

SARL

تغييرات مختلفة
العام  الجمع  مداوالت  إثر  على 

بتاريخ  2  املنعقد  االستثنائي 

مساهمو  قرر   ،2020 أغسطس 

شركة 2K RS MAROC SARL، والتي 

يوجد مقرها ب 23 شارع أنوا  إقامة 

ميموزة  رقم    مكتب   11 فلور1 

القنيطرة، التغييرات التالية :

بيع الحصص االجتماعية كما يلي :

 50 تبيع  فرحي  كريمة  السيدة 

إلى  للحصة  درهم   100 ب  حصة 

السيد كريم مكرمان.

تغيير مسير الشركة :

فرحي  كريمة  السيدة  استقالة 

كريم  السيد  للشركة  املسير  وتعيين 

مكرمان.

تغيير اإلسم الشركة من :

 NEW 2 إلىK RS MAROC SARL

.LUNCH SARL AU

للشركة  التجار1  النشاط  تغيير 

بإضافة :

مقاو  نقل املوظفين.

باالستيراد  يقوم  تاجر  وإلغاء 

والتصدير.

الشركة  غرض  تغيير  يتم  لذلك 

على النحو التالي :

مشغل مطعم.

املحالت  واجهات  مقاو   تنظيف 

واملخازن والشقق.

مقاو  نقل املوظفين.

تغيير الصفة القانونية :

.SARL AU إلى SARL من

تغيير القوانين األسا�سي للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

رقم  تحت  بالقنيطرة  االبتدائية 

9753  بتاريخ   نوفمبر 2020.
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FIDUHAS

حي السالم بلوك  1 رقم 162 سيد1 سليمان

OPTIC LOUGUIT

تأسيس شركة محدودة املسؤولية

بمقت�سى عقد عرفي حرر بسيد1 

2021، واملودع  19 أبريل  سليمان في 

القوانين  وضعت  قد  منه،  أصل 

األساسية لشركة محدودة املسؤولية 

خصائصها  الوحيد  الشريك  ذات 

كالتالي :

OPTIC LOUGUIT : التسمية

اهداف الشركة : بيع النظارات.

اكدا   تجزئة   : االجتماعي  املقر 

سيد1   63 رقم   2 التجار1  محل 

سليمان.

الرأسما  : 10.000 درهم مقسمة 

درهم   100 حصة من فئة   100 إلى 

مقسمة كالتالي :

 : الكانة  الزهراء  فاطمة  السيد 

10.000 درهم.

التسيير : تسيير الشركة من طرف 

السيدة فاطمة الزهراء الكانة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة االبتدائية بسيد1 

رقم   2021 أبريل   28 سليمان بتاريخ 

.11 /2021
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FIZAZI CONSULTING

 COMPTOIR MAROCAIN
 DES EQUPEMENTS

TECHNIQUES
SIGLE/CMET

شركة ذات مسؤولية محدودة 
رأسمالها 100.000 درهم

املقر االجتماعي: حارتية رقم 9  
متجر رقم 1 تمارة 

تأسيس شركة
تم  عرفي  عقد  بمقت�سى 
لشركة  األسا�سي  القانون  إنشاء 
 COMPTOIR MAROCAIN DES«
 EQUPEMENTS TECHNIQUES
مسؤولية  ذات  شركة   »CMET

محدودة والتي تتصف كما يلي : 
 COMPTOIR  : اسمها 
 MAROCAIN DES EQUPEMENTS

TECHNIQUES CMET
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة.
مقرها االجتماعي : حارتية رقم 9  

متجر رقم 1 تمارة.
هدفها:       

داخل  أساسا  الشركة  تهدف 
املغرب وخارجه الى: 

- إدارة املعدات العلمية و التقنية؛ 
وشراء  وبيع  وتصدير  استيراد   -

املعدات العلمية والتقنية؛
العلمية  املعدات  صيانة   -

والتقنية؛
- تركيب االجهزة العلمية؛

- بيع منتجات التربة الصناعية.
واملعدات  املنتجات  بيع   -

الزراعية؛
- تنمية املساحات الخضراء؛
- إنجاز أعما  الر1 والضخ؛

جميع  فإن  عامة،  وبصفة 
والتجارية  املالية  املعامالت 
والصناعية واملنقولة والعقارية، التي 
قد تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر 
بأ1 أشياء  أو  املذكور أعاله  بال�سيء 
من املرجح أن  مماثلة أو ذات صلة، 

تعزز تطويره أو توسيعه.

يوم  من  تبتدأ  سنة   99  : أمدها 
تسجيل الشركة في السجل التجار1.
التسيير :   يسيـر الـشركة كل من :

حامل  شيبوب،  يوسف  السيد 
للجنسية املغربية، وللبطاقة الوطنية 
رقم  ب  الساكن   ،AD133297 رقم 
231 زنقة د1 قار حي االنبعاث تمارة. 
البرنو�سي،  الصمد  عبد  السيد 
و للبطاقة  حامل للجنسية املغربية، 
EE50112، الساكن ب  الوطنية رقم 

مركز االوداية االوداية مراكش.
اإلمضاء     :  تلتزم الشركة في كل ما 
يخص معامالتها, بإمضاء السيد عبد 

الصمد البرنو�سي. 
رأسمالها : 100.000 درهم موزعة 
بقيمة  اجتماعية  حصة   1000 إلى 

100 درهم للواحدة، كما يلي :
يوسف  للسيد  حصة   500  -

شيبوب. 
500 حصة للسيد عبد الصمد   -

البرنو�سي. 
من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 
فاتح يناير وتنتهي في متم شهر دجنبر 
استثنائيا السنة األولى  من كل سنة. 
الشركة  تأسيس  تاريخ  ستبتدئ من 
السنة  من  ديسمبر   31 في  وتنتهي 

الجارية.
اإليـداع  تم   : اإليداع القانوني 
االبتدائية  املحكمة  لدى  القانوني 
تحت     28/0 /2021 لتمارة بتاريخ  

سجل تجار1 رقم 132865.
للتلخيص و النشر

املسير
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SOCIETE HOLD CONSEIL
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
مقرها االجتماعي : شقة رقم   عمارة 

2 إقامة CGI« 2« شارع عبد هللا 
الشفشاوني، وجدة

رأسمالها : 100.000 درهم 
السجل التجار1 : 37225

تأسيس
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة  تأسيس  تم   2021 أبريل   19

املسماة  املحدودة  املسؤولية  ذات 

رأسمالها   HOLD CONSEIL شركة 

100.000 درهم.

األعما   استشارات   : هدفها 

والتدريب املنهي.

تكامل نظام املعلومات.

مكتب الدراسة.

مقرها : شقة رقم   عمارة 2 إقامة 

CGI« 2« شارع عبد هللا الشفشاوني، 

وجدة.

مدة الشركة : 99 سنة.

التسيير : تسيير الشركة من طرف 

السيد مروان ربيع.

في  املذكورة  الشركة  تقييد  تم 

املحكمة  لدى  التجار1  السجل 

التجارية بوجدة تحت الرقم 37225.
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 RIMAS POUR LE

 DEVELOPPEMENT

IMMOBILIER
SARL AU

شركة ريماس للتطوير العقار1

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد )في طور التصفية)

رأسمالها 1.000.000 درهم

املقر االجتماعي : رقم  8، شارع 

تادلة، إقامة بسم هللا، شقة 8، 

الطيران، الرباط.

س.ت : 111137

حل الشركة
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املسماة  للشركة   2021 مارس   31

ش.م.م  العقار1«  للتطوير  »ريماس 

درهم،   1.000.000 ورأسمالها  ش.و 

شارع  رقم  8،   : االجتماعي  املقر 

 ،8 شقة  هللا،  بسم  إقامة  تادلة، 

عدم   : نتيجة    الرباط.  الطيران، 

تحقيق أهداف الشركة.

رقم  باملبنى  التصفية  مقر  وحدد 

هللا،  بسم  إقامة  تادلة،  شارع   ،8 

شقة 8، الطيران، الرباط.

وعين :
السيد علي بن فوزان بن محمد 
رقم  السفر  لجواز  حامل  الفوزان 
T69 232، مزداد بتاريخ  2 سبتمبر 
الربوة  حي  باملبنى  القاطن   ،1968
العربية  الرياض  الشرقي  الدائر1 

السعودية كمصفي للشركة.
وعند االقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 
رقم  8،  باملبنى  بالتصفية  املتعلقة 
شارع تادلة، إقامة بسم هللا، شقة 8، 

الطيران، الرباط.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالرباط بتاريخ   ما1 2021 

تحت رقم 893 .
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 SOCIETE AGRICOLE DE
PLANTATION

SARL AU
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
الشركة  مسير  قرر   ،2021 8 مارس 

ما يلي :
حل الشركة.

تعيين السيد االدري�سي بوشعيب 
كمصفي للشركة.

مقر تصفية الشركة هو : البراهمة 
عامر بوقناد  سال.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
تحت   2021 أبريل   19 بتاريخ  بسال 

رقم 2  36.
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SOCIETE DIVAT - PRO
SARL AU

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم   ،2021 أبريل   8 بتاريخ  ومسجل 
املسؤولية  محدودة  شركة  إنشاء 
تحمل  والتي  الوحيد،  الشريك  ذات 

الخصائص التالية :
 SOCIETE DIVAT -  : التسمية 

.PRO SARL AU
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في  مقاو    : االجتماعي  الهدف 

ومفاوض  والبناء  املختلفة  األشغا  

في التجارة.

 100.000  : الشركة  رأسما  

درهم.

زنقة   5  : االجتماعي  املقر 

تانسيفت شقة 1 أكدا  الرباط.

مدة الشركة : 99 سنة ابتداء من 

تاريخ التأسيس.

التسيير : تم تعيين السيد طيان 

عاد  كمسير للشركة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني باملحكمة التجارية بالرباط 

ما1   3 بتاريخ   11 318 رقم  تحت 

.2021

135 P

ائتمانية صوفيطا

ETCOSA

SARL

تحويل املقر االجتماعي
الجمع  محضر  بمقت�سى   -  1

بتاريخ فاتح مارس  العام االستثنائي 

املسماة  الشركة  شركاء  قرر   2021

شركة ش.ذ.م.م مقرها   »ETCOSA«

االجتماعي بأسفي، ما يلي :

أ) تحويل مقر الشركة إلى العنوان 

التالي :

شارع  الوازاني،  الدكتورة  عمارة 

الحرية، املدينة الجديدة، آسفي.

ب) تغيير بموجبه مقتضيات املادة 

  من القانون األسا�سي.

2 - تم اإليداع القانوني لدى كتابة 

الضبط باملحكمة االبتدائية بآسفي 

رقم  تحت   2021 مارس   15 بتاريخ 

285 وتسجيله بالسجل التجار1 رقم 

.537
مقتطف قصد النشر

136 P

SOCIETE FLUX AIB

ش.م.م ش.و

رأسما  : 10.000 درهم

املقر االجتماعي : تجزئة 138 حي احد 

عين بني مطهر

الشريك  قرار  محضر  بموجب 

تقرر   2021 أبريل   20 الوحيد بتاريخ 

ما يلي :

1 - حذف النشاط :

االستيراد والتصدير.

2 - إضافة النشاط :

تحويل األموا .

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

أبريل   15 بتاريخ  بوجدة  التجارية 

2021 تحت رقم 1396.

137 P

شركة صوفينور - للمحاسبة واإلعالميات

ش.ذ.م.م

املقر االجتماعي : زاوية شارع موال1 عبد العزيز

وزنقة واد املخازن رقم 5 و 8 القنيطرة

الهاتف : 0537.37.78.71

النقا  : 91.98. 06.62.3

الفاكس : 0537.36.25.38

 LES ATELIERS DE شركة

SEBOU

ش.ذ.م.م

تجديد صالحية املسير
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم   2021 فبراير   18 بالقنيطرة يوم 

تحديد ما يلي تبعا للمحضر.

تجديد صالحية املسير لفترة غير 

محددة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

بتاريخ   82103 بالقنيطرة تحت رقم 

21 أبريل 2021.
للضبط والنشر

من أجل املستخرج واإلشارة

- صوفينور -

138 P

SAVOIR D’ICI
SARL AU

في  العرفي  العقد  تسجيل  تاريخ 

تحمل  والتي  بسال   2021 مارس   25

الخصائص التالية :

الهدف االجتماعي : مشغل مخبزة.

مشغل مطعم.

ممون حفالت.
رأسما  الشركة : 100.000 درهم 

فئة  من  حصة   1.000 إلى  مقسمة 

درهم للحصة الواحدة موزعة   100

على الشركاء على الشكل التالي :

 1.000  : السيدة نادية بنعبد هللا 

حصة.

من  ابتداءا  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أ1 من تاريخ وضع 

السجل التجار1.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

املقر االجتماعي : البركة 2 كيوسك 

7 إقامة البركة احصين سال الجديدة.

املسير : نادية بنعبد هللا.
التجار1  بالسجل  التقييد  رقم 

.33569
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 BIENVENUE AU MONDE
DES PLATS EXTRA-DELICES

(B.M.P.E(

SARL AU

تأسيس
 23 بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في 

قد تم تأسيس  بتمارة،   2021 أبريل 

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الخصائص  تحمل  الوحيد  الشريك 

التالية :

 BIENVENUE AU  : التسمية 
MONDE DES PLATS EXTRA-

DELICES (B.M.P.E( SARL AU

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

: مطعم بسعر  الهدف االجتماعي 
ثابت.

أعما  مختلفة.
تاجر.

درهم   100.000  : املا   رأس 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

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

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
شارع   5 عمارة   : االجتماعي  املقر 
 1 2 2 حي املسيرة  موال1 دريس رقم 

تمارة.
التسيير : نور الدين علمي شنتوفي.
التجار1  بالسجل  التقييد  رقم 
 3 بتاريخ   132901 بتمارة تحت رقم 

ما1 2021.
140 P

TRABUREV
SARL AU
تأسيس

املؤرخ  العرفي  العقد  بمقت�سى 
 ،2020 سبتمبر  بتاريخ  1  بالرباط 
قد تم تأسيس شركة ذات املسؤولية 
الوحيد  الشريك  ذات  املحدودة 

مواصفاتها كالتالي :
 TRABUREV SARL  : التسمية 

AU
األشغا    : االجتماعي  الهدف 

املتنوعة ولوازم املكتب.
إقامة    63  : االجتماعي  املقر 
هللا  عبد  موال1  شارع  الفردوس 

شاطئ كازينو الهرهورة تمارة.
في  حدد   : االجتماعي  الرأسما  
 1000 على  موزعة  درهم   100.000
حصة من فئة 100 درهم لكل حصة 
موزعة على الشريك الوحيد كما يلي :
 : الدين  بدر  البوعزاو1  السيد 

1000 حصة.
عهد تسيير الشركة مع   : التسيير 
االجتماعي ملدة غير محددة  اإلمضاء 

إلى السيد البوعزاو1 بدر الدين.



عدد  566 - 7 شوا  2  1 )19 ما1 2021)الجريدة الرسمية   10124

تم لدى كتابة   : اإليداع القانوني 
بتمارة  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
تحت رقم   2020 سبتمبر   30 بتاريخ 

. 038
141 P

 DOMAINE DU MOYEN
ATLAS
SARL AU
تأسيس

املؤرخ  العرفي  العقد  بمقت�سى 
2021، قد  15 فبراير  بالرباط بتاريخ 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 
الوحيد  الشريك  ذات  املحدودة 

مواصفاتها كالتالي :
 DOMAINE DU  : التسمية 

MOYEN ATLAS SARL AU
تسيير   : االجتماعي  الهدف 

الضيعات الفالحية.
إقامة    63  : االجتماعي  املقر 
هللا  عبد  موال1  شارع  الفردوس 

شاطئ كازينو الهرهورة تمارة.
في  حدد   : االجتماعي  الرأسما  
 1000 على  موزعة  درهم   100.000
حصة من فئة 100 درهم لكل حصة 
موزعة على الشريك الوحيد كما يلي :
 : الدين  بدر  البوعزاو1  السيد 

1000 حصة.
عهد تسيير الشركة مع   : التسيير 
االجتماعي ملدة غير محددة  اإلمضاء 

إلى السيد البوعزاو1 بدر الدين.
تم لدى كتابة   : اإليداع القانوني 
بتمارة  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
تحت رقم   2021 بتاريخ فاتح مارس 

.5081
142 P

DISBA
SARL AU

بيع حصص
ومحضر  البيع  عقد  بمقت�سى 
املنعقد  االستثنائي  العام  الجمع 
قرر الشريك   2021 أبريل   13 بتاريخ 
DISBA SARL AU لشركة   الوحيد 

ما يلي :

السيد البوعزاو1 بدر الدين باع 

نصف حصصه إلى السيد زياني عبد 

الحكيم.

بدر  البوعزاو1  السيد  استقالة 

وتعيين  الشركة  تسيير  من  الدين 

مسيرا  الحكيم  عبد  زياني  السيد 

االجتماعي ملدة  للشركة مع اإلمضاء 

غير محددة.

تحويل الشكل القانوني للشركة.

األساسية  القوانين  مالئمة 

للشركة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

االبتدائية  باملحكمة  الضبط  كتابة 

تحت   2021 أبريل   26 بتمارة بتاريخ 

رقم 5509.

143 P

SOCOREVET

SARL AU

بيع حصص
ومحضر  البيع  عقد  بمقت�سى 

املنعقد  االستثنائي  العام  الجمع 

قرر  2019 أغسطس   8  بتاريخ 

SOCOREVET الشريك الوحيد لشركة 

SARL AU ما يلي :

السيد البوعزاو1 بدر الدين باع 

جميع حصصه إلى السيد كريسنطو 

كرسيا سنتيكو.

بدر  البوعزاو1  السيد  استقالة 

وتعيين  الشركة  تسيير  من  الدين 

سنتيكو  كرسيا  كريسنطو  السيد 

مسيرا للشركة مع اإلمضاء االجتماعي 

ملدة غير محددة.

األساسية  القوانين  مالئمة 

للشركة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

االبتدائية  باملحكمة  الضبط  كتابة 

تحت   2019 5 سبتمبر  بتمارة بتاريخ 

رقم 5 1019.

144 P

STE QUALIMOOV
SARL AU

 15 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم تأسيس شركة ذات   2021 أبريل 

وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

والتي تحمل الخصائص التالية :

.STE QUALIMOOV : التسمية

.SARL AU : الصفة القانونية

الهدف االجتماعي : التجارة.

االستيراد والتصدير.

االستشارة في التسيير التكوين.

درهم   10.000  : رأسما  الشركة 

مقسمة إلى 100 حصة من فئة 100 

بين  موزعة  الواحدة  للحصة  درهم 

الشركاء على الشكل التالي :

 100  : الرحاو1  محمد  السيد 

حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أ1 من تاريخ وضع 

السجل التجار1.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

املقر االجتماعي : 15 شارع األبطا  

الشقة رقم   أكدا  - الرباط.

املسير :  السيد محمد الرحاو1.
التجار1  بالسجل  التقييد  رقم 

.151685

145 P

STE FABRI CLEAN
SARL AU

إعالن
في  مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

الرباط قد تم وضع   2021 أبريل   9

الخصائص  تحمل  لشركة  القانون 

التالية :

.STE FABRI CLEAN : التسمية

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية محدودة.

الصناعة   : االجتماعي  الهدف 

الكيميائية - االستيراد والتصدير.

درهم   100.000  : املا   رأس 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة الواحدة مقسمة 

كما يلي :

 1000  : بنعاشر  عفريت  السيد 

حصة.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

شارع فاس   19  : املقر االجتماعي 
زنقة خالفة الطابق األو  رما  مارينا 

- سال.

التسيير : عفريت بنعاشر.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

سال بتاريخ 29 أبريل 2021 تحت رقم 

.335 5
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STE DEEP INTERIORS
SARL AU

سجل تجار1 159 11 الرباط

حل نهائي للشركة
لشركة  الوحيد  الشريك  قرر 

DEEP INTERIORS SARL AU شركة 
رأسمالها  محدودة،  مسؤولية  ذات 

100.000 درهما مقرها االجتماعي : 6  
زنقة ضاية عوى الطابق رقم   شقة 
أكدا  الرباط خال  الجمع   16 رقم 

العام الغير العاد1 الذ1 انعقد بمقر 

الشركة بتاريخ 25 مارس 2021.

الحل النهائي للشركة.

التصفية  تقرير  على  املصادقة 

املحرر من طرف السيد أحمد براد.

ملصفي  ونهائي  تام  إبراء  تسليم 

لحسابات الشركة السيد أحمد براد.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   2021 ما1   3 بتاريخ 

.11 303

147 P
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STE MON PEDIATRE SCP
شركة مدنية مهنية

رأسمالها : 10.000 درهما
تأسيس

تمت   2021 أبريل   16 بتاريخ 
 STE MON صياغة النظام األسا�سي
PEDIATRE SCP شركة مدنية مهنية 
مقرها  درهما،   10.000  : رأسمالها 
 ،L االجتماعي :   زنقة الدلبوط بلوك

قطاع 10 حي الرياض، الرباط.
الشركاء :

طبيبة،  بنروينة  سكينة  السيدة 
رقم الوطنية  للبطاقة   الحاملة 

A 702181، ب 50 حصة.
بوبكراو1  املهد1  محمد  السيد 
الوطنية للبطاقة  الحامل   طبيب، 

A 725277، ب 50 حصة.
النشاط التجار1 : مصحةجراحة 

طب األطفا .
غير  ملدة  الشركة  تسيير  فوض 
بنزوينة  سكينة  للسيدة  محددة 
الوطنية  للبطاقة  الحاملة  طبيبة، 

.A702181 رقم
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نجالء البكار1
ص.ب 585 امزورن الحسيمة 32250 امزورن 

املغرب

STE DELIVERY KEY
شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي : سيد1 

بوعفيف آيت يوسف وعلي - 32003 
آيت يوسف وعلي املغرب

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
3169
تأسيس

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2020 نوفمبر   18
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها  بمختصر  االقتضاء 

.DELIVERY KEY
توزيع   : بإيجاز  الشركة   غرض 

الخضر والفواكه.
التجارة.

االستيراد والتصدير.
نقل البضائع.

سيد1   : االجتماعي  املقر  عنوان 
بوعفيف آيت يوسف وعلي - 32003 

آيت يوسف وعلي املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000  : مبلغ رأسما  الشركة 

درهم مقسم كالتالي :
السيد صالح الدين زخنين : 1000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد صالح الدين زخنين عنوانه 
الحسيمة  امزورن   07 زنقة  )ا)  5 

32250 أمزورن املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة :
السيد صالح الدين زخنين عنوانه 
)ا) زنقة 07 امزورن الحسيمة 32250 

أمزورن املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ    بالحسيمة  االبتدائية 

ديسمبر 2020 تحت رقم 777.
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STE LOCADORSAL
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
ذات الشريك الوحيد

سجل تجار1 رقم : 151703 الرباط
تأسيس

في  املؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 2021 فبراير   20 بتاريخ  الرباط 
مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بالخاصيات التالية :
 STE LOCADORSAL  : التسمية 

.SARL AU

املوضوع : صناعة وتجارة األفرشة 

ولوازم األفرشة. 

يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تسجيلها بالسجل التجار1.

املقر  : اإلقامة 30 الشقة 8 شارع 

موال1 أحمد لوكيلي حسان الرباط.

 : الفقير  معاذ  السيد   : الشركاء 

200 حصة.

 20.000 في  محدود   : املا   رأس 

درهم.

التسيير : السيد معاذ الفقير.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

التجار1 للمحكمة التجارية بالرباط 

رقم  تحت   2021 أبريل   29 بتاريخ 

. 777
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STE GADMAS TRAVAUX
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

سجل تجار1 رقم : 151683 الرباط

تأسيس
في  املؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 2021 فبراير   23 بتاريخ  الرباط 

مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة بالخاصيات التالية :

 STE GADMAS  : التسمية 

.TRAVAUX SARL

التركيب  أعما    : املوضوع 

الكهربائي واألشغا  املختلفة.

يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تسجيلها بالسجل التجار1.

املقر  : اإلقامة 30 الشقة 8 شارع 

موال1 أحمد لوكيلي حسان الرباط.

الشركاء :

 50  : الكدار  مصطفى  السيد 

حصة.

السيدة إيمان الكدار : 25 حصة.

السيدة حنان الكدار : 25 حصة.

 10.000 في  محدود   : املا   رأس 

درهم.

التسيير : السيد مصطفى الكدار

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

التجار1 للمحكمة التجارية بالرباط 

رقم  تحت   2021 أبريل   29 بتاريخ 

. 778

151 P

 STE MAYUMBA BUSINESS

ET SOLUTIONS
SARL

 10 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

أكتوبر 2020 تم تأسيس شركة ذات 

وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

والتي تحمل الخصائص التالية :

 STE MAYUMBA  : التسمية 

.BUSINESS ET SOLUTIONS

.SARL : الصفة القانونية

التجارة   : االجتماعي  الهدف 

الدولية.

التكوين.

استيراد وتصدير.

رأسما  الشركة : 100.000 درهم 

فئة  من  حصة   100 إلى  مقسمة 

1000 درهم للحصة الواحدة موزعة 

بين الشركاء على الشكل التالي :

 : السيد كومبات جونايل كيفان 

90 حصة.

 10  : بنمالك  الدين  نور  السيد 

حصص.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أ1 من تاريخ وضع 

السجل التجار1.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

املقر االجتماعي : 8  شارع فا  ولد 

عمير الشقة 1 أكدا  الرباط.

كومبات جونايل  السيد   : املسير 

كيفان.

التجار1  بالسجل  التقييد  رقم 

.150823

152 P
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STE SPEED PLUS
SARL AU

 10 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
أكتوبر 2020 تم تأسيس شركة ذات 
وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

والتي تحمل الخصائص التالية :
.STE SPEED PLUS : التسمية
.SARL AU : الصفة القانونية

الهدف االجتماعي : نقل البضائع.
استيراد وتصدير.

أعما  مختلفة.
رأسما  الشركة : 100.000 درهم 
فئة  من  حصة   100 إلى  مقسمة 
1000 درهم للحصة الواحدة موزعة 

بين الشركاء على الشكل التالي :
السيد عبد الكريم الجحر1 : 100 

حصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي أ1 من تاريخ وضع 

السجل التجار1.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
31 ديسمبر من كل سنة ما عا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املقر االجتماعي : 8  شارع فا  ولد 

عمير الشقة 1 أكدا  الرباط.
الكريم  عبد  السيد   : املسير 

الجحر1.
التجار1  بالسجل  التقييد  رقم 

.1508 1
153 P

STE ESTEPONA
نقل أسهم الشركة
تعيين مسير جديد

تحيين القانون األسا�سي للشركة
لشركاء  استثنائي  قرار  بمقت�سى 
مارس  بتاريخ    املنعقد  الشركة 

2021 تقرر ما يلي :
أسهم  تحويل  على  املوافقة 
 WALID السيد  لفائدة  الشركة 
 YOUSSEF والسيد   LAMKHATRI

.LAMKHATRI
شخص  في  جديد  مسير  تعيين 

.WALID LAMKHATRI السيد

اعتماد وتحيين القانون األسا�سي 
للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار 
البيضاء بتاريخ 20 أبريل 2021 تحت 
السجل التجار1 رقم   775085 رقم 

.116683
قصد التلخيص والنص

الجعيد1 البشير

154 P

STE GEORGIA
نقل أسهم الشركة
تعيين مسير جديد

تحيين القانون األسا�سي للشركة
لشركاء  استثنائي  قرار  بمقت�سى 
مارس  بتاريخ    املنعقد  الشركة 

2021 تقرر ما يلي :
أسهم  تحويل  على  املوافقة 
 WALID السيد  لفائدة  الشركة 
 YOUSSEF والسيد   LAMKHATRI

.LAMKHATRI
شخص  في  جديد  مسير  تعيين 

.WALID LAMKHATRI السيد
اعتماد وتحيين القانون األسا�سي 

للشركة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار 
البيضاء بتاريخ 21 أبريل 2021 تحت 
السجل التجار1 رقم   775088 رقم 

.318781
قصد التلخيص والنص

الجعيد1 البشير

155 P

STE PROMOTION OHAYO
نقل أسهم الشركة
تعيين مسير جديد

تحيين القانون األسا�سي للشركة
لشركاء  استثنائي  قرار  بمقت�سى 
مارس  بتاريخ    املنعقد  الشركة 

2021 تقرر ما يلي :
أسهم  تحويل  على  املوافقة 
 WALID السيد  لفائدة  الشركة 
 YOUSSEF والسيد   LAMKHATRI

.LAMKHATRI

شخص  في  جديد  مسير  تعيين 
.WALID LAMKHATRI السيد

اعتماد وتحيين القانون األسا�سي 
للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار 
البيضاء بتاريخ 21 أبريل 2021 تحت 
السجل التجار1 رقم   775086 رقم 

.118513
قصد التلخيص والنص

الجعيد1 البشير

156 P

STE TOP TECH SOLUTIONS
SARL

 10 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
أكتوبر 2020 تم تأسيس شركة ذات 
وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

والتي تحمل الخصائص التالية :
 STE TOP TECH  : التسمية 

.SOLUTIONS
.SARL : الصفة القانونية

وإدارة  إنشاء   : الهدف االجتماعي 
أنظمة الكمبيوتر.

املشورة واملساعدة اإلدارية.
تجارة.

رأسما  الشركة : 100.000 درهم 
فئة  من  حصة   100 إلى  مقسمة 
1000 درهم للحصة الواحدة موزعة 

بين الشركاء على الشكل التالي :
السيد محمد عشوبي : 50 حصة.
 50  : لعمراني  يوسف  السيد 

حصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي أ1 من تاريخ وضع 

السجل التجار1.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
31 ديسمبر من كل سنة ما عا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املقر االجتماعي : 8  شارع فا  ولد 

عمير الشقة 1 أكدا  الرباط.
عشوبي  محمد  السيد   : املسير 

يوسف لعمراني.
التجا1  بالسجل  التقييد  رقم 

.150151
157 P

 STE LE COLLABORATEUR
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة

ذات الشريك الوحيد

تأسيس
وضع  تم   2021 مارس   5 بتاريخ 

قانون منظم لشركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد وذات 

املميزات التالية :

 STE LE  : التسمية 

COLLABORATEUR ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد.

الهدف : أنشطة إدارية.

الرأسما  : حدد في مبلغ 100.000 

حصة من   1000 إلى  درهم مقسمة 

موزعة  للواحدة  درهم   100 فئة 

كاآلتي :

 : الطيب  بن  مصطفى  السيد 

1000 حصة.

أحمد  شارع   : االجتماعي  املقر 

بنشقرون املسيرة 2 رقم 17 الداخلة.

السيد  طرف  من  تسير   : اإلدارة 

مصطفى بن الطيب ملدة غير محددة.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

بالداخلة بتاريخ 5 مارس 2021 تحت 
التجار1  السجل   2021/358 رقم 

.17553

158 P

 STE HEIK LOGISTIQUE DE

TRANSPORT
SARL

هييك لوجستيك للنقل ش.م.م.

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  وضع  تم   2021 أبريل   9

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

محدودة ذات املواصفات التالية :

التسمية : هييك لوجستيك للنقل 

 STE HEIK LOGISTIQUE ش.م.م. 

لشركة   DE TRANSPORT SARL

ذات مسؤولية محدودة.
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الهدف االجتماعي : النقل الوطنية 

االستيراد   - الغير  ملصلحة  والدولي 

والتصدير.

155 عمارة  رقم   : املقر االجتماعي 

القباج شارع حسن الثاني أكادير.

سنة   99  : االجتماعية  املدة 

ابتداء من تاريخ تسجيلها في السجل 

التجار1 عدا إذا تم الحل املسبق أو 

التمديد.

يتكون من   : الرأسما  االجتماعي 

100.000 درهم.

أمام  تعيين  تم   : الشركة  تسيير 

إقبا .

السجل  في  التقييد  تم   : التقييد 

ما1  أكادير    التجارية  املحكمة 

للسجل   99398 رقم  تحت   2021

التحليلي رقم 7277 .

159 P

STE ADALA MEDIA
SARL

تعديل
االستثنائي  العام  الجمع  قرر 

فبراير   22 بتاريخ  بالرباط  املنعقد 

 ADALA MEDIA بشركة   2021

SARL ما يلي :

تفويت  لعقور  املوافقة  إعطاء 

1500 حصة بتاريخ 22 فبراير 2021 

من طرف السادة سليمان العمراني 

ومحمد زويتن لصالح السادة لحسن 

قرر  كما  يتيم،  ومحمد  الداود1 

سليمان  السيد  تنحي  العام  الجمع 

وتعيين  الشركة  تسيير  العمراني من 

كمسير  الداود1  لحسن  السيد 

للشركة كما قرر الجمع العام تغيير 

قانون  تحديث  مع  و7   6 رقم  البند 

الشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم اإليداع   2021 أبريل   29 بتاريخ 

.11 2 8

160 P

STE GLOBAL FERMETURE
SARL
SIGLE

GF SARL
ش.م.م.
تعديل

االستثنائي  العام  الجمع  قرر 
 2021 مارس  املنعقد بسال بتاريخ   
 GLOBAL FERMETURE بشركة 

ش.م.م. SIGLE GF SARL ما يلي :
تفويت  لعقود  املوافقة  إعطاء 
2021 من  50 حصة بتاريخ   مارس 
لصالح  بنقاسم  منار  السيدة  طرف 
وعلى  بنمونة  الحميد  عبد  السيد 
حصص  ستصبح  التفويت  هذا  إثر 

الشركة على الشكل التالي :
 : بنمونة  الحميد  عبد  السيد 

1000 حصة.
تغيير  العام  الجمع  قرر  كما 
 STE GLOBAL من  الشركة  اسم 
 FERMETURE SARL SIGLE GF
 GLOBAL FERMETURE إلى   SARL
 SARL AU SIGLE GF SARL AU
املقر  تحويل  العام  الجمع  قرر  كما 
االجتماعي للشركة من تجزئة البركة 
طريق   2 رقم  متجر   1 رقم  عمارة 
املقاولين  مشتل  إلى  القنيطرة سال، 
 2.5 كيلو متر   11 الشباب متجر رقم 
طريق القنيطرة سال ابتداء من فاتح 
العام  كما قرر الجمع   ،2021 يناير 
مع  و7   6  ،  ،2 رقم  البند  تغيير 

تحديث قانون الشركة. 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  بسال بتاريخ 5 أبريل 2021 

تحت رقم 36355.
161 P

STE VOYAGES AL JANNAH
ش.م.م.
تعديل

االستثنائي  العام  الجمع  قرر 
فبراير   11 بتاريخ  بسال  املنعقد 
 STE VOYAGES AL بشركة   2021

JANNAH ش.م.م ما يلي :

تفويت  لعقود  املوافقة  إعطاء 

1666 حصة بتاريخ 11 فبراير 2021 

محمد  سيد1  السيد  طرف  من 

الوزاني الرهوني لصالح السيدة نادية 

اغزييل كما قرر الجمع العام تحويل 

 ،39 من  للشركة  االجتماعي  املقر 

طريق  األمل،  حي  مريم  اللة  تجزئة 

 153 القنيطرة سال إلى حي األمل رقم 

سال  القنيطرة  طريق  األو   الطابق 

ابتداء من فاتح يناير 2021.

كما قرر الجمع العام تغيير البند 

قانون  تحديث  مع  و7   6 رقم  ، 

الشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  بسال بتاريخ 7 أبريل 2021 

تحت رقم 36360.

162 P

STE LAHRIF TRANS
SARL

تأسيس شركة
 STE LAHRIF  : الشركة  اسم 

.TRANS SARL

الهدف االجتماعي : مقاو  في نقل 

البضائع.

 1735 تجزئة   : االجتماعي  املقر 

الطابق األر�سي املغرب العربي تمارة.

رأسما  الشركة : 100.000 درهم 

مقسمة :

درهم   100 فئة  من  500 حصة 

هشام  للسيد  الواحدة  للحصة 

لحريفل.

درهم   100 فئة  من  500 حصة 

رضوان  للسيد  الواحدة  للحصة 

لحريفل.

التسيير : السيد رضوان لحريفل 

والسيد هشام لحريفل.

التجار1  بالسجل  التقييد  رقم 

بتمارة  االبتدائية  املحكمة  لدى 

.132889

163 P

 STE FRIEDLAND

MOROCCO
ش.م.م

131، شارع أنفا، إقامة أزير، مكتب 

رقم 11 ب، الدار البيضاء

شركة محدودة املسؤولية

تأسيس

بمقت�سى عقد عرفي املؤرخ بالدار 

تم   2021 مارس   3 يوم  البيضاء 

املسؤولية  محدودة  شركة  تأسيس 

ذات الخصائص التالية :

 STE FRIEDLAND  : التسمية 

MOROCCO

ش.م.م

الهدف االجتماعي :

االستشارة الضريبية.

االستشارة القانونية.

شارع   ،131  : االجتماعي  املقر 

ب،   11 رقم  أزير،مكتب  أنفا،إقامة 

الدار البيضاء.

املدة : 99 سنة.

حدد   : االجتماعي  الرأسما  

قدره  مبلغ  في  الشركة  رأسما  

درهم  آالف  عشرة  درهم   10.000

حصة   100 مائة  إلى  مقسمة 

 100 منها  الواحدة  قيمة  اجتماعية 

ومحررة  مكتتبة  جميعا  درهم  مائة 

من طرف الشركاء كما يلي :

 67  : السيد جوناثان دجيناوسين 

حصة.

السيد ادريس جا1 : 33 حصة.

تمثل  التي  الحصص  مجموع 

الرأسما  االجتماعي : 100 حصة.

السيد جوناثان  تعيين   : التسيير 

دجيناوسين كمسير للشركة ملدة غير 

محدودة.

تقييد  تم   : القانوني  اإليداع 

الشركة بالسجل التجار1 للمحكمة 

التجارية بالدار البيضاء يوم 20 أبريل 

2021 تحت رقم 99657 .

164 P
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STE MS FOOD
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
راسمالها : 10.000 درهم

مقرها االجتماعي :    زنقة اكلمان 

سيد1 علي شقة رقم 7 الطابق 

االو  اكدا  السفلي الرباط

تغيير املقر االجتماعي
 16 بتاريخ  مداوالت  بمقت�سى 

مارس 2021 ان الجمعية العامة غير 

العادية قد قررت :

تغيير املقر االجتماعي للشركة من: 
شقة  علي  سيد1  اكلمان  زنقة     
الطابق االو  اكدا  السفلي   7 رقم 

الرباط.

حي  العكار1   : التالي  العنوان  الى 
شارع سيد1 محمد بن عبد   3 رقم 

هللا اقامة نديم شقة رقم 17 الرباط.

وضع قانون أسا�سي جديد مرفق 

بما سبق من التعديالت.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

بالرباط بتاريخ 28 أبريل 2021، تحت 
رقم  11321.

وهذا بمثابة مقتطف وبيان

165 P

 STE STRAGIC
 GOVERNANCE ADVISORY

SARL AU
»SGA«

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

تاسيس شركة
الوحيد  الشريك  قرار  بموجب 

بتاريخ 22 مارس 2021، تقرر تاسيس 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

فانها  لذلك  وتبعا  وحيد،  بشريك 

بنجمين  طوماس  السيد  من  تتكون 

دور نون.

: دراسة ومراجعة  نشاط الشركة 

وتحليل واستشارات تجارية وادارية.

مقر الشركة : 12 مكرر زنقة لبنان 

شقة رقم 2 املحيط الرباط.

  STE STRAGIC  : تسمية الشركة 
  GOVERNANCE ADVISORY
.»SARL AU DONT LE SIGLE »SGA
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

احداثها الفعلي.
راسما  : حدد في 100.000 درهم 
مقسم على 1000 حصة بقيمة 100 

درهم للواحدة.
التسيير والتوقيع : السيد طوماس 

بنجمين دورنون.
تم االيداع القانوني لدى املحكمة 
أبريل   28 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2021، تحت رقم 151657.
وهذا بمثابة مقتطف وبيان

166 P

STE COUPON.MA
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
راسمالها : 50.000 درهم

مقرها االجتماعي : 30 زنقة موال1 
احمد لوكيلي الشقة رقم 8 حسان  

الرباط
تغييرات

 22 بتاريخ  مداوالت  بمقت�سى 
ان الجمعية العامة   ،2020 ديسمبر 

غير العادية قد قررت :
 100 بقيمة  حصة   250 تفويت 
طرف  من  الواحدة  للحصة  درهم 
السيد الحراثي مروان لصالح السيد 

جبارة عثمان.
مروان  الحراثي  السيد  استقالة 
للشركة  ثاني  كمسير  منصبه  من 

واعطاءه ابراءا تاما.
جبارة  للمسير  الفرد1  االمضاء 

عثمان.
للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  من 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  الى 

بشريك وحيد.
للشركة  شعار  اضافة 

.EDUCLEVER
 : باضافة  الشركة  نشاط  تمديد 
تنظيم دروس للدعم املدر�سي لكافة 

الشعب.

تكوين مستمر.
زنقة   30 تغيير مقر الشركة من  

 8 رقم  الشقة  لوكيلي  احمد  موال1 

حسان  الرباط الى العنوان التالي :
عمارة رقم  الطابق االو ،   3 رقم 

فرنسا  شارع  ياسمينة،  اقامة   ،28

أكدا  الرباط.

وقد تم وضع قانون اسا�سي جديد 

مرفق بما سبق من التعديالت.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

تحت   ،2021 ما1   3 بالرباط بتاريخ 
رقم  33 11.

وهذا بمثابة مقتطف وبيان

167 P

STE LOTF TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة 

رأسمالها : 50.000 درهم

مقرها االجتماعي : 155 شقة رقم 

2 شارع سيد1 محمد بن عبد هللا 

القبيبات الرباط

تفويت الحصص
تبعا ملا جاء في محضر الجمع العام 

يونيو   25 بتاريخ  االستثنائي املنعقد 

2018، تقرر ما يلي :

 100 بقيمة  حصة   250 تفويت 

طرف  من  الواحدة  للحصة  درهم 

لصالح  بيريس  الكريم  عبد  السيد 
الجوهر1  يوسف  سيد1  السيد 

االدري�سي.

الكريم  عبد  السيد  استقالة 

بيريس من منصبه كمسير.

يوسف  سيد1  السيد  تعيين 

ثاني  كمسير  االدري�سي  الجوهر1 

للشركة.

وضع قانون اسا�سي جديد مرفق 

بما سبق التعديالت.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

 ،2018 يوليو  بتاريخ  2  بالرباط، 

تحت رقم 92 97.
وهذا بمثابة مقتطف وبيان

168 P

مكتبة املعارف
شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات شريك وحيد
راسمالها : 2.800.000 درهم

مقرها : باب شالة الرباط

تعديالت النظام االسا�سي
الزهير1  السيد  وفاة  اثر  على 

محمد بتاريخ   يناير 2021.

العاد1  الغير  العام  الجمع  قرر 

بتاريخ 11 مارس 2021 ما يلي :

سمير  الزهير1  السيد  تعيين 

أمين  محمد  الزهير1  والسيد 

كمسيران للشركة ملدة غير معينة مع 

اعطائهما جميع الصالحيات.
قانون  من   17 الفصل  تغيير 

الشركة.

على اثر هذه التغييرات قرر الجمع 

العام تحديث قانون الشركة مطابقة 

للقوانين الجار1 بها العمل باملغرب.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

أبريل   21 بتاريخ  بالرباط  التجار1 

2021، تحت رقم 113005.
للبيان والنشر

169 P

شركة دار التجديد للنشر 
والتوزيع

شركة محدودة املسؤولية
راسمالها : 1.000.000 درهم

مقرها االجتماعي : 8 زنقى الرخاء 

شقة 1 يعقوب املنصور الحي 

الصناعي الرباط

تعديل النظام االسا�سي
الزهير1  السيد  وفاة  اثر  على 

محمد بتاريخ   يناير 2021.

العاد1  الغير  العام  الجمع  قرر 

بتاريخ 11 مارس 2021 ما يلي :

مسيرين ملدة غير معينة   3 تعيين 

مع اعطائهم جميع الصالحيات:

السيدة  سمير،  الزهير1  السيد 

الزهير1 الهام والسيد الزهير1 محمد 

أمين.

من  و16   13 الفصل  التغيير   

قانون الشركة.
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على اثر هذه التغييرات قرر الجمع 
العام تحديث قانون الشركة مطابقة 

للقوانين الجار1 بها العمل باملغرب.
باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
أبريل   21 بتاريخ  بالرباط  التجار1 

2021، تحت رقم 113001.
للبيان والنشر

170 P

مكتبة املعارف الجديدة
شركة ذات مسؤولية محدودة
راسمالها : 6.750.000 درهم

مقرها : زنقة الرخاء يعقوب املنصور 
الحي الصناعي

تعديل النظام االسا�سي
الزهير1  السيد  وفاة  اثر  على 

محمد بتاريخ   يناير 2021.
العاد1  الغير  العام  الجمع  قرر 

بتاريخ 11 مارس 2021 ما يلي :
مسيرين ملدة غير معينة   3 تعيين 
الصالحيات  جميع  اعطائهم  مع 
السيد  الهام،  الزهير1  السيدة   :
الزهير1  والسيد  سمير،  الزهير1 

محمد أمين.
عبد  الزهير1  السيد  تعيين 
اللطيف كمسير غير تاسي�سي ملدة غير 
معينة مع اعطائه جميع الصالحيات.
على اثر هذه التغييرات تم تعديل 

الفصل 13 و16 من قانون الشركة.
تم تحديث قانون الشركة مطابقة 

للقوانين الجار1 بها العمل باملغرب.
باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
أبريل   21 بتاريخ  بالرباط  التجار1 

2021، تحت رقم 112998.
للبيان والنشر

171 P

دار نشر املعرفة
شركة ذات مسؤولية محدودة
راسمالها : 1.000.000 درهم

مقرها : 10 زنقة الفضيل، يعقوب 
املنصور الحي الصناعي الرباط

تعديل النظام االسا�سي
الزهير1  السيد  وفاة  اثر  على 

محمد بتاريخ   يناير 2021.

العاد1  الغير  العام  الجمع  قرر 

بتاريخ 11 مارس 2021 ما يلي :

مسيرين السيد الزهير1   3 تعيين 

سمير، السيدة الزهير1 الهام والسيد 

الزهير1 محمد أمين ملدة غير  معينة 

مع اعطائهم جميع الصالحيات.

قانون  من  و16   13 البند  تغيير 

االسا�سي للشركة.

على اثر هذه التغييرات قرر الجمع 

العام تحديث قانون الشركة مطابقة 

للقوانين الجار1 بها العمل باملغرب.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

أبريل   21 بتاريخ  بالرباط  التجار1 

2021، تحت رقم 113002.
للبيان والنشر

172 P

STE TAHA HOLDING
شركة ذات مسؤولية محدودة

راسمالها : 53.728.200 درهم

مقرها : زنقة  الرخاء، شقة رقم 

3،  يعقوب املنصور الحي الصناعي 

الرباط

تعديل النظام االسا�سي
الزهير1  السيد  وفاة  اثر  على 

محمد بتاريخ   يناير 2021.

العاد1  الغير  العام  الجمع  قرر 

بتاريخ 11 مارس 2021 ما يلي :

مسيرين السيد الزهير1   3 تعيين 

سمير، السيدة الزهير1 الهام والسيد 

الزهير1 محمد أمين ملدة غير  معينة 

مع اعطائهم جميع الصالحيات.

قانون  من  و16   13 البند  تغيير 

االسا�سي للشركة.

على اثر هذه التغييرات تم تحديث 

للقوانين  مطابقة  الشركة  قانون 

الجار1 بها العمل باملغرب.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

أبريل   21 بتاريخ  بالرباط  التجار1 

2021، تحت رقم 112992.
للبيان والنشر

173 P

 STE AZZOUZI FACADE
SARL AU

تاسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي محرر يوم  2 

مارس 2021 مسجل في الرباط بتاريخ 

تاسيس  تك  قد   2021 أبريل   13

املحدودة  املسؤولية  ذات  الشركة 

بشريك وحيد.

مقاو    : االجتماعي  الهدف 

مختلف االعما  واالنشاءات.

مقاو  نجارة.

مقاو  التركيبات الكهربائية.

راسما  الشركة : 100.000 درهم 

مقسم الى 1000 حصة من فئة 100 

لكبير  الواحدةالسيد  للحصة  درهم 

عزوز1 1000 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أ1 من تاريخ وضع 

السجل التجار1.

تجزئة الوفاق عمارة أ   : العنوان 

شقة رقم 8 واد الذهب تمارة.

املسير : السيد لكبير عزوز1.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

  ،5502 رقم  تحت  بتمارة  االبتدائية 

رقم السجل   ،2021 أبريل   7 بتاريخ 

التجار1 132817.

174 P

 STE  LJ PROMOTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعديل الفصل 7  من  القانـــون 
األساســـي 

تلقته  رسمي  عقد  بمقت�سى 

السنو�سي  حسني  نزهة  األستاذة 

بتاريخ  البيضاء  بالدار  موثقة 

الشركاء  قرر  مارس2021،   10

املحدودة  املسؤولية  ذات  للشركة  

رأسمالها   ،  LJ PROMOTION«

مقرها اإلجتماعي،  درهم،   120.000

الصناعي  الحي  بالدارالبيضاء، 

الطريق   ،1029 معروف،  سيد1 

بالسجل املسجلة  الثالثية، 

الرقم  تحت  للدارالبيضاء  التجار1   

تعديل الفصل   ، التحليلي121253  

نتيجة  األساســـي  القانـــون  من   7

للمساهمة التي  قام بها السيد عزيز 

ذات  الشركة  لفائدة  الحجوجي 

وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

 ،»LOTISSMATKOM HOLDING«
التجار1  بالسجل  املسجلة 

 ، 91859 تحت الرقم  للدارالبيضاء 

التي  اجتماعية  حصة    00 ملجموع 

 LJ PROMOTION يملكها بشركة

القانوني  اإليداع  تم  وقد 

التجارية  املحكمة  ضابطة  لدى 

أبريل2021   5 بتاريخ    للدارالبيضاء 

تحت رقم 773386.
من أجل النسخة واإلشارة

املسير  

175 P

 STE PROMARZAK
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعديل الفصل 7  من  القانـــون 

األساســـي 
تلقته  رسمي  عقد  بمقت�سى 

السنو�سي  حسني  نزهة  األستاذة 

بتاريخ   البيضاء  بالدار  موثقة 

الشركاء  قرر  مارس2021،   10

املحدودة  املسؤولية  ذات  للشركة  
رأسمالها    ،PROMARZAK

اإلجتماعي  مقرها  1.000.000درهم، 

الصناعي  الحي  بالدارالبيضاء، 

الثالثية  الطريق  معروف،  سيد1 
التجار1  بالسجل  املسجلة   ،1029

التحليلي  الرقم  تحت  للدارالبيضاء 

  7 الفصل  تعديل   ،163 13

نتيجة  األساســـي  القانـــون  من  

للمساهمة التي  قام بها السيد عزيز 

ذات  الشركة  لفائدة  الحجوجي 

وحيد   بشريك  املحدودة  املسؤولية 

 ،LOTISSMATKOM HOLDING
التجار1  بالسجل  املسجلة 

للدارالبيضاء تحت الرقم 91859   ، 

ملجموع  333 حصة اجتماعية  التي 

.PROMARZAK  يملكها بشركة
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القانوني  اإليداع  تم  وقد 
التجارية  املحكمة  ضابطة  لدى 
للدارالبيضاء بتاريخ      5  أبريل2021 

تحت رقم 773380.
من أجل النسخة واإلشارة

املسير  

176 P

 LOTISSMATKOM
 HOLDING

الشركة ذات املسؤولية املحدودة 
بشريك وحيد 

املوافقة على املساهمة
الزيادة في رأسما  الشركة

تعديل الفصو  6 و 7 من القانـــون 
األساســـي 

تلقته  رسمي  عقد  بمقت�سى 
السنو�سي  حسني  نزهة  األستاذة 
بتاريخ   البيضاء  بالدار  موثقة 
05مارس2021، قرر الشريك الوحيد 
املحدودة  املسؤولية  ذات  للشركة 
 LOTISSMATKOM وحيد  بشريك 
 10.000 رأسمالها   ،HOLDING
اإلجتماعي،  مقرها  درهم، 
رحو،  أوالد  شارع  بالدارالبيضاء، 
رقم 30 و 32، الحي الصناعي سيد1 
املسجلة بالسجل التجار1  معروف، 
التحليلي  الرقم  تحت  للدارالبيضاء 

91859  ، ما يلي:
املوافقة على :

قام  التي   العينية  املساهمة 
لفائدة  الحجوجي  عزيز  السيد  بها 
املحدودة  املسؤولية  ذات  الشركة 
 LOTISSMATKOM بشريك وحيد » 

HOLDING »  كالتالي:
التي  اجتماعية  حصة   333 
املسؤولية  ذات  بالشركة  يملكها 
املسجلة   PROMARZAK املحدودة 
بالسجل التجار1 للدارالبيضاء تحت 

الرقم13 163.
00  حصة اجتماعية التي يملكها 
 LJ بالشركة ذات املسؤولية املحدودة
بالسجل  املسجلة   ،PROMOTION
الرقم  تحت  للدارالبيضاء  التجار1 

.121253

التي  اجتماعية  حصة   150

املسؤولية  ذات  بالشركة  يملكها 

 STE IMMOBILIERE املحدودة 

ملسجلة  ا ،P R O M A HM O U D

بالسجل التجار1 للدارالبيضاء تحت 

الرقم 169251. 

تقييم هذه املساهمة .

من  الشركة  رأسما   في  الزيادة 

10.000 درهم إلى 000. 17.22 بخلق 

جديدة  اجتماعية  حصة   1721 0

محررة  للواحدة،  درهم   100 بقيمة 

كلها في ملك السيد عزيز الحجوجي .

إثبات اإلنجاز النهائي للمساهمة .
تعديل الفصو  6 و 7 من القانـــون 

األساســـي .

القانوني  اإليداع  تم  وقد 

التجارية  املحكمة  ضابطة  لدى 

05أبريل2021  بتاريخ   للدارالبيضاء 

تحت رقم 773389.
من أجل النسخة واإلشارة

املسير  

177 P

 STE LJ PROMOTION
الشركة ذات املسؤولية املحدودة 

تفويت حصــص اجتماعـيـــة
استقالة مسير مشترك

تعديل الفصو  6، 7 و3  من  
القانـــون األساســـي 

إعادة صياغة القانون األسا�سي
تلقته  رسمي  عقد  بمقت�سى 

السنو�سي  حسني  نزهة  األستاذة 

 10 بتاريخ   البيضاء  بالدار  موثقة 

ذات  الشركة  فإن   ، مارس2021 

 HOLDING  « املسؤولية املحدودة  

للشركة  »فوتت   EL FIRDAOUS

 GROUPE J  « اإلسم  املجهولة 

ذات  للشركة  و   «  HOLDING

وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

 LOTISSMATKOM HOLDING«

اجتماعية  حصة    00 مجموع   ،  «

درهم للحصة الواحدة،   100 بقيمة 

التي تملكها بالشركة ذات املسؤولية

 ،   LJ PROMOTION املحدودة   
مقرها  درهم،    120.000 رأسمالها 
الحي  بالدارالبيضاء،  اإلجتماعي، 
معروف،1029  سيد1  الصناعي 
املسجلة بالسجل   ، الطريق الثالثية 
الرقم  تحت  للدارالبيضاء  التجار1 

التحليلي 121253.
وقد تم هذا التفويت كما يلي:

اإلسم  املجهولة  للشركة 
 .....  200   GROUPE J HOLDING

حصة.
وللشركة ذات املسؤولية املحدودة 
 LOTISSMATKOM وحيد  بشريك 

HOLDING ....... 200  حصة.
نتيجة لهذا التفويت، قرر الشركاء 

للشركة ما يلي :
استقالة  اإلعتبار  بعين  األخذ 
الدين  جما   الحميد  عبد  السيد 
بالشركة  من مهمته كمسير مشترك 
نتيجة تفويت حصصه اإلجتماعية ،
الحجوجي عزيز  السيد   استمرار 
 و السيد عمر جما  الدين كمسيران 
مشتركان للشركة ملدة غير محدودة ،  
املسؤولية  ذات  الشركة  تكون 
املحدودة LJ PROMOTION  ، ملزمة 

بالتوقيع املنفرد ألحد املسيران.
من   و3     7  ،6 تعديل الفصو  

القانـــون األساســـي .
إعادة صياغة القانون األسا�سي .

القانوني  اإليداع  تم  وقد 
التجارية  املحكمة  ضابطة  لدى 
05أبريل2021  بتاريخ   للدارالبيضاء 

.773387
من أجل النسخة واإلشارة

املسير  
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 STE PROMARZAK
الشركة ذات املسؤولية املحدودة 

تفويت حصــص اجتماعـيـــة
استقالة مسير مشترك

تعديل الفصو  6، 7  و 26 من  
القانـــون األساســـي 

إعادة صياغة القانون األسا�سي
تلقته  رسمي  عقد  بمقت�سى 
السنو�سي حسني  نزهة  األستاذة 

بتاريخ  البيضاء  بالدار  موثقة    
السيد  فإن  مارس2021،   10  
فوت  الدين  جما   الحميد  عبد 
 GROUPE« للشركة املجهولة اإلسم 
ذات  وللشركة   »J HOLDING
املحدودة بشريك وحيد»  املسؤولية 
 ،»LOTISSMATKOM HOLDING
اجتماعية  حصة   3333 مجموع 
درهم للحصة الواحدة،   100 بقيمة 
التي يملكها بالشركة ذات املسؤولية 
 ،PROMARZAK املحدودة 
مقرها  درهم،   1.000.000 رأسمالها 
الحي  بالدارالبيضاء،  اإلجتماعي، 
الطريق  معروف،  سيد1  الصناعي 
بالسجل  املسجلة   ،1029 الثالثية 
الرقم  تحت  للدارالبيضاء  التجار1 

التحليلي 13 163  .
وقد تم هذا التفويت كما يلي:

اإلسم  املجهولة  للشركة 
 1667  ......  GROUPE J HOLDING

حصة.
للشركة ذات املسؤولية املحدودة 
 LOTISSMATKOM بشريك وحيد » 

HOLDING« ...... 1666 حصة.
نتيجة لهذا التفويت، قرر الشركاء 

للشركة ما يلي :
استقالة  اإلعتبار  بعين  األخذ 
الدين  جما   الحميد  عبد  السيد 
بالشركة  من مهمته كمسير مشترك 
نتيجة تفويت حصصه اإلجتماعية ،

الحجوجي  عزيز  استمرارالسيد 
والسيد عمر جما  الدين كمسيران 
مشتركان للشركة ملدة غير محدودة ،  
املسؤولية  ذات  الشركة  تكون 
ملزمة   ،   PROMARZAK املحدودة 

بالتوقيع املنفرد ألحد املسيران، 
من    26 و    7  ،6 تعديل الفصو  

القانـــون األساســـي .
إعادة صياغة القانون األسا�سي .

القانوني  اإليداع  تم  وقد 
التجارية  املحكمة  ضابطة  لدى 
 2021 أبريل   05 بتاريخ  للدارالبيضاء 

تحت رقم 773379 .
من أجل النسخة واإلشارة

املسير  

179 P
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 NEPHTYS HOLDING  
الشركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد 
تغيير تسمية الشركة

تلقته  رسمي  عقد  بمقت�سى 
السنو�سي  حسني  نزهة  األستاذة 
موثقة بالدار البيضاء بتاريخ 5  أبريل 
2021، قرر الشريك الوحيد بالشركة 
بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 
 NEPHTYS HOLDING وحيد  
مقرها  درهم٬    100.000 رأسمالها 
15، زنقة  اإلجتماعي بالدار البيضاء، 
مسجلة  املعاريف،  علي عبد الرازق، 
البيضاء  بالدار  التجار1  بالسجل 
تحت الرقم التحليلي 5181 2 ما يلي:
التي  الشركة  تسمية  تغيير 

. CAPWAY « :أصبحت
من   2 الفصل  تغيير  وبالتالي 

القانون األسا�سي.
لدى  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
للدارالبيضاء  التجارية  املحكمة 
رقم   تحت   2021 أبريل   28 بتاريخ 

  .776081
من أجل النسخة واإلشارة

املسير
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 STE COIN  ZEN
الشركة ذات املسؤولية املحدودة

إلحاق العالمة التجارية 
العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
البيضاء  بالدار  املؤرخ  العاد1  الغير 
بتاريخ  15مارس 2021   قررالشركاء 
املحدودة   املسؤولية  ذات  بالشركة 
 10.000 رأسمالها   ،COIN ZEN
بالدار  اإلجتماعي  مقرها  درهم، 
البيضاء ، زنقة ليزير، باشكو، إقامة 
بالسجل  مسجلة   ،  65 رقم  هند، 
الرقم  تحت  البيضاء  للدار  التجار1 

التحليلي9 3821  ما يلي:
 : التجارية  العالمة  إلحاق 
AMAZAY  في واجهة املحل التجار1، 
زنقة ليزير،   ، الكائن بالدار البيضاء 
و في   ،  65 رقم  إقامة هند،  باشكو، 
وثيقة إدارية أو  أية لوحة إشهارية، 
التسليم،  سندات  فواتير،   : تجارية 

سندات الطلبات، إلخ..

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 07 بتاريخ   ، للدارالبيضاء  التجارية 

أبريل2021 تحت رقم 773651.
من أجل النسخة واإلشارة

املسير
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 STE IMMOBILIERE

 PROMAHMOUD
الشركة ذات املسؤولية املحدودة 

تعديل الفصل 7 من القانـــون 
األساســـي 

تلقته  رسمي  عقد  بمقت�سى 

السنو�سي  حسني  نزهة  األستاذة 

بتاريخ   البيضاء  بالدار  موثقة 

الشركاء  قرر  مارس2021،   10

املحدودة  املسؤولية  ذات  للشركة  

 SOCIETE IMMOBILIERE

رأسمالها   ،PROMAHMOUD

مقرها  درهم،   600.000

الطريق  بالدارالبيضاء،  اإلجتماعي، 

الصناعية،  املنطقة  الثالثية1029، 

بالسجل  املسجلة  معروف،  سيد1 

تحت  للدارالبيضاء  التجار1 

تعديل   ،  169251 التحليلي  الرقم 

األساســـي  القانـــون  من   7 الفصل 

بها  قام  التي   للمساهمة  نتيجة 

لفائدة  الحجوجي  عزيز  السيد 

املحدودة  املسؤولية  ذات  الشركة 

 LOTISSMATKOM وحيد  بشريك 

بالسجل  املسجلة   ،HOLDING

الرقم  تحت  للدارالبيضاء  التجار1 

حصة   150 ملجموع   ، 91859

بشركة  يملكها  التي  اجتماعية 

 SOCIETE IMMOBILIERE

.PROMAHMOUD

القانوني  اإليداع  تم  وقد 

التجارية  املحكمة  ضابطة  لدى 

أبريل2021   5 بتاريخ  للدارالبيضاء 

تحت رقم 773388.
من أجل النسخة واإلشارة

املسير  
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شركة دار املرح  

شركة ذات مسؤولية محدودة

راسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : 5 زنقة سليم 

الطابق االو  شقة رقم 1 ديور 

الجامع الرباط

السجل التجار1 رقم : 151755

تاسيس شركة
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

تم تاسيس شركة   ،2021 أبريل   13 

ذات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الخصائص التالية :

التسمية : دار املرح.

االنعاش   : الشركة  نشاط 

العقار1.

سليم  زنقة   5  : االجتماعي  مقر 

ديور   1 رقم  شقة  االو   الطابق 

الجامع الرباط.

راسما  الشركة : لقد تم تحديد 

راسما  الشركة في 100.000 درهم 

مقسمة الى 1000 حصة اجتماعية 

موزعة  درهم   100 الواحدة  قيمة 

كالتالي :

 760  ..... محمد  املكاو1  السيد 

حصة اجتماعية.

 ..... املصطفى  الخر�سي  السيد 

0 2 حصة اجتماعية.

املجموع ................. 1000 حصة 

اجتماعية.

تعيين  تم  لقد   : الشركة  تسيير 

السيد املكاو1 محمد الحامل لبطاقة 

 W120 66 رقم  الوطنية  التعريف 

مسير للشركة ملدة غير محددة.

السنة املالية : من فاتح يناير الى 

31 ديسمبر من كل سنة.

لقد تم تحديد مدة الشركة في 99 

سنة.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

ما1   3 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2021، تحت رقم السجل التجار 1 

.151755
للنشر واالعالن
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شركة التومي سيستم

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

راسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : 5 زنقة سيام 

الطابق االو  شقة رقم 1 ديور 

الجامع الرباط

تاسيس شركة
 13 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

أبريل 2021، تم تاسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الخصائص 

التالية :

التسمية : شركة التومي سيستم.

االنعاش   : الشركة  نشاط 

وتجارة  الفالحي  القطاع  املختلفة، 

عامة.

سليم  زنقة   5  : االجتماعي  مقر 

ديور   1 رقم  شقة  االو   الطابق 

الجامع الرباط.

راسما  الشركة : لقد تم تحديد 

راسما  الشركة في 100.000 درهم 

مقسمة الى 1000 حصة اجتماعية 

موزعة  درهم   100 الواحدة  قيمة 

كالتالي :

 1000 ..... السيد حسن بلعربي  

حصة اجتماعية.

تعيين  تم  لقد   : الشركة  تسيير 

السيد التومي سعيد الحامل لبطاقة 

 AD10997  التعريف الوطنية رقم

مسير للشركة ملدة غير محددة.

السنة املالية : من فاتح يناير الى 

31 ديسمبر من كل سنة.

لقد تم تحديد مدة الشركة في 99 

سنة.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

التجارية بالرباط بتاريخ 3 ما1 2021، 

تحت رقم السجل التجار1 151757  

للمحكمة التجارية بالرباط.
للنشر واالعالن

184 P
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STE SEMINARIS
SARL AU

وبموجب   2021 مارس   22 بتاريخ 
عقد الجمع العام االستثنائي املسجل 
قرر   2021 أبريل   3 بتاريخ  بالرباط 

الشريك الوحيد ما يلي :
حبباش  خديجة  السيدة  تفويت 
بالشركة  تملكها  التي  حصة   100
لفائدة السيد حموش محمد شكيب 

ب 100 درهم للحصة الواحدة.
استقالة السيدة خديجة حبباش 
السيد  وتعيين  الشركة  تسيير  من 
حموش محمد شكيب كمسير جديد 

للشركة ملدة غير محدودة.
من  و12   7  ،6  ،1 البند  تعديل 

قانون الشركة.
باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
أبريل    27 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2021، تحت رقم 113151.
185 P

 STE HABARI HOUS
 SARL

تصفية شركة
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 9 أبريل 2021 قرر الشريك 
الوحيد تصفية الشركة وحدد مقر 
شارع   13 رقم   2 باملسيرة  التصفية 

طارق ابن زياد تمارة.
خديجة  السيدة  تعيين  وتم 

الحسوني كمصفية للشركة.
باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
أبريل    22 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2021، تحت رقم 1 1130.
186 P

 STE AAJALAT BENYASSINE
SARL AU

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم  2021بالرباط  أبريل   9 بتاريخ 
مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 
تحمل  وحيد  بشريك  محدودة 

الخصائص التالية :
 AAJALAT  : التسمية 

.BENYASSINE

الهدف : اصالح وبيع العجالت.
العنوان التجار1 : رقم 0 1 تجزئة 

النهضة حي املنصور الذهبي تمارة.

الراسما  : حدد راسما  الشركة 

في 100.000 درهم مقسمة الى 1000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

بن  السيد  تعيين  تم   : التسيير 
رجالة حفيظ كمسير للشركة ملدة غير 

محدودة.

99 سنة  : مدة عمر الشركة  املدة 

من تاريخ التاسيس النهائي.

من فاتح يناير الى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سة ماعدا السنة 

االولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
التجار1  السجل  في  التقييد  تم   

تحت  بتمارة،  االبتدائية  باملحكمة 
رقم 132907 بتاريخ 3 ما1 2021.

187 P

STE H.K SIGNATURE
ش.م.م

مقرها : 10 زنقة الحرية الطابق 

الثالث مكتب رقم 5 الدار البيضاء

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في الدار 

البيضاء بتاريخ فاتح أبريل 2021، تم 

وضع القانون األسا�سي للشركة ذات 

املسؤولية املحدودة باملميزات التالية: 

 H.K SIGNATURE   : التسمية 

ش.م.م .

موضوع الشركة : أعما  االصالح 

والتدبير.

 الهندسة الداخلية.

املباني  تشطيبات  أعما   جميع   

سباكة،  نجارة،  كهرباء،  دهان،  من 
رصف، تبليط.

والتسوية  الحفر  اعما   جميع 

واالسمنت  والصرف  والردم 

والرصف.

األرضيات  تنظيف  أعما   جميع 

والصنفرة  والواجهات  والجدران 

وإعادة التسطيح وصيانة األسطح.

وتغطية  التبليط  أعما   جميع 

األرضيات.

وتشكيل  تقطيع  أعما   جميع 
وتشطيب الحجارة والرخام ؛ تصنيع 

مصنوعات حجرية.
الحرار1  العز   أعما   جميع 

والصوتي واملضاد لالهتزاز.
جميع أعما  التجصيص وتركيب 

األلواح ؛
والسقوف،  الحواجز  إنجاز   

البطانة، العز ، الوصالت.
العامة.  الكهربائية  األعما   كافة 
إنجاز وتركيب ومد األنظمة الكهربائية 

والهاتفية وأ1 شبكة اتصاالت.
تركيب املرافق الصحية والسباكة 
التدفئة  أنظمة  وتركيب  وإنتاج 

والتكييف.
الداخلية  البناء  أعما   جميع 

والخارجية: بناء وهدم.
والتجديدات  البناء  أعما   كافة 
وغير  السكنية  للمباني  العامة 

السكنية.
أعما    : البناء  أعما   جميع 
داخلية  وتشطيبات  إنشائية 

وخارجية.
املتعلقة  املنتجات  جميع  تداو  

بتحقيق الهدف املحدد أعاله.
جميع عمليات التمثيل والعموالت 
باملنتجات  املتعلقة  والسمسرة 

املذكورة أعاله.
املشاركة املباشرة أو غير املباشرة 
في جميع العمليات أو الشركات التي 
أهداف  بأحد  مرتبطة  تكون  قد 
شركات  إنشاء  طريق  عن  الشركة 
في  أو  تكوينها  في  املشاركة  أو  جديدة 
القائمة الشركات  رأسما    زيادة 

جزء أو  الكل  بيع  أو  املساهمة   أو 
خال   من  إما   ، األصو   من 
الرعاية  أو  االندماج  أو  االستيعاب 
حقوق  أو  املالية  األوراق  شراء  أو 

الشركات أو غير ذلك ؛
العمليات  جميع  وعموما، 
املدنية التجارية والصناعية واملالية 
بشكل  املتعلقة  والعقارية  واملنقولة 
باألنشطة  مباشر  غير  أو  مباشر 
أو من املحتمل أن   ، املذكورة أعاله 

تعزز تطوير الشركة.

10 زنقة الحرية  املقر االجتماعي:  

الدار   5 رقم  مكتب  الثالث  الطابق 

البيضاء. 

  املدة:    99 سنة.

الرأسما  : حدد رأسما  الشركة 

 1000 درهم مقسم إلى   100.000 في 

للحصة  درهم   100 بقيمة  حصة 

الواحدة موزعة كالتالي:

500 حصة   ... السيدة خولة غنا 

اجتماعية.

السيد هشام صابر.... 500 حصة 

اجتماعية.

حصة    1000  ..... املجموع  

اجتماعية.

السنة املدنية:  من 01 يناير الى 31 

دجنبر.

غنا  خولة  السيدة  التسيير: 

والسيد هشام صابر مسيرين للشركة 

وتفويضهما  محدودة  غير  وملدة 

اإلمضاء االجتماعي املزدوج.

 األرباح   توزع حسب  قرار املسير  

بعد خصم االحتياط القانوني.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار 

  ،2021 أبريل   29 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 776299 .

سجل بالسجل التجــــــــــــــار1 في الدار 

البيضاء  تحت رقم 500925.
  بيـــان مختصر 
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 STE DOMCOM BEST

CONSEIL
SARL

تاسيس شركة
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

تم وضع القانون   ،2021 أبريل   12  

مسؤولية  ذات  لشركة  االسا�سي 

املعطيات  تحت  وذلك  محدودة 

التالية :

 STE DOMCOM  : التسمية 

.BEST CONSEIL SARL
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مكتب االعما ،   : غرض الشركة 

توطين، تاسيس، تسيير، االستشارات 

القانونية والجبائية للشركات وتقديم 

الخدمات.

املقر : شقة رقم  ، الطابق االو ، 

اقامة قادر مرس الخير تمارة.

ب  الشركة  مدة  حددت   : املدة 

99 سنة ابتداء من تاريخ تسجيلها في 

السجل التجار1.

بمبلغ  حدد   : الشركة  راسما  

 1000 الى  مقسمة  درهم   100.000

للواحدة،  درهم   100 ب  حصة، 

مكتتبة ومحررة وموزعة كالتالي :

 510  ... رفيق  فدوى  السيدة 

حصة.

  90  ..... الزعواط  كما   السيد 

حصة.

املجموع ............ 1000 حصة.

: تسير وحيد للشركة من  التسيير 

الحاملة  رفيق  فدوى  السيدة  طرف 

 BH  3179 رقم  الوطنية  للبطاقة 

ملدة غير محدودة .

لنظام  القانوني  اإليداع  تم 

بتمارة  االبتدائية  باملحكمة  الشركة 

تحت   2021 أبريل   27 بتاريخ  وذلك 

رقم 5522.
سجلت الشركة بالسجل التجار1 

تحت رقم 132829.
مقتطف قصد االشهار

189 P

FIDUCIAIRE ROCHDI

FIRCOFISC NEW

B.P 606 BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

TEL : 05.28.81.96. 0

FAX : 05.28.81.96. 1

STE CANADIAN TECH
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

MDIFICATION
بمقت�سى عقد عرفي للجمع العام 

الغير العاد1 للمساهمين في الشركة 

بتاريخ  املحدودة  املسؤولية   ذات 

2 أبريل 2021، قرر ما يلي :

تفويت الحصص :

حصص  جميع  حصة   11000

السيد خطاب زميزم لفائدة السيدة 
رقية الكريطي.

في  حدد   : االجتماعي  الراسما  

الى  مقسم  درهم   2.200.000 مبلغ 

درهم   100 بثمن  حصة   22.000

للواحدة موزع كالتالي :

السيدة رقية الكريطي .... 20.000 

حصة.

 2000  ..... السيدة سميرة مجيد 

حصة.

املجموع ....... 22.000 حصة.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

الضبط باملحكمة االبتدائية بانزكان 

رقم  تحت   ،2021 أبريل   28 بتاريخ 

.2021/981

190 P

FIDUCIAIRE ROCHDI

FIRCOFISC NEW

B.P 606 BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

TEL : 05.28.81.96. 0

FAX : 05.28.81.96. 1

STE LATIF FRUIT
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

MDIFICATION
بمقت�سى عقد عرفي للجمع العام 

الغير العاد1 للمساهمين في الشركة 

ذات املسؤولية املحدودة بتاريخ  1  

أبريل 2021، قرر ما يلي :

تغيير التسيير :

عبد  النه�سي  السيد  استقالة 

املولى من منصبه كمسير لشركة.

تعيين مرزكان عبد اللطيف مسير  

الشركة ملدة غير محدودة.

تكون االمضاءات   : تغيير االمضاء 

مرزكان  فقط  واالجتماعية  البنكية 

عبد اللطيف.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

الضبط باملحكمة االبتدائية بانزكان 

رقم  تحت   ،2021 أبريل   28 بتاريخ 

.2021/980

191 P

SOGEFCO
 GESTION - ETUDES- FISCALITE &

COMPTABILITE

STE PRECIEUX PARFUMS
SARL AU

مقرها االجتماعي : رقم 1 اقامة    
تجزئة الغزالي حي ازهر فاس

 5 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
مسجل بنفس املدينة   ،2021 أبريل 
تصفية  تم   2021 أبريل   7 بتاريخ 
املحدودة،  املسؤولية  ذات  شركة 

ذات املميزات التالية :
 PRECIEUX  : التسمية 

.PARFUMS SARL
لقد تم تصفية   : تصفية الشركة 

الشركة بموافقة الجمع العام.
كتابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 
بفاس  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   ،2021 أبريل   28 بتاريخ 

.21/2073
السجل التجار1 رقم : 29513.

192 P

SOGEFCO
 GESTION - ETUDES- FISCALITE &

COMPTABILITE

STE PRECIEUX PARFUMS
SARL AU

مقرها االجتماعي : رقم 1 اقامة    
تجزئة الغزالي حي ازهر فاس

 10 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
2021، مسجل بنفس املدينة  مارس 
تحليل  تم   2021 مارس   11 بتاريخ 
املحدودة،  املسؤولية  ذات  شركة 

ذات املميزات التالية :
  PRECIEUX  : التسمية 

.PARFUMS SARL AU
تحليل  تم  لقد   : الشركة  تحليل 
العام  الجمع  بموافقة  الشركة 
املهد1  رزق  عزابي  السيد  وتسمية 

مصفي للشركة.
كتابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 
بفاس  التجارية  باملحكمة  الضبط 
تحت رقم   ،2021 بتاريخ فاتح أبريل 

.21/160 
السجل التجار1 رقم : 29513.

193 P

STE FZ AL MASJID
SARL AU

بتاريخ  2  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بتاريخ  مسجل بفاس   ،2021 فبراير 

تم تاسيس شركة   2021 فبراير   26

الشريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد وذات الخصائص التالية :

.STE FZ AL MASJID : التسمية
حي   20 زنقة   1  : املقر االجتماعي 

أمل باب السفير فاس .

املوضوع االجتماعي : صيدلية.
250.000 درهم مقسم   : راسما  

درهم   100 2500 حصة من فئة  الى 

لكل واحدة مسندة لشريك الوحيد 

السيدة  الى  مسندة  حصة   2500

فاطمة الزهراء الرايس.

املساهم الوحيد : السيدة فاطمة 

لبطاقة  الحاملة  الرايس  الزهراء 

.C182169 التعريف الوطنية رقم

فاطمة  السيدة   : الوحيد  املسير 

لبطاقة  الحاملة  الرايس  الزهراء 

.C182169 التعريف الوطنية رقم

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التاسيس.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم  لقد 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

2021، تحت  أبريل   26 بفاس بتاريخ 
التجار1  السجل  رقم   ،2016 رقم 

.67537
التخليص

194 P

 STE ANIMATION lOISIRS
ET SPORTS HOLDING

SARL AU

تاسيس شركة
 ،2021 فبراير  فاتح  بتاريخ  تم 

وضع قانون منظم لشركة باملميزات 

التالية :

 STE ANIMATION  : التسمية 

 LOISIRS ET SPORTS HOLDING

.SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة برشيك وحيد.
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قوارب صغيرة أو قوارب   : الهدف 

باملحرك، محركات أو أجهزة لاللعاب 

أو الرياضات املائية.

شارع العركوب   : املقر االجتماعي 
رقم 01-7724 الداخلة.

في  حدد   : االجتماعي  الراسما  

الى  مقسمة  درهم   100.000 مبلغ 

درهم   100 فئة  من  حصة   1000

موزعة كاالتي :

 1000  ... الصقلي  كريم  السيد 

حصة.

غير  ملدة  الشركة  تسير   : االدارة 

كريم  السيد  طرف  من  محدودة 

الصقلي.

من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح يناير الى 31 ديسمبر.

99 سنة ابتداء  : حددت في  املدة 

من تاريخ تاسيس الشركة.

تم االيداع القانوني لدى املحكمة 

االبتدائية بالداخلة بتاريخ 25 فبراير 

رقم  2021/32  تحت   ،2021
وسجلت الشركة في السجل التجار1 

بالداخلة تحت رقم 17503.

195 P

 SOCIETE IMMOBILIERE LA

COLLINE 20 SA
RC  : 126179

العام  الجمع  محضر  بموجب 

عاد1  غير  بشكل  املنعقد  العاد1 

للشركاء، املؤرخ ب 12 أبريل 2021، 

تم املصادقة على القرارات التالية : 

استقالة املصرفين التاليين : 

الحامل  يوسفي  مروان  السيد 

 ،BE7988 6 رقم  الوطنية  للبطاقة 

من مهامه كرئيس مدير عام / مصرف ؛

الحامل  يوسفي  عثمان  السيد 

 BE752 67 رقم  الوطنية  للبطاقة 

 / منتدب  عام  كمدير  مهامه  من 

مصرف ؛

الحاملة  عفوس  زهرة  السيدة   

 ،B282981 رقم  الوطنية  للبطاقة 

من مهمتها كمصرفة ؛

تعيين  قرار  على  املصادقة 

 SOCIETE« كمصرف جديد الشركة 

 »IMMOBILIERE COLLINE 19

بالسجل  مسجلة  مجهولة،  شركة 

عدد  تحت  البيضاء  بالدار  التجار1 

126177، وممثلتها القانونية السيدة 
رجاء اليوسفي ؛

سيشكل املجلس اإلدارة للشركة 

من اآلن فصاعدا على النحو التالي : 

الرئيسة  يوسفي،  رجاء  السيدة 

املديرة العامة ؛

SOCIETE IMMOBILIERE الشركة 

COLLINE 19 مصرف ؛

 INSTITUT MIEUX الشركة 

VIVRE، مصرف.

اإلدارة  مجلس  محضر  بموجب 

تم   ،2021 أبريل   12 املنعقد بتاريخ 

يوسفي الحاملة  تعيين السيدة رجاء 

 ،BE 8085  رقم الوطنية  للبطاقة 

كرئيسة مديرة عامة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  بالدارالبيضاء  التجارية 

أبريل 2021، تحت عدد  77600.

196 P

 SOCIETE IMMOBILIERE LA

COLLINE 21 SA
RC  : 126181

العام  الجمع  محضر  بموجب 

عاد1  غير  بشكل  املنعقد  العاد1 

للشركاء، املؤرخ ب 12 أبريل 2021، 

تم املصادقة على القرارات التالية : 

استقالة املصرفين التاليين : 

الحامل  يوسفي  مروان  السيد 

 ،BE7988 6 رقم  الوطنية  للبطاقة 

من مهامه كرئيس مدير عام / مصرف ؛

الحامل  يوسفي  عثمان  السيد 

 BE752 67 رقم  الوطنية  للبطاقة 

 / منتدب  عام  كمدير  مهامه  من 

مصرف ؛

الحاملة  عفوس  زهرة  السيدة   

 ،B282981 رقم  الوطنية  للبطاقة 

من مهمتها كمصرفة ؛

تعيين  قرار  على  املصادقة 
 SOCIETE« كمصرف جديد الشركة 
 »IMMOBILIERE COLLINE 19
بالسجل  مسجلة  مجهولة،  شركة 
عدد  تحت  البيضاء  بالدار  التجار1 
126177، وممثلتها القانونية السيدة 

رجاء اليوسفي ؛
سيشكل املجلس اإلدارة للشركة 

من اآلن فصاعدا على النحو التالي : 
الرئيسة  يوسفي،  رجاء  السيدة 

املديرة العامة ؛
SOCIETE IMMOBILIERE الشركة 

COLLINE 19، مصرف ؛
 INSTITUT MIEUX الشركة 

VIVRE مصرف.
اإلدارة  مجلس  محضر  بموجب 
تم   ،2021 أبريل   12 املنعقد بتاريخ 
يوسفي الحاملة  تعيين السيدة رجاء 
 ،BE 8085  رقم الوطنية  للبطاقة 

كرئيسة مديرة عامة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  بالدارالبيضاء،  التجارية 

أبريل 2021، تحت عدد 776003.
197 P

 SOCIETE IMMOBILIERE LA 
COLLINE 19 SA

RC  : 126177
العام  الجمع  محضر  بموجب 
عاد1  غير  بشكل  املنعقد  العاد1 
أبريل   12 بتاريخ  املنعقد  للشركاء، 
القرارات  على  املصادقة  تم   ،2021

التالية : 
استقالة املصرفين التاليين : 

الحامل  يوسفي  مروان  السيد 
 ،BE7988 6 رقم  الوطنية  للبطاقة 
من مهامه كرئيس مدير عام / مصرف ؛
الحامل  يوسفي  عثمان  السيد 
 BE752 67 رقم  الوطنية  للبطاقة 
 / منتدب  عام  كمدير  مهامه  من 

مصرف ؛
الحاملة  عفوس  زهرة  السيدة   
 ،B282981 رقم  الوطنية  للبطاقة 

من مهمتها كمصرفة ؛

التعيين  قرار  على  املصادقة 

 SOCIETE« كمصرف جديد الشركة 

 »IMMOBILIERE COLLINE 20

بالسجل  مسجلة  مجهولة،  شركة 

عدد  تحت  البيضاء  بالدار  التجار1 

126179، وممثلتها القانونية السيدة 

رجاء اليوسفي ؛

سيشكل املجلس اإلدارة للشركة 

من اآلن فصاعدا على النحو التالي : 

رئيسة  يوسفي،  رجاء  السيدة 

مجلس اإلدارة ؛

SOCIETE IMMOBILIERE الشركة 

COLLINE 20، مصرف ؛

 INSTITUT MIEUX الشركة 

VIVRE ، مصرف.

اإلدارة  مجلس  محضر  بموجب 

تم   ،2021 أبريل   12 املنعقد بتاريخ 

يوسفي الحاملة  تعيين السيدة رجاء 

 ،BE 8085  رقم الوطنية  للبطاقة 

كرئيسة مديرة عامة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 03 بتاريخ  بالدارالبيضاء،  التجارية 

ما1 2021، تحت عدد  77659.

198 P

 SOCIETE IMMOBILIERE

 BLED HADDOU OULED

 HAJJAJ
SARL

RC  : 358403

بموجب محضر الجمع العام الغير 

العاد1 للشركاء، املؤرخ ب 19 مارس 

2021، تم اتخاد القرارات التالية : 

تخفيض  مشروع  على  املوافقة 

رأس املا  ليس بدافع الخسائر، من 

خال  تخصيص أصو  الشركة، عن 

مائتين وأربعة وعشرين  إلغاء  طريق 

تعود ملكيتها للسيدة  ) 22) حصة، 

للبطاقة  الحاملة  اليوسفي  رجاء 

وذلك   BE 8085  رقم الوطنية 

للسيدة  الشركة  أصو   بتخصيص 

رجاء يوسف مقابلة ذلك.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ بالدارالبيضاء،   التجارية 
 3 ما1 2021، تحت عدد 776595.

199 P

BERCAMP 
 S.A.R.L

في  املؤرخ  عرفي،  عقد  بموجب 
بالدارالبيضاء،   2021 أبريل   19
مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة، تكمن مميازتها في مايلي : 
.BERCAMP « SARL « : التسمية

 – الدارالبيضاء   : املقر اإلجتماعي 
131، شارع أنفا، إقامة أزور، مكتب 

رقم 11 - ب.
الهدف اإلجتماعي : 

التجار1  واستغال  ألصل  إنشاء 
لتنظيم أيام الصيد ؛

تطوير األنشطة الترفيهية وأنشطة 
منعشة ؛

األطعمة  يقدم  فندق  تشغيل 
التقليدية، جميع األنشطة اإلضافية 
 واملتعلقة بقطاعات الفندقة - القهوة -

املطاعم ؛
ذات  األنشطة  بجميع  القيام 

الطابع الحدثي ؛
العمليات  جميع  عام،  بشكل  و 
املنقولة، الغير املنقولة أو املالية ذات 
صلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة 
تحقيق  من  تمكنها  التي  أو  بالهدف 

هدف اإلجتماعي للشركة.
الشركاء : 

السيد عثمان يوسفي، من جنسية 
مغربية، املزداد يوم 18 يونيو 1981، 
القاطن بالدارالبيضاء – 200، شارع 
للبطاقة  والحامل  كاليفورنيا،  مكة، 

الوطنية رقم BE752 67 ؛
AFRICA EXPLORATION  الشركة 
املسؤولية  ذات  شركة    HOLDING
الوحيد،  الشريك  ذات  املحدودة 
ومقرها  درهم،   10.000 رأسمالها 
 ،131  - بالدارالبيضاء  اإلجتماعي 
شارع أنفا، إقامة أزور، مكتب رقم 11 
  29779 مسجلة تحت عدد  ب،   –
؛  بالدارالبيضاء  التجار1  بسجل 

ويمثلها السيد عثمان يوسفي.

التسيير : 

للسيد  التسيير  مهام  أسندت 

للبطاقة  الحامل  يوسفي،  عثمان 

.BE752 67 الوطنية رقم

 99 الشركة  مدة  حددت   : املدة 

بالسجل  تسجيلها  من  وذلك  سنة، 

التجار1.
رأسما  الشركة : 10.000 درهم، 

تمثل 100 حصص اجتماعية بقيمة 

100 درهم، موزعة كالتالي : 

 AFRICA EXPLORATION شركة 

HOLDING : 99 حصة اجتماعية ؛

حصة   1  : السيد عثمان يوسفي 

اجتماعية.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ بالدارالبيضاء،   التجارية 

 3 ما1 2021، تحت عدد 776597.

200 P

 CHASSE & LOISIRS 
 S.A.R.L 

في  املؤرخ  عرفي،  عقد  بموجب 

بالدارالبيضاء،   2021 أبريل   15

مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة، تكمن مميازتها في مايلي : 

 CHASSE & LOISIRS  : التسمية 

.SARl

 – الدارالبيضاء   : املقر اإلجتماعي 

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

الهدف اإلجتماعي : 
التجار1  واستغال  ألصل  إنشاء 

لتنظيم أيام الصيد ؛

تطوير األنشطة الترفيهية وأنشطة 

منعشة ؛

األطعمة  يقدم  فندق  تشغيل 

التقليدية، جميع األنشطة اإلضافية 

واملتعلقة بقطاعات الفندقة - القهوة 

- املطاعم ؛

ذات  األنشطة  بجميع  القيام 

الطابع الحدثي ؛

العمليات  جميع  عام،  وبشكل 

املنقولة، الغير املنقولة أو املالية ذات 

صلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة 

تحقيق  من  تمكنها  التي  أو  بالهدف 

هدف اإلجتماعي للشركة.

الشركاء : 

السيد عثمان يوسفي، من جنسية 

مغربية، املزداد يوم 18 يونيو 1981، 

القاطن بالدارالبيضاء – 200، شارع 

للبطاقة  والحامل  كاليفورنيا،  مكة، 

الوطنية رقم BE752 67 ؛

AFRICA EXPLORATION  الشركة 

املسؤولية  ذات  شركة    HOLDING

الوحيد،  الشريك  ذات  املحدودة 

ومقرها  درهم،   10.000 رأسمالها 

 ،131  - بالدارالبيضاء  اإلجتماعي 

شارع أنفا، إقامة أزور، مكتب رقم 11 

  29779 مسجلة تحت عدد  ب،   –

؛  بالدارالبيضاء  التجار1  بسجل 

ويمثلها السيد عثمان يوسفي.

التسيير : 

للسيد  التسيير  مهام  أسندت 

للبطاقة  الحامل  يوسفي،  عثمان 

BE752 67 . الوطنية رقم

 99 الشركة  مدة  حددت   : املدة 

بالسجل  تسجيلها  من  وذلك  سنة، 

التجار1.

رأسما  الشركة : 10.000 درهم، 

تمثل 100 حصص اجتماعية بقيمة 

100 درهم، موزعة كالتالي : 

 AFRICA EXPLORATION شركة 

HOLDING : 99 حصة اجتماعية ؛

حصة   1  : السيد عثمان يوسفي 

اجتماعية.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 03 بتاريخ  بالدارالبيضاء،  التجارية 

ما1 2021، تحت عدد 776598.

201 P

 INSTITUT MIEUX VIVRE
SA

RC : 127885

العام  الجمع  محضر  بموجب 

عاد1  غير  بشكل  املنعقد  العاد1 

للشركاء، املؤرخ ب 12 أبريل 2021، 

تم املصادقة على القرارات التالية : 

استقالة السادة : 

الحامل  يوسفي  مروان  السيد 

 ،BE7988 6 رقم  الوطنية  للبطاقة 

من مهامه كرئيس مدير عام / مصرف ؛

الحامل  يوسفي  عثمان  السيد 

 BE752 67 رقم  الوطنية  للبطاقة 

 / منتدب  عام  كمدير  مهامه  من 

مصرف ؛

الحاملة  عفوس  زهرة  السيدة   

 ،B282981 رقم  الوطنية  للبطاقة 

من مهمتها كمصرفة ؛

تعيين  قرار  على  املصادقة 

 SOCIETE« كمصرف جديد الشركة 

 »IMMOBILIERE COLLINE 20

بالسجل  مسجلة  مجهولة،  شركة 

عدد  تحت  البيضاء  بالدار  التجار1 

126179، وممثلتها القانونية السيدة 

رجاء اليوسفي ؛

سيشكل املجلس اإلدارة للشركة 

من اآلن فصاعدا على النحو التالي : 

الرئيسة  يوسفي،  رجاء  السيدة 

املديرة العامة ؛

SOCIETE IMMOBILIERE الشركة 

COLLINE 19 مصرف ؛

SOCIETE IMMOBILIERE الشركة 

COLLINE، 20 مصرف.

اإلدارة  مجلس  محضر  بموجب 

تم   ،2021 أبريل   12 املنعقد بتاريخ 

يوسفي الحاملة  تعيين السيدة رجاء 

 ،BE 8085  رقم الوطنية  للبطاقة 

كرئيسة مديرة عامة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  بالدارالبيضاء،  التجارية 

أبريل 2021، تحت عدد 776003.

202 P
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 ETANCHEITE & ISOLATION 
SA 

RC  : 2151
العام  الجمع  محضر  بموجب 
عاد1  غير  بشكل  املنعقد  العاد1 
للشركاء، املؤرخ ب 12 أبريل 2021، 

تم املصادقة على القرارات التالية : 
يوسفي  رجاء  استقالة السيدة 
رقم  الوطنية  للبطاقة  الحاملة 
 BE 8085، من وظيفتها كمصرفة ؛
سيشكل املجلس اإلدارة للشركة 

من اآلن فصاعدا على النحو التالي : 
رئيس  يوسفي،  عثمان  السيد 

مدير عام ؛
السيد مروان يوسفي، مصرف ؛

السيد زهراء عفوس، مصرف.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  بالدارالبيضاء،  التجارية 

أبريل 2021، تحت عدد 776277.
203 P

CITY BEN 
SA

RC  : 162021
العام  الجمع  محضر  بموجب 
عاد1  غير  بشكل  املنعقد  العاد1 
للشركاء، املؤرخ ب 12 أبريل 2021، 

تم املصادقة على القرارات التالية : 
استقالة املصرفين التاليين : 

الحاملة  يوسفي  رجاء  السيدة 
 ،BE 8085  رقم الوطنية  للبطاقة 

من وظيفتها كمصرفة ؛
 Institut Mieux « الشركة 

Vivre « من وظيفتها كمصرفة ؛
سيشكل املجلس اإلدارة للشركة 

من اآلن فصاعدا على النحو التالي : 
رئيس  يوسفي،  عثمان  السيد 

مدير عام ؛
السيد مروان يوسفي، مصرف ؛

السيد زهراء عفوس، مصرف.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  بالدارالبيضاء،  التجارية 

أبريل 2021، تحت عدد 776275.
204 P

OURIKA GOLF 
SA

RC  : 155935

العام  الجمع  محضر  بموجب 

عاد1  غير  بشكل  املنعقد  العاد1 

للشركاء، املؤرخ ب 12 أبريل 2021، 

تم املصادقة على القرارات التالية : 

استقالة املصرفين التاليين : 

الحاملة  يوسفي  رجاء  السيدة 

 ،BE 8085  رقم الوطنية  للبطاقة 

من وظيفتها كمصرفة ؛

 Institut Mieux « الشركة 

Vivre « من وظيفتها كمصرفة ؛

سيشكل املجلس اإلدارة للشركة 

من اآلن فصاعدا على النحو التالي : 
رئيس  يوسفي،  عثمان  السيد 

مدير عام ؛

السيد مروان يوسفي، مصرف ؛

السيد زهراء عفوس، مصرف.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  بالدارالبيضاء،  التجارية 

أبريل 2021، تحت عدد  77627.

205 P

AL AFAK ISTITMAR
SA 

RC  : 472315

العام  الجمع  محضر  بموجب 

عاد1  غير  بشكل  املنعقد  العاد1 

للشركاء، املؤرخ ب 12 أبريل 2021، 

تم املصادقة على القرارات التالية : 

يوسفي  رجاء  استقالة السيدة 

رقم  الوطنية  للبطاقة  الحاملة 

 BE 8085، من وظيفتها كمصرفة ؛

سيشكل املجلس اإلدارة للشركة 

من اآلن فصاعدا على النحو التالي : 
رئيس  يوسفي،  عثمان  السيد 

مدير عام ؛

السيد مروان يوسفي، مصرف ؛

AFRICA EXPLORATION  الشركة 

HOLDING ، مصرف ؛

 EUREKA PARTICIPATION الشركة

مصرف.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  بالدارالبيضاء،  التجارية 

أبريل 2021، تحت عدد 776273.
206 P

 ESPLANADE DE
 BENSLIMANE

SARL
RC  : 203839

بموجب محضر الجمع العام الغير 
العاد1 للشركاء، املؤرخ ب 12 أبريل 

2021، تم اتخاد القرارات التالية : 
اجتماعية  حصة   167 هبة 
رجاء  السيدة  طرف  من  املمتلكة 

يوسفي، لفائدة : 
الحامل  يوسفي،  عثمان  السيد 
 BE752 67 رقم  الوطنية  للبطاقة 

67  حصة  ؛
الحامل  يوسفي،  مروان  السيد 
 BE7988 6 رقم  الوطنية  للبطاقة 

67  حصة  ؛
الحاملة  عفوس،  زهراء  السيدة 
 33  B282981 للبطاقة الوطنية رقم

حصة ؛
 تحديث النظام األسا�سي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاريخ  بالدارالبيضاء،  التجارية 

ما1 2021، تحت عدد 776593.
207 P

 GRABEN 
SARL 

RC  : 68915
بموجب محضر الجمع العام الغير 
العاد1 للشركاء، املؤرخ ب 12 أبريل 

2021، تم اتخاد القرارات التالية : 
اجتماعية  حصة   1.667 هبة 
رجاء  السيدة  طرف  من  املمتلكة 

يوسفي، لفائدة : 
الحامل  يوسفي،  عثمان  السيد 
 BE752 67 رقم  الوطنية  للبطاقة 

667  حصة  ؛
الحامل  يوسفي،  عثمان  السيد 
 BE7988 6 رقم  الوطنية  للبطاقة 

667  حصة  ؛

الحاملة  عفوس،  زهراء  السيد 

 B282981 رقم  الوطنية  للبطاقة 

333 حصة  ؛

 تحديث النظام األسا�سي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 03 بتاريخ  بالدارالبيضاء،  التجارية 

ما1 2021، تحت عدد 776596.

208 P

» RY IMMO «
شركة ذات مسؤولية محدودة - 

شريك وحيد

في  املؤرخ  عرفي،  عقد  بموجب 

بالدارالبيضاء،   2021 أبريل   1 

مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

تكمن  وحيد،  شريك   - محدودة 

مميازتها في مايلي : 

شركة   ،  RY IMMO  : التسمية 

شريك   - محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد

 – الدارالبيضاء   : املقر اإلجتماعي 

131، شارع أنفا، إقامة أزور، مكتب 

رقم 11 - ب.

األهداف اإلجتماعي : 

جميع املمتلكات والحقوق  اقتناء 

لتشغيلها،  املنقولة،  والغير  املنقولة 

إعادة  وربما  استئجارها  إلدارتها، 

بيعها ؛

اإلنعاش العقار1 ؛

املشاركة مباشرة أو غير مباشرة، 

في جميع الشركات التي يتم إنشاؤها 

عن طريق االكتتاب في رأس املا  أو 

املوجودة بالفعل عن طريق زيادة رأس 

املا  أو عن طريق إعادة شراء األوراق 

االجتماعية،  الحقوق  أو  املالية 

وذلك في جميع الشركات املدنية أو 

التجارية، بصفة شريك أو مساهم أو 

شريك مو�سى أو شريك متضامن.

و بصفة عامة، أ1 عمليات تتعلق 

بشكل مباشر أو غير مباشر بالهدف 

تسهيل  من  تمكن  والتي  الرئي�سي 

امتداده وتطويره.
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الشريك : 

الحاملة  يوسفي  رجاء  السيدة 

.BE 8085  للبطاقة الوطنية رقم

التسيير : 

املسيرة الوحيدة للشركة السيدة 
للبطاقة  الحاملة  يوسفي  رجاء 

.BE 8085  الوطنية رقم

املدة : 

تسع  في  تحدد   ، الشركة  مدة   

من تاريخ  سنة إبتداًء   (99( وتسعين 

اإليداع بكتابة الضبط لدى املحكمة 

التجارية.
درهم   10.000  : رأسما  الشركة 

بقيمة  حصة   100 إلى  مقسمة 

100,00 درهم.

 100  : يوسفي  رجاء  السيدة 

حصص اجتماعية.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

غاية 31 ديسمبر.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ذلك بتاريخ  التجارية بالدارالبيضاء، 

03 ما1 2021 تحت عدد 776813.

209 P

COMAMETO 
SA

RC  : 9601

العام  الجمع  محضر  بموجب 

عاد1  غير  بشكل  املنعقد  العاد1 

للشركاء، املؤرخ ب 12 أبريل 2021، 

تم املصادقة على القرارات التالية : 

يوسفي  رجاء  استقالة السيدة 

رقم  الوطنية  للبطاقة  الحاملة 

 BE 8085، من وظيفتها كمصرفة ؛

سيشكل املجلس اإلدارة للشركة 

من اآلن فصاعدا على النحو التالي : 
رئيس  يوسفي،  عثمان  السيد 

مدير عام ؛

السيد مروان يوسفي، مصرف ؛

السيد زهراء عفوس، مصرف.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  بالدارالبيضاء،  التجارية 

أبريل 2021، تحت عدد 776276.

210 P

 SOCIETE CUIVRE LAITON 
 MAILLE CHORT C.L.M
شركة ذات مسؤولية محدودة

في  املؤرخ  عرفي،  عقد  بموجب 
بالدارالبيضاء،   1997 ديسمبر   10
مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 
محدودة، تكمن خصائصها في مايلي : 
 SOCIETE CUIVRE  «  : التسمية 
»LAITON MAILLE CHORT C.L.M
املقر اإلجتماعي : 120، زنقة وداية 

– الدارالبيضاء 
الهدف اإلجتماعي : 

وتصدير  استيراد  شراء،  تجارة، 
الحديدية  الغير  الحديدية،  املعادن 

وجميع األدوات املنزلية.
الشركاء : 

السيد بنعمور مصطفى ؛
السيدة سفياني نجاة.

رأسما  الشركة : 100.000 درهم 
مقسمة إلى 1.000 حصة بقيمة 100 

درهم، مشترك بالكامل وذلك نقدا.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

غاية 31 ديسمبر.
فوائد : يتم توزيع األرباح الصافية 
القانونية  االستقطاعات  بعد 
بنسبة  الشركاء  على  والنظامية 

حصصهم داخل الشركة.
التسيير : 

حسب  التسيير  مهام  أسندت 
للسيد  للشركة  األسا�سي  النظام 
والقاطن  مصطفى  بنعمور 
بالدارالبيضاء، حي الراحة، فيال رقم 

1، زنقة 6.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ  اإلبتدائية بالدارالبيضاء، 
ديسمبر 1997 تحت عدد  260 1.

211 P

 F & W TILES شركة
شركة محدودة املسؤولية ذات 

الشريك الوحيد
رأسمالها : 60.000.00 درهم

املقر اإلجتماعي :  رقم 912 الطابق 
الثاني حي املنزه ح.1.م الرباط

تأسيس  تم  عرفي  عقد  بموجب 
ذات  املسؤولية  محدودة  شركة 
أبريل   2 بتاريخ  الوحيد،  الشريك 

2021 ذات املميزات التالية :

تجارة عامة.
مقاو  في األشغا  املتنوعة.

من  مكون  الشركة  رأسما  
 600 إلى  مقسم  درهم   60.000.00
للحصة  درهم   100 فئة  من  حصة 

مقسمة على الشكل التالي :
السيد ميلود كرومي 600 حصة.

الشركة مسيرة من طرف السيد 
ميلود كرومي.

مدة الشركة : محددة في 99 سنة 
ابتداء من تاريخ تسجيلها في السجل 

التجار1.
باملحكمة  الشركة  تسجيل  تم 
التجارية بالرباط بتاريخ 3 ما1 2021 

وتحت رقم 1 1517.
212 P

 PESCADOS LONA DEL شركة
MAR

حي الثانوية الجديدة بني أنصار 
الناضور

بمقت�سى محضر الجمعية العامة 
 2021 أبريل   2 بتاريخ  اإلستثنائية 
 PNEU قرر الشريك الوحيد لشركة 
من  الرفع  ش.م.م   FRERES BAJJA
 100000.00 من  الشركة  رأسما  
إلى 50000.00  درهم وتغيير الغرض 
استيراد  ليصبح  للشركة  اإلجتماعي 

وتصدير األسماك بيع األسماك.
املنتجات  وتجميد  تغليف  تقييم 

السمكية.
قرار  على  الشركاء  صادق  كما 

تحيين القانون األسا�سي للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   9 بتاريخ  بالناضور  اإلبتدائية 

2021 تحت رقم 720.
213 P

CONCARAB شركة
ش.م.م

شارع بن طيب مطالسة الدريوش 
الناضور

بمقت�سى محضر الجمعية العامة 
اإلستثنائية بتاريخ 9 أبريل 2021 قرر 
ش.م.م   CONCARAB شركة  شركاء 

للشركة  اإلجتماعي  الغرض  تغيير 
الخرسانة  املقالع  استغال   ليصبح 

املسلحة بالجملة لجميع املباني.
مقسم عقارات.
منعش عقار1.

سحب السيارات.
قرار  على  الشركاء  صادق  كما 

تحيين القانون األسا�سي للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل  اإلبتدائية بالناضور بتاريخ  1 

2021 تحت رقم 756.
214 P

Y & R RENT A CAR شركة
ش.م.م

 حي لعرا�سي الناضور
بمقت�سى محضر الجمعية العامة 
 2021 مارس   3 بتاريخ  اإلستثنائية 
 Y & R RENT A شركة  قرر شركاء 
CAR ش.م.م  على قرار تفويت 5000 
حصة للسيد ابيحر1 أيوب ليصبح 

رأسما  الشركة مقسما كما يلي : 
ابيحر1 أيوب 5000 حصة.

قرار  على  الشركاء  صادق  كما 
من  للشركة  اإلجتماعي  املقر  تغيير  
حي لعرا�سي الناضور إلى شارع الريف 
شارع محمد امزيان الريفي   17 رقم 

رقم 2  .
تحيين  القانون األسا�سي للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   2 بتاريخ  بالناضور  اإلبتدائية 

2021 تحت رقم 652.
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SOCOGESTION

SARL

 ETUDES- COMPTABILITE FISCALITE

CONSEILS

مكتب الدراسات الحسابات واإلستشارة

1 زنقة أفغانستان رقم   حي املحيط الرباط

RABAT CONFORT CAR
SARL AU

بمقت�سى عقد عرفي بتاريخ فاتح 
تأسيس  تم  بالرباط،   2021 أبريل 
 RABAT كار  كونفور  الرباط  شركة 
CONFORT CAR SARL AU، شركة 
للشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الوحيد وخصائصها كالتالي :
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كونفور  الرباط    : الشركة  اسم 
 RABAT CONFORT CAR SARL كار

.AU
مضومة الشركة : 

كراء السيارات بدون سائق.
مقر الشركة : سفلي، الحي الجديد 
ح.1.م  الشمالية  القامرة   56 رقم 

الرباط.
 100000.00  : الشركة  رأسما  
درهم مقسمة إلى 1000 حصة بقيمة 
100 درهم كلها بحوزة السيد الراجع 

ابراهيم.
تم تعيين السيد   : تسيير الشركة 
القدور1 عاد  كمسير وحيد للشركة.
 %  5 بعد خصم   : أرباح الشركة 
تصرف  في  الباقي  يودع  األرباح  من 

الشريك الوحيد.
التسجيل  تم   : التجار1  السجل 
بتاريخ   151777 التجار1 تحت رقم 
التجارية  باملحكمة   2021 ما1   3

بالرباط.
للبيان واإلستشارة
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 BENCH DISTRIB
SARLAU

 18 العرفي:  العقد  تاريخ تسجيل 
بالخصائص  بـالرباط   2021 مارس 

التالية :
الهدف االجتماعي: 

 متجر التغدية العامة .
100.000,00  درهم   رأس املا  :   
مقسمة إلى 1000حصة من فئة 100 
بين  موزعة  الواحدة  للحصة  درهم 

الشركاء على الشكل التالي :
 1000 بنشقرون  هاشم  السيد 

حصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
املقر االجتماعي: 8  شارع فا  ولد 

عمير أكدا   الرباط.
التسيير: السيد هاشم بنشقرون.
التوقيع : السيد هاشم بنشقرون.
التجار1:   بالسجل  التقييد  رقم 

    .150207
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FIDUTEMA مكتب اإلستشارة
ش.م.م

رقم 136 شارع القاهرة الطابق األو  شقة رقم 
1 كومطراف 1 تمارة

الهاتف : 8 2  05376
الفاكس :  76  05376

IDEA AND MEDIA
SARL
ش.م.م

تأسيس شركة
الكائن مقرها : حي العلويين زنقة 

الالذقية رقم 61 تمارة
في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
 9 أبريل 2021 قد تم تأسيس شركة 
ذات   IDEA AND MEDIA SARL
تحمل  والتي  املحدودة  املسؤولية 

الخصائص التالية :
IDEA AND MEDIA : التسمية

.SARL
ذات  :شركة  القانونية  الصفة 

مسؤولية محدودة.
 100.000.00  : الشركة  رأسما  

درهم.
الهدف اإلجتماعي : 

وكاالت التواصل واإلعالنات.
الشركاء : 

محمد كصعي 500 حصة.
احميدة كصعي 500حصة.

التسيير : محمد كصعي واحميدة 
كصعي مسيرين للشركة.

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

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
التقييد  تم   : القانوني  اإليداع 
بالسجل التجار1 باملحكمة التجارية 
تحت   2021 أبريل   21 بتمارة بتاريخ 

رقم 132765.
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AMADALPHARMA
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها : 5.000.000.00 درهم 
حي   A520 رقم   : املقر اإلجتماعي 

الوفاق الكبرى بن سركاو اكادير
العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
اإلستثنائي املؤرخ ب 26 أبريل 2021 

تم ما يلي :

من  اإلجتماعي  الرأسما   رفع 
 5.000.000.00 إلى  درهم   100000

درهم.
تعديل البند 6 كما يلي :

 2.500.000 اصداد  علي  السيد 
درهم.

 السيد توفيق الخوميس 2.500.000
درهم.

تعديل البند 8 كما يلي :
السيد علي اصداد 2.500 درهم.

 2.500 الخوميس  توفيق  السيد 
درهم.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
التجارية الكادير  باملحكمة  القانوني 
أبريل   29 بتاريخ  رقم  9933  تحت 

2021 سجل تجار1 رقم 0215 .
للخالصة والبيان
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   ديوان األستاذة خودار ابتسام

ETUDE MAITRE KHOUDAR IBTISSAM

موثقة 

 KONOUZ EL  شركة
HAZZAZ IMMO

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك واحد
مقرها : بفاس، شارع عبد الكريم 
الخطابي عمارة بنمو�سى الكواش، 

الطابق الثاني
رأسما  اإلجتماعي : 10.000.00 

درهم
تلقته  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
األستاذة خودار ابتسام موثقة بفاس 
اإلعالن  تم   2021 مارس   23 بتاريخ 
مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  عن 

محدودة ذات املواصفات التالية :
 KONOUZ EL  : التسمية 

.HAZZAZ IMMO SARL AU
شارع  بفاس،   : اإلجتماعي  املقر 
عبد الكريم الخطابي عمارة بنمو�سى 

الكواش، الطابق الثاني.
رأسما   : حدد  الشركة  رأسما  
 10.000.00 قدره  مبلغ  في  الشركة 

درهم.

املدة : حددت املدة في 99 سنة.

املوضوع : 

األنشطة املتعلقة بالعقارات.

تسيير الشركة : تسير الشركة من 

غير  ملدة  الهزاز خاليد  السيد  طرف 

طبقا  الصالحيات  كامل  مع  محددة 

للقانون األسا�سي للشركة.

بكتابة   : القانوني  اإليداع  تم 

بفاس  التجارية  باملحكمة  الضبط  

بالسجل   2021 أبريل   29 بتاريخ 

التجار1 تحت عدد 2080.
 بمثابة مقتطف من ديوان 

األستاذة خودار ابتسام

موثقة بفاس
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 FIDUCIAIRE FIRCOFISC NEW

SARL

B.P 606 BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

TEL : 05.28.81.96. 0

FAX : 05.28.81.96. 1

STE TIR ENNAHDI
S.A.R.L

شركة ذات مسؤولية محدودة

MODIFICATION
بمقت�سى عقد عرفي للجمع العام 

الغير العاد1 للمساهمين في الشركة 

بتاريخ املحدودة  املسؤولية   ذات 

  1 أبريل 2021 قرر ما يلي :

تفويت الحصص :

مجموع  حصة   500 تفويت 

حصص السيد مرزكان عبد اللطيف 

لفائدة السيد النه�سي  حصة)   500(

عبد املولى.

في  حدد   : اإلجتماعي  الرأسما  

إلى  مقسم  100.000.00درهم  مبلغ 

1000 حصة بثمن 100 درهم للواحد 

موزع كالتالي :

 1000 السيد النه�سي عبد املولى 

حصة.

املجموع : 1000 حصة.

اإلجتماعية  اإلمضاءت  تغيير 

والبنكية :
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اإلجتماعية  اإلمضاءت  تكون 

النه�سي عبد  للسيد  والبنكية فقط 

املولى.

تم   : القانوني  الشكل  تحويل 

للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  من 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  إلى 

بشريك واحد.

تحيين القانون األسا�سي.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

باملحكمة  الضبط   بكتابة  القانوني 

أبريل   28 بتاريخ  بإنزكان  اإلبتدائية 

2021 تحت رقم 979.
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شركة الحسابات

 التسيير 

الدراسات والجبايات

SOCIETE DE GESTION

ETUDES

FISCALITE & COMPTABLITE

 SOGEFCO L’INFORMATIQUE AU

SERVICE DE LA GESTION

SOCIETE FLOULI FRERES
S.AR.L

 APPT ETAGE 2 AV PORT SAID

N°30 AZZOHOUR 2 FES

 12 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

على  املصادقة  تمة   ،2021 مارس 

من  إجتماعية  حصة   250 تفويت 

السيد الفلولي محمد لفائدة   : طرف 

السيد الفلولي أناس.

 SOCIETE FLOULI  : التسمية 

.FRERES SARL

تغيير رأسما  الشركة :

500 حصة  السيد الفلولي زكرياء 

إجتماعية.

حصة   250 أمين  الفلولي  السيد 

إجتماعية.

حصة   250 السيد الفلولي أناس 

إجتماعية.

زكرياء  الفلولي  السيد   : التسيير 

وأناس مسيرين للشركة.

لدى كتابة   : تم اإليداع القانوني 

بفاس  التجارية  باملحكمة  الضبط  

رقم  تحت   2021 أبريل   20 بتاريخ 

التجار1  السجل   2021/1918

.62695
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 ABF WORKS TRAVAUX

  DIVERS

 SARL-AU

تأسيس شركة
العام  الجمع  عقد  بمقت�سى 

مارس   23 التأسي�سي املنعقد بتاريخ 

 ABF شركة   تأسيس  تم    2021

  WORKS TRAVAUX DIVERS

SARL-AU باملواصفات التالية :

 STE ABF WORKS  .  : التسمية 

. TRAVAUX DIVERS

القطعة   : عنوان املقر االجتماعي  

رقم B 1 1 تجزئة ظهر املهراز الطريق 

املقدسة فاس.

الشركة:  رأسما   مبلغ 

 1000 100.000.00 درهم مكون من 

باريك  السيد  يمتلكها  الذ1  حصة 

امين الساكن ب 1 درب العرصة سيد 

العواد فاس.

غرض الشركة:  

البناء  أو  املختلفة  -األشغا  

)مقاو ).

-االستيراد والتصدير.

  التسيير للسيد: باريك امين.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

من  ابتداءا  سنة   :  99 الشركة  

تقييدها بالسجل التجار1.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بفاس   التجارية  املحكمة  ضبط 

رقم  تحت  أبريل2021   23 بتاريخ 

1999 وتم تسجيل الشركة بالسجل 

التجار1 تحت رقم  67511 .
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 NAKHIL ZAER
 SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة  
رأسمالها: 100.000.00درهم

تأسيس شركة
بتاريخ  عرفي  عقد   -1بمقت�سى 
تأسيس  تم  بتمارة،   2021 بريل   2  
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

بالصفات التالية:
    : تحمل الشركة اسم  التسمية:   
                     .SARL NAKHIL ZAER

املقر االجتماعي:  رقم  1 ، عمارة 
ف ، إقامة بدر ، شارع أوالد زعير عين 

العودة ، تمارة.
الهدف : 

- مطور عقار1.
 أشغا  البناء وأشغا  متعددة.

بمبلغ  حدد  الشركة:   ما   رأس 
 1000 درهم مقسمة على   100  000
 100 الواحدة  الحصة  قيمة  حصة, 

درهم، يمتلكها: 
- السيد : احمد اغسا     بقيمة :   

200 حصة.     
- السيدة : فضمة بال     بقيمة :   

800 حصة.        
في  محددة  الشركة  مدة   : املدة 
99 سنة ابتدءا من تاريخ تسجيلها في 

السجل التجار1 .
التسيير: يسير الشركة

- السيد احمد اغسا .       
بالسجل  الشركة  -2سجلت 
التجار1 للمحكمة االبتدائية بتمارة 

تحت رقم 132927.
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FIDU-TAD
Bd. Zellaka BP170 Khouribga ,115

 LEM-SOU IMPORT شركة
   EXPORT

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى   1-
وضع  تم  بخريبكة،  أبريل2021   19
ذات  لشركة  األسا�سي  القانون 

مسؤولية محدودة فيما يلي :

 LEM-SOU شركة   : التسمـيــــة 
IMPORT EXPORT   ش.ذ.م.م.

املوضوع : )الهدف).
–منعش عقار1.

- االستيراد والتصدير.
 –مواد التجميل.

-اللوحات الشمسية.
-آالت فالحية.

-املناقصة في جميع املواد.
 - األشغا  العمومية.

 - الرخام،الزليج.
--مقهى.

 – قطع الغيار.
غير  أو  مباشرة  بصفة  مشاركة 
مباشرة في جميع العمليات التجارية 
والتي ترتبط بالهدف في الشركة عن 

طريق االكتتاب.
العمليات  جميع  عامة  وبصفة 
املالية،  الصناعية،  التجارية، 
لها  التي  العقارية  وغير  العقارية 
عالقة مباشرة أو غير مباشرة بالهدف 
تفعيل  في  يساهم  والذ1  املذكور 

تقدم الشركة.
عمارة37   : االجتماعي  الـمـقـــــــر 
الطابق  الفردوس  السكني  املجمع 

االو  الشقة 2    خريبكة.
 100000  : االجتماعي  الرأسما  
حصة من   1000 درهـم موزعة على 
الواحدة  للحصة  درهم   100 فئة 

واملوزعة كالتالي :
 750 سكينة   ملجندز  -السيدة 

حصة.
 250 هشام     تليد1  السيد   -

حصة.
من  ابتداء  سنة   99  : الـمـــــدة   
النهائي إال في حالتي الحل  التأسيس 
في  املذكورين  التمديد  أو  املبكر 

القانون األسا�سي.
من  مسيرة  الشركة   : التســيـيـــر 

طرف السيدة ملجندز سكينة.
اإليداع  تم  القانوني:  -2اإليداع 
باملحكمة  الضبط  بكتابة  القانوني 
بتاريخ بخريبكة   االبتدائية 

 3 ما20211  تحت رقم/212.
- السجل التجار1 رقم 7025.
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  BIHI UNIVERSE شركة
 SARL AU

السجل التجار1 19239 
تفويت الحصص

  تعيين املسير الجديد
تغيير الشكل القانوني للشركة 

-1بقرار الجمع العام الغير العاد1 
بتاريخ املنعقد  الشركة   ملساهمي 
االجتماعي  بمقرها  أبريل2021   5  

تقرر ما يلي:
محمد   به  ايت  السيد  قام 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
جميع  بتفويت   AB183967
حصة   100 أ1  بالشركة  حصصه 
محمد  بوالصوادق  السيد  لصالح 
الوطنية   التعريف  لبطاقة  الحامل 
 , منه  قبلها  والذ1   AB328815
في  الشركة  رأسما   تحديد  تم  كما 
درهم   100 بقيمة  10000درهم  
الى   1 من  مرقمة  الواحدة  للحصة 
100 حصة تكتتب كلها لفائدة السيد 
وبالتالي تغيير   ، بوالصوادق محمد  
القانون  و13من  و7   6 الفصلين 

األسا�سي .
تعيين السيد بوالصوادق محمد  
كمسير ومسؤو  عن الشركة و ملدة 

غير محدودة . 
لدى  القانوني  اإليداع  تم   2-
االبتدائية  باملحكمة  الضبط  كتابة 
أبريل2021 تحت رقم   29 بسال يوم  

.36515
لإلشارة والنشـــــــــــــر

املسير : السيد بوالصوادق محمد  
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CITE EL HAMRA شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها : 100.000.00 درهم 
 AVENUE : مقرها اإلجتماعي

 OQBA, RUE OUED FES, IMM
N°4 APPT 3 AGDAL RABAT

RC N°68771
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
شركاء  قرر   2021 أبريل   15 بتاريخ 
شركة CITE EL HAMRA، وهي شركة 
رأسمالها  املحدودة  املسؤولية  ذات 

100.000.00 درهم ما يلي :

 (500( تفويت  على  املصادقة 

محمد  السيد  طرف  من  حصة، 

السيد بن  لفائدة  يعيش  بن  فاضل 

دحمان جما .

وفق  و7   6 الفصو   تعديل 

القانون األسا�سي للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

تحت    2021 أبريل   28 بتاريخ 
رقم113217.

من أجل اإليداع والنشر
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 Société FAWAHA TRANS

 SARL ASSOCIE UNIQUE
ش.م.م  ترنس  فواحا  الـشــركــة 

ذات شريك وحيد

تـأسـيـس شـركة ذات املـسـؤولـيـة 
املـحـدودة ذات شـريـك وحــيـد

ذات  الشركة  تأسيس  تم 

شريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

وحيد بمقت�سى العقد العرفي املؤرخ 

بأكادير واملسجل   2021 22 مارس  في 

تم  بأكادير   2021 مارس   28 بتاريخ 

وضع القانون األسا�سي للشركة ذات 

شريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

وحيد حسب املواصفات اآلتية :

التــســـمــيــــــة : الـشــركــة فواحا ترنس  

ش.م.م ذات شريك وحيد. 

  Société FAWAHA TRANS

  SARL A ASSOCIE UNIQUE

املوضوع االجتماعي للشركة :

نقل البضائع نيابة عن الغير.

مقـــــــر الشركــــــة  : تجزئة الفرح رقم 

1569 بنسركاو اكادير.

من  ابتداء  99سنة   : املــــــــــــــــدة 

التأسيس النهائي. 

درهم   100.000  : الرأسمــــــــــــا  

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

نقدا  اكتتبت  كلها  درهم   100.00

ودفعت في مجموعها عند االكتتاب 

كالتالي :

 1000 بوماطي  حسن  السيـد 

حـصــة. 

من  تبتــدئ   : االجتـماعـــية  السنة 

فاتح يناير حتى 31 ديسمبر.

حسن  الســيــد  عين   : التســيـــيــر 

غير  ملدة  للشركة  كمسير  بوماطي 

محدودة.

في  التوقيع   : االجتماعي  التوقيع 

العقود و الوثائق و األوراق البنكية 

حسن  السـيـد  طرف  من  يكون 

بوماطي.

القانوني  اإليداع  تم   : اإليـــــداع 

التجارية  باملحكمة  الضبط  بكتابة 

تحت   2021 أبريل   15 بأكادير بتاريخ 
رقم 99129 .

املـسيـــر

235 P

CAMBIO WARDIGHA  شركة
 ش.د.م.م.

رقم 26 زنقة اوالد عزوز خريبكة

الغير  العام  املحضر  بمقت�سى 

2021 بمقر  أبريل  العاد1 بتاريخ  1 

 »CAMBIO WARDIGHA« شركة 

ش.د.م.م.

 اتخذ املساهمون القرار التالي :
رفع الرأسما  للشركة . 

تعديل القانون األسا�سي للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما1   3 بتاريخ  لخريبكة  االبتدائية 

2021 تحت رقم 215/2021.

236 P

»VALYANS IMPACT«
استقالة وتعيين مدبـر
تعديـل نظامـي تالزمـي

I – بموجب الجمعية العامة غير 

 ،2021 أبريل   5 العادية املنعقدة في 

فإن شركاء الشركة الحاملة لتسمية 

شركة   ،» VALYANS IMPACT«

رسمالها  محدودة  مسؤولية  ذات 

300.000 درهم، الكائن مقرها بالدار 

شارع عبد اللطيف   ،37  – البيضاء 

الدار   - التجار1  )السجل  قدور  بن 
البيضاء رقم 358.105)، قد :

محسن  السيد  استقالة  سجلوا 

جزولي من مهامه كمدبر؛

عينوا بصفتها مدبرة جديدة وملدة 

غير محددة : 

الساكنة  السيدة سهام أسيال،   -

زنقة   ،12 )بوركون)-  بالدار البيضاء 

جعفر بن عطية، الطابق األو ؛

16 من  عـدلوا تالزميا الفصل  ج) 

النظام األسا�سي. 

تم القيام باإليداع القانوني   –  II

املحكمة  لدى  الضبط  بكتابة 

بتاريخ البيضاء  للدار   التجارية 

 29 أبريل 2021 تحت رقم 8 776.3.
املدبـــر

237 P

»LA FONCIERE FIDAROC«

نقـل مقـر الشركــة
تعـديل نظامــي

العامة  الجمعية  بموجب   –I

فبراير   11 في  املنعقدة  العادية  غير 

 LA« 2021 للشركة الحاملة لتسمية

شركة   ،»FONCIERE FIDAROC

مساهمة رسمالها 1.000.000 درهم، 

 ،71  - الكائن مقرها بالدار البيضاء 

زنقة عال  بن عبد هللا؛ الطابق الرابع 

)السجل التجار1. الدار البيضاء رقم 

3 356.7)، قـد :

قررت نقل مقر الشركة إلى الدار 

7، شارع ادريس   – )العنق)  البيضاء 

السالو1، تجزئة املنار؛

عدلت تالزميا الفصل الرابع من 

النظام األسا�سي. 

تم القيـام باإليـداع القانوني   –  II

املحكمة  لدى  الضبط  بكتابة 

بتاريخ البيضاء  للدار   التجارية 

 19 أبريل 2021 تحت رقم 972. 77. 
مجلس اإلدارة

238 P



10141 الجريدة الرسميةعدد  566 - 7 شوا  2  1 )19 ما1 2021) 

 COASTAL CULTURE

 SYSTEMS
الزيادة في رسما  الشركة 
التعديـل النظامـي التالزمـي

العامة  الجمعية  إن   – أ 

 25 في  املنعقدة  العادية  غير 

الحاملة  للشركة   2020 ديسمبر 

 COASTAL CULTURE« لتسمية 

مساهمة،  شركة   ،»SYSTEMS

 ،17 كلم   – بالداخلة  الكائن مقرها 

)السجل   ، 23 ص.ب  بوطلحة 

التجار1. الداخلة رقم 3.615)، قـد : 

قررت الزيادة في رسما  الشركة 

57.500.000 درهم لرفعه من  بمبلغ 

20.000.000 درهم إلى 77.500.000 

 57.500 إحداث  طريق  عن  درهم، 

كقيمة  درهم   1.000 ذات  سهم 

عند  كاملة  قيمتها  تدفع  إسمية، 

االكتتاب. 

الفصل  لذلك  نتيجة  عدلت 

السادس من النظام األسا�سي تحت 

معاينة  في  املتمثل  املوقف  الشرط 

اإلنجاز النهائي للزيادة في الرسما .

عاين مجلس اإلدارة خال    – ب 

 ،2020 ديسمبر   31 اجتماعه بتاريخ 

اإلنجاز النهائي للزيادة في الرسما  من 

20.000.000 درهم إلى 77.500.000 

من   6 الفصل  تالزميا  وعد   درهم 

النظام األسا�سي. 

تم القيام باإليداع القانوني   – ج 

املحكمة  لدى  الضبط  بكتابة 

مارس   29 االبتدائية للداخلة بتاريخ 

2021 تحت رقم 506/2021. 
مجلس اإلدارة

239 P

»TWICE COMPANY«
استقالة وتعيين مدبـر

تعديـل نظامـي
الوحيد  الشريك  بقرار   –  I

فإن   ،2021 مارس   17 بتاريخ 

 TWICE« لشركة  الوحيد  الشريك 

COMPANY«، شركة ذات مسؤولية 

رسمالها  وحيد  بشريك  محدودة 

100.000 درهم، الكائن مقرها بالدار 

شارع عبد اللطيف   ،37  – البيضاء 

بن قدور، زاوية زنقة علي عبد الرزاق 

)السجل التجار1 - الدار البيضاء رقم 

353.299)، قد :

محسن  السيد  استقالة  سجل 

جزولي من مهامه كمدبر؛

عين بصفتها مدبرة السيدة سهام 

البيضاء  بالدار  الساكنة  أسيال، 

بن  جعفر  زنقة   ،12 )بوركون)- 

عطية، الطابق األو ؛

من   23 و   15 عـد  الفصلين  ج) 

النظام األسا�سي. 

تم القيام باإليداع القانوني   –  II

املحكمة  لدى  الضبط  بكتابة 

 26 بتاريخ  البيضاء  للدار  التجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 775.736.
املدبـــر

240 P

»VALYANS FINANCE«
استقالة وتعيين مدبـر

تعديـل نظامـي
بقرار الشريك الوحيد بتاريخ   –  I

الشريك  فإن   ،2021 مارس   17

 VALYANS« لشركة  الوحيد 

مسؤولية  ذات  شركة   ،»FINANCE

رسمالها  وحيد  بشريك  محدودة 

الكائن مقرها بالدار  10.000 درهم، 

شارع عبد اللطيف   ،37  – البيضاء 

بن قدور، زاوية زنقة علي عبد الرزاق 

)السجل التجار1 - الدار البيضاء رقم 

655. 37)، قد :

محسن  السيد  استقالة  سجل 

جزولي من مهامه كمدبر؛

عين بصفتها مدبرة السيدة سهام 

البيضاء  بالدار  الساكنة  أسيال، 

بن  جعفر  زنقة   ،12 )بوركون)- 

عطية، الطابق األو ؛

من   23 و   15 عـد  الفصلين  ج) 

النظام األسا�سي. 

تم القيام باإليداع القانوني   –  II

املحكمة  لدى  الضبط  بكتابة 

 26 بتاريخ  البيضاء  للدار  التجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 775.735.
املدبـــر

241 P

»CYCLO PET«
تكوين شركة ذات مسؤولية 

محدودة 
تلي  التي  الشركة  تكوين  تم   / أ   

مميزاتها في 27 أبريل 2021 :

مسؤولية  ذات  شركة   : الشكــل 

محدودة.

.»Cyclo Pet« : التسمية

الشركـاء :

شركة   ،»MANEFE« شركة   -

 133.732.800 رسمالها  مساهمة 

الكائن مقرها بالدار البيضاء  درهم، 

الشفشاوني،  شارع  السبع)،  )عين 

ممر الصبار – السجل التجار1. الدار 

رئيسها  يمثلها   ،325.329 البيضاء 

املدير العام السيد مامون املراك�سي ؛

املراك�سي،  سعاد  السيدة   -

)عين  البيضاء  بالدار  الساكنة 

زقاق  أملوس،  فيال لوس   – الذئاب) 

»ماسيت« ؛

»كرستيان كورنيجيانو«  السيد   -

 ،(Christian CORNIGEANU(

الساكن بالدار البيضاء – 77، شارع 

9، الطابق  املسيرة الخضراء، الشقة 

رقم 5 ؛

املراك�سي،  مامون  السيد   -

 ،5  – )أنفا)  الساكن بالدار البيضاء 

زنقة مضيق باناما، حي الرحمة. 

رسما  الشركة : 100.000 درهم.

)عين  املحمدية   : الشركة  مقــــر 

حرودة) – املنطقة الصناعية لزناتة، 

جزأة رقم 270. 

املــــدة : 99 سنة ابتداء من قيدها 

بالسجل التجار1.

الغــرض : يكمن غرض الشركة في 

املغرب كما في الخارج في :

والنقل  والتجميع  والفرز  الجمع 
واملعالجة والتحويل وإكساب القيمة 
للنفايات من أ1 طبيعة كانت بهدف 
استطوارها وتسويق النفايات املعادة 

االستطوار؛
الدراسات،  إيجار خدمات  جميع 
املساعدة  أو  والتدبير  واالستشارة 
التي لها عالقة مع معالجة النفايات 

وحماية البيئة. 
بصفته  الشركاء  عين   : املدبرية 

مدبرا :
السيد مامون املراك�سي : الساكن 
زنقة   ،5  – )أنفا)  البيضاء  بالدار 

مضيق باناما، حي الرحمة.
القيام  تم   : القانوني  اإليــــداع 
الضبط  بكتابة  القانوني  باإليداع 
للمحمدية  االبتدائية  املحكمة  لدى 
رقم  تحت   2021 أبريل   27 بتاريخ 

.1027
بالسجل  الشركة  قيد  تم  ب/ 
 27 بتاريخ  البيضاء  للدار  التجار1 
من   27.9 1 تحت رقم   2021 أبريل 

السجل التحليلي. 
املدبـر

242 P

ادريب وشركائه

ش.ذ.م.م

شركة لتدقيق الحسابات، اإلستشارة والخبرة

62 شارع املقاومة عمارة كازا بيزنيس 

الدارالبيضاء

الهاتف : 5.91.92 .05.22

الفاكس : 5.10.93 .05.22

WINEVER MOROCCO
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمالها : 100.000.00درهم

مقرها اإلجتماعي : إقامة األمل 
املجموعة 6 العمارة 19 الرقم 
7 الطابق األر�سي دار بوعزة 

الدارالبيضاء
تمديد الهدف ا إلجتماعي

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
للشركة   ،2021 فبراير   8 في  املؤرخ 
 WINEVER MOROCCO املسماة 
املحدودة املسؤولية  ذات  شركة 
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 رأسمالها  100.000.00درهم ومقرها 
إقامة  بالدارالبيضاء   : اإلجتماعي 
الرقم   19 العمارة   6 األمل املجموعة 
تقرر بوعزة،  دار  األر�سي  الطابق   7 

 ما يلي :
تمديد الهدف اإلجتماعي للشركة 

إلى :
النقل الدولي.

التوجيه.
القوانين  من   3 املادة  تغيير 

األساسية للشركة.
تم اإليداع القانوني بكتابةالضبط 
بالدارالبيضاء  التجارية  باملحكمة 
تحت عدد   ،2021 أبريل   22 بتاريخ 

.775537
ملخص قصد النشر

243 P

ادريب وشركائه

ش.ذ.م.م

شركة لتدقيق الحسابات، اإلستشارة والخبرة

62 شارع املقاومة عمارة كازا بيزنيس 

الدارالبيضاء

الهاتف : 5.91.92 .05.22

الفاكس : 5.10.93 .05.22

 SOCIETE DECORICHE
S.A.R.L

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمالها : 800.000.00درهم

مقرها اإلجتماعي : زنقة 33 الرقم    
الطابق األو  األسرة II، عين الشق  

الدارالبيضاء
الرفع من الرأسما  اإلجتماعي

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
للشركة   ،2021 فبراير   8 في  املؤرخ 
شركة   DECORICHE املسماة 
رأسمالها   املحدودة  املسؤولية  ذات 
ومقرها  درهم   800.000.00
 33 زنقة  بالدارالبيضاء   : اإلجتماعي 
 ،II األسرة  األو   الطابق  الرقم    

عين الشق، تقرر التالي :
املحجوبي  امحمد  السيد  منح 
ودون  املنفرد  التوقيع  صالحيات 
العمليات  جميع  للمبلغ،  حدود 
الدفوعات  جميع  البنكية، 
أو  الشيكات  بواسطة  والسحوبات 
اإللتزامات  بجميع  والقيم  التحويل 

.PTTلدى األغيار و

اإلجتماعي  الرأسما   من  الرفع 

درهم   3.200.000.00 بمبلغ 

إلى  درهم   800.000.00 من  ليحمل 

000.000.00.  درهم.

تم اإليداع القانوني بكتابةالضبط 

بالدارالبيضاء  التجارية  باملحكمة 

2021، تحت عدد  بتاريخ فاتح أبريل 

.772892
ملخص قصد النشر
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ادريب وشركائه

ش.ذ.م.م

شركة لتدقيق الحسابات، اإلستشارة والخبرة

62 شارع املقاومة عمارة كازا بيزنيس 

الدارالبيضاء

الهاتف : 5.91.92 .05.22

الفاكس : 5.10.93 .05.22

SOCIETE M-TIR
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها اإلجتماعي : 3.150.000.00 

درهم
مقرها اإلجتماعي : 1 زنقة تولون  

الدارالبيضاء

توسيع الهدف ا إلجتماعي
تعيين، وصالحيات التسيير للشركة 

والتوقيع ا إلجتماعي
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

قرر   ،2021 فبراير   19 في  املؤرخ 

شركاء للشركة املسماة M-TIR شركة 

رأسمالها   املحدودة  املسؤولية  ذات 

ومقرها  درهم   3.150.000.00

1 زنقة  في الدارالبيضاء   : اإلجتماعي 

تولون، تقرر ما يلي :

توسيع الهدف إلجتماعي للشركة 

إلى :

مقاو  نقل البضائع برا.

والدولي  الوطني  البر1  النقل 

للبضائع.

السادة  تعيين  على  املصادقة 

وعزيز  مصطفى مراد،  محمد مراد، 

مراد كمساعدين في التسيير للشركة 

ملدة غير محدودة.

من  اثنين  بتوقيع  الشركة  التزام 
في  التسيير،  في  املساعدين  الثالثة 
جميع العمليات البنكية، كل األداءات 
أو  الشيك  بواسطة  السحوبات  أو 
الدفع وتنفيذ جميع اإللتزامات لدى 

األغيار والبريد واإلتصاالت.
تم اإليداع القانوني بكتابةالضبط 
بالدارالبيضاء  التجارية  باملحكمة 
2021، تحت عدد  بتاريخ فاتح أبريل 

.772891
ملخص قصد النشر
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ادريب وشركائه

ش.ذ.م.م

شركة لتدقيق الحسابات، اإلستشارة والخبرة

62 شارع املقاومة عمارة كازا بيزنيس 

الدارالبيضاء

الهاتف : 5.91.92 .05.22

الفاكس : 5.10.93 .05.22

EXPERTS IT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها اإلجتماعي : 100.000.00 
درهم

مقرها اإلجتماعي : تكنوبارك، شارع 
 CT1029و R.S 114 الدمام زاوية

طريق النواصر الدارالبيضاء
تحويل املقر اإلجتماعي

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
للشركة   ،2021 فبراير  في    املؤرخ 
ذات  شركة   EXPERTS IT املسماة 
رأسمالها   املحدودة  املسؤولية 
ومقرها  درهم   100.000.00
اإلجتماعي : بالدارالبيضاء تكنوبارك، 
 R.S 114 زاوية  الدمام   شارع 
تقرر   ، النواصر  طريق   CT1029و

التالي :
للشركة   اإلجتماعي  املقر  تحويل 
الدمام  تكنوبارك، شارع  في   الكائن 
طريق   CT1029و  R.S 114 زاوية 
الشقة  إلى  الدارالبيضاء  النواصر 
 A رقم 19 الطابق الخامس املدخل
الكائن في 159 شارع يعقوب املنصور 

الدارالبيضاء.
من  الفصل    لذلك  تبعا  تغيير 

القوانين األساسية للشركة.

تم اإليداع القانوني بكتابةالضبط 

بالدارالبيضاء  التجارية  باملحكمة 

تحت عدد   ،2021 مارس   31 بتاريخ 

.77270 
ملخص قصد النشر

246 P

ادريب وشركائه

ش.ذ.م.م

شركة لتدقيق الحسابات، اإلستشارة والخبرة

62 شارع املقاومة عمارة كازا بيزنيس 

الدارالبيضاء

الهاتف : 5.91.92 .05.22

الفاكس : 5.10.93 .05.22

 NACHWA EL KHAMLICHI

CONSULTING
SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  وضع  تم   2021 مارس   8

املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة ذات الشريك الوحيد ذات 

املميزات التالية :

 NACHWA EL  : التسمية 

.KHAMLICHI CONSULTING

في  : غرض الشركة سواء  الغرض 

املغرب أو بالخارج لفائدتها أو لفائدة 

الغير هو :

أجهزة  وتشغيل  وإنتاج  تصميم 

املعلوماتية. واملنتجات  الكمبيوتر 

تقديم الخدمات واملشورة والتصميم 

واملعدات  والتحليل  والداسة 

واستخدام  واإلدارة  والتركيب 

وتحسين أنظمة املعلوميات.

املتعلقة  املسائل  جميع  دراسة 

باملجا  املعلوماتي والرقمي.

املواد،  في  واملتاجرة  تطوير 

العلمية  املعلوماتية  املنتجات 

والتعليمية

وبرامج  املعلومات  نظم  تنفيذ 

املعلوميات.

ونظم  العمليات  في  اإلستشارات 

املعلومات.
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وتنفيذ  تحديد  في  اإلستشارات 
تصاميم التحو  الرقمي.

واملواقع  التطبيقات  تطزير 
اإللكترونية والتكوين.

للشركة،  الرقمية   دعم الخدمة 
اإلستضافة، وقواعد البيانات وأتمتة 

العمليات وتحليل البيانات.
وتصدير  واستيراد  وشراء  بيع 
ومعدات  واملكاتب  الكمبيوتر  أجهزة 
واملواد  املعلوماتية  الشبكات 

املعلوماتية.
املختلفة  والتركيبات  الصيانة 

املتعلقة بغرض الشركة.
العمليات  جميع  أعم  وبصورة 
الصناعية، تجارية، مالية، أوعقارية، 
مباشر بشكل  تتعلق  قد   والتي 
 أو غير مباشر بغرض الشركة لفائدتها 
بمفردها  سواء  الغير  لفائدة   أو 
أو مع األغيار عن طريق إنشاء شركات 
جديدة، مساهمات ، اشتراكات شراء 
إجتماعية،  حقوق  أو  مالية  أوراق 
مشتركة شركات  تحالف   اندماج 
أو إيجار أو إدارية أل1 ملكية أو حق   

أو غير ذلك.
شارع عبد   119  : املقر اإلجتماعي 
الثاني  الطابق   18 املكتب  املومن 

الدارالبيضاء.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.
الرأسما    : اإلجتماعي  الرأسما  
 50.000.0.0 في  محدد  اإلجتماعي 
درهم مقسم إلى 500 حصةإجتماعية 
للواحدة  درهم   100.00 فئة  من 
لفائدة  بالكامل  ومحررة  مكتتبة 
حصصه  حسب  الوحيد  الشريك 

املرقمة من 1 إ  500.
السنة  تبتدئ   : اإلجتماية  السنة 
يناير  من  الفاتح  من   اإلجتماعية 

وتنتهي في 31 ديسمبر.
التسيير : تم تعيين السيدة نجوى 
للشركة  وحيدة  كمسيرة  الخملي�سي 

ملدة غير محدودة.
تم اإليدع القانوني بكتابة الضبط 
بالدارالبيضاء  التجارية  باملحكمة 
رقم  تحت   2021 مارس   30 بتاريخ 

.7 72381

وقد تم تسجيل الشركة بالسجل 
التجارية  للمحكمة  التجار1 
بالدارالبيضاء بتاريخ 30 مارس 2021 

تحت رقم 96803 .
ملخص قصد النشر

247 P

ادريب وشركائه
ش.ذ.م.م

شركة لتدقيق الحسابات، اإلستشارة والخبرة
62 شارع املقاومةاملقاومة عمارة كازا بيزنيس 

الدارالبيضاء
الهاتف : 5.91.92 .05.22

الفاكس : 5.10.93 .05.22

2L CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد
رأسمالها : 10.000.00 درهم

مقرها اإلجتماعي : 26 شارع مرس 
السلطان الطابق األو  الرقم 3 

الدارالبيضاء
الحل املسبق للشركة

تعيين مصفي للشركة وتحديد مقر 
التصفية

اإلستثنائي  القرار  بمقت�سى 
فبراير   2 للشريك الوحيد املؤرخ في 
قرر الشريك الوحيد لشركة   ،2020

ذات  شركة   2L CONSULTING
الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 
10.000.00 درهم  رأسمالها  الوحيد  
مرس  شارع   26 اإلجتماعي   مقرها 
 3 الرقم  األو   الطابق  السلطان 

الدارالبيضاء ما يلي :
الحل املسبق للشركة طبقا للمادة 

0  من القوانين األساسية للشركة.
تعيين السيد عماد كابي كمصفي 

.2L CONSULTING لشركة

في  التصفية  مقر  تحديد 
ابراهيم  شارع   217 الدارالبيضاء 
الطابق األو   الفتح  إقامة  الروداني 

الرقم 3.
تم اإليدع القانوني بكتابة الضبط 
بالدارالبيضاء  التجارية  باملحكمة 
رقم  تحت   2021 مارس   17 بتاريخ 

.7703 7
ملخص قصد النشر

248 P

ادريب وشركائه

ش.ذ.م.م

شركة لتدقيق الحسابات، اإلستشارة والخبرة

62 شارع املقاومةاملقاومة عمارة كازا بيزنيس 

الدارالبيضاء

الهاتف : 5.91.92 .05.22

الفاكس : 5.10.93 .05.22

 LE MONDE JURIDIQUE
SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد

الرأسما  اإلجتاعي : 80.000.00 

درهم

املقر اإلجتماعي : 265 شارع 

الزرقطوني الطابق الرابع الرقم 1  

الدارالبيضاء

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  وضع  تم   2021 فبراير   12

املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة ذات الشريك الوحيد ذات 

املميزات التالية :

 LE MONDE التسمية: 

. JURIDIQUE

مكتب  الشركة  عرض   : الهدف 

قانوني.

املجاالت  في  واملساعدة  املشورة 

القانونية والتجارية واملالية.

جميع  لفض  باإلجراءات  القيام 

النزاعات التجارية عن طريق التحكيم 

والوساطة.

تحصيل الديون.

التدقيق والرقابة اإلدارية.

إدارة املوارد البشرية.

التجارة بشكل عام.

في  املصلحة  أو  باملشاركة  األخذ 

ذات  والشركات  املقاوالت  جميع 

الغرض مماثل أو ذ1 الصلة.

أنواع  جميع  عامة  وبصفة 

التجارية،  الصناعية  العمليات 

التي  والعقارية  املنقولة  املالية، 

تسهل أوتتعلق بغرض الشركة أو بأ1  

أهداف مماثلة أو مرتبطة.

شارع   265   : اإلجتماعي  املقر 

  1 الزرقطوني الطابق الرابع الرقم 

الدارلبيضاء.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 
تأسيسيها النهائي.

الرأسما    : اإلجتماعي  الرأسما  
درهم   80.000 في  محدد  اإلجتماعي 
800 حصة إجتماعية من  مقسم إلى 
فئة 100.00 درهم للواحدة، مكتتبة 
الشريك  لفائدة  بالكامل  ومحررة 

الوحيد حسب حصصه.
السنة  تبتدئ   : اإلجتماية  السنة 
يناير  من  الفاتح  من   اإلجتماعية 

وتنتهي في 31 ديسمبر.
تم تعيين السيد رشيد   : التسيير 
عدان كمسير وحيد للشركة ملدة غير 

محدودة.
تم اإليدع القانوني بكتابة الضبط 
بالدارالبيضاء  التجارية  باملحكمة 
رقم  تحت   2019 مارس   29 بتاريخ 

.10689
وقد تم تسجيل الشركة بالسجل 
التجارية  للمحكمة  التجار1 
بالدارالبيضاء بتاريخ 30 مارس 2019 

تحت رقم 96253 .
ملخص قصد النشر

249 P

ادريب وشركائه

ش.ذ.م.م

شركة لتدقيق الحسابات، اإلستشارة والخبرة

62 شارع املقاومة عمارة كازا بيزنيس 

الدارالبيضاء

الهاتف : 5.91.92 .05.22

الفاكس : 5.10.93 .05.22

GREEN HILL B.T.P
شركة ذات املسؤولية املحدودة

 ذات الشريك الوحيد
الرأسما  اإلجتماعي : 510.000.00 

درهم
املقر اإلجتماعي : 95 شارع بير 

انزران الطابق األو  الشقة رقم 2  
الدارالبيضاء

تسجيل وفاة املرحوم محمد جما  
الفياللي املتقي

توزيع حصص املرحوم بين الورثة
تغيير إشارة ش.ذ.م.م ذات الشريك 

الوحيد لتصبح ش.ذ.م.م
تعيين مسير جديد للشركة



عدد  566 - 7 شوا  2  1 )19 ما1 2021)الجريدة الرسمية   10144

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في  1 يناير 2021، قرر شركاء 

 GREEN HILL B.T.P الشركة املسماة

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

رأسمالها  510.000.00 درهم ومقرها 

اإلجتماعي : في الدارالبيضاء 95 شارع 

بير انزران الطابق األو  الشقة رقم 2 

، تقرر التالي :

محمد  املرحوم  وفاة  تسجيل 

بتاريخ  الواقع  املتقي  الفياللي  جما  

16 ديسمبر 2020.

التوزيع   5100 حصة إجتماعية 

التي كانت للمرحوم كالتالي :

زوجة  رجاء  صديق  السيدة 

الفياللي املتقي 637 حصة إجتماعية.

 850 خديجة  بنفتاح  السيدة 

حصة إجتماعية.

املتقي  الفياللي  راضية  اآلنسة 

723 حصة إجتماعية.

املتقي  الفياللي  اسماعيل  السيد 

5  1 حصة إجتماعية.

السيد نجم الفياللي املتقي 5  1 

حصة إجتماعية.

تغيير تبعا لذلك إشارة شركة ذات 

الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد لتصبح شركة ذات املسؤولية 

على  املصادقة  من  ابتداء  املحدودة 

اإلشارة  تحت  األساسية   القوانين 

الجديدة.

تعيين السيدة صديق رجاء زوجة 

وحيدة  كمسيرة  املتقي  الفياللي 

للشركة ملدة غير محدودة.

تم اإليداع القانوني بكتابةالضبط 

بالدارالبيضاء  التجارية  باملحكمة 

رقم  تحت   ،2021 مارس   25 بتاريخ 

7717 3
ملخص قصد النشر

250 P

ادريب وشركائه

ش.ذ.م.م

شركة لتدقيق الحسابات، اإلستشارة والخبرة

62 شارع املقاومة كازا بيزنيس الدارالبيضاء

الهاتف : 5.91.92 .05.22

الفاكس : 5.10.93 .05.22

ETABLISSEMENTS 

MAROFRANC 

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها اإلجتماعي : 900.000.00 

درهم

مقرها اإلجتماعي : 31 33- شارع 

عبد هللا بن ياسين، الدارالبيضاء

تسجيل وفاة املرحوم محمد جما  
الفياللي املتقي

توزيع حصص املرحوم بين الورثة
تعيين مسيرة جديدة للشركة

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في  1 فبراير 2021،قرر شركاء 

 ETABLISSEMENT الشركة  املسماة

شركة   MAROFRANC SARL

رأسمالها  املحدودة  املسؤولية  ذات 

اإلجتماعي 900.000.00 درهم مقرها 

اإلجتماعي : 31 - 33 شارع عبد هللا 

بن ياسين، الدارالبيضاء ما يلي :

دافيد  السيد  وفاة  تسجيل 

يونيو  بتاريخ  2  الواقع  برساست 

.2019

900 حصة إجتماعية  التوزيع   

السيدة  لفائدة  للمرحوم  كانت  التي 

فيبي كادوش زوجة برساست بموجب 

حق لإلنتفاع.

تعيين السيد  فيبي كادوش زوجة 

للشركة  وحيدة  كمسيرة  برساست 

ملدة غير محدودة. 

تم اإليداع القانوني بكتابةالضبط 

بالدارالبيضاء  التجارية  باملحكمة 

رقم  تحت   ،2021 مارس   25 بتاريخ 

.7717  
ملخص قصد النشر

251 P 

ادريب وشركائه

ش.ذ.م.م

شركة لتدقيق الحسابات، اإلستشارة والخبرة

62 شارع املقاومة عمارة كازا بيزنيس 

الدارالبيضاء

الهاتف : 5.91.92 .05.22

الفاكس : 5.10.93 .05.22

EC PRESTATIONS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها اإلجتماعي : 10.000.00 

درهم

مقرها اإلجتماعي : فضاء باب أنفا 3 

زنقة باب املنصور الدارالبيضاء

الحل املسبق للشركة

إخالء طرف مسير الشركة من مهمة 

التسيير

تعيين مصفي للشركة وتحديد مقر 

التصفية

اإلستثنائي  القرار  بمقت�سى 

مارس   9 في  للشريك الوحيد املؤرخ 

 EC RESTATIONS لشركة   2021

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

رأسمالها  الوحيد  الشريك  ذات 

درهم مقرها اإلجتماعي    10.000.00

3 زنقة باب املنصور  فضاء باب أنفا 

الدارالبيضاء ما يلي :

الحل املسبق للشركة  طبقا للمادة 

0  من القوانين األساسية للشركة.

كريستودولو  السيد  تعيين 

 EC للشركة  كمصفي  اوستراتيوس 

.PRESTATIONS

في  التصفية  مقر  تحديد 

الدارالبيضاء  فضاء باب أنفا 3 زنقة 

باب املنصور.

تم اإليداع القانوني بكتابةالضبط 

بالدارالبيضاء  التجارية  باملحكمة 

رقم  تحت   ،2021 مارس   22 بتاريخ 

.771177
ملخص قصد النشر

252 P

ادريب وشركائه

ش.ذ.م.م

شركة لتدقيق الحسابات، اإلستشارة والخبرة

62 شارع املقاومة عمارة كازا بيزنيس 

الدارالبيضاء

الهاتف : 5.91.92 .05.22

الفاكس : 5.10.93 .05.22

 LABELAB
SARLAU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  وضع  تم   2021 فراير   18
املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�سي 
املحدودة ذات الشريك الوحيد ذات 

املميزات التالية :
.LABELAB : التسمية

الغرض : غرضة الشركة سواء في 
املغرب أو بالخارج لفائدتها أو لفائدة 

الغير.
تصميم وتصنيع وتركيب وتصميم 
جميع  وتجهيز  وتجديد  وتخطيط 
والعالجية  الطبية  العيادات  أنواع 
واملستشفيات  والتأهيلية  والصحية 
العمومية أو الخصوصية واملصحات.
شراء وبيع املعدات وجميع اللوازم 
أو  وامللحقات  اإلستهالكية  واملواد 
شبه  أو  الطبية  املنتجات  من  أ1 
الحماية  ومعدات  والصحية  الطبية 
الطبي  لإلستخدام  الشخصية 
الصحيين  للمهنيين  املخصص 
مباشر  بشكل  املرتبطين  واألفراد 
وجميع  الشركة  بهدف  مباشر  أوغير 

األنشطة ذات الصلة.
وتصنيع  وتسويق  وبيع  شراء 
ملحقات  أو  مالبس  أ1  وإنتاج 
مخصصة  واقية  أو  طبية  نسيجية 
لإلستخدام املنهي او الطبي املخصص 
للمهننين الصحيين واألفراد أو جهات 

أخرى.
أو بيع أو استيراد أوتصدير  شراء 
املنتجات  جميع  توزيع  أو  تجارة  أو 
 املصنعة وكذلك أ1 مواد أومعدات
تجهيزات  أو  إلكترونية  أجهزة  أو   
ملهنيي  مخصصة  محددة  كهربائية 

الصحة أو الغير.
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إنشاء، حيازة، تأجير، إدارة جميع 

التركيب  التأجير  التجارية،  األصو  
األصو   املؤسسات  جميع  تشغيل 

املتعلقة  األورش  املصانع،  التجارية 

بأ1 من األنشطة املذكورة أعاله.
األصو   جميع  وتشغيل  إنشاء 

جميع  وعموما  الوطنية  التجارية 

العمليات بشكل عام من أ1 نوع سواء 

كانت صناعية أو قانونية أواقتصادية 

أو تجارية أو مالية أومنقولة أو عقارية.

العمليات  جميع  أعم  وبصورة 

أوعقارية  مالية،  تجارية،  الصناعية، 

أو  مباشر  بشكل  تتعلق  قد  والتي 

لفائدتها  الشركة  بغرض  مباشر  غير 

أولفائدة الغير لفائدة سواء بمفردها 

أو مع األغيار عن طريق إنشاء شركات 

شراء  اشتراكات  مساهمات  جديدة 

إجتماعية،  حقوق  أو  مالية  أوراق 

أو  مشتركة  تحالف شركات  اندماج 

إيجار أو إدارية أل1 ملكية أو حق أو 

غير ذلك.

شارع عبد   119  : املقر اإلجتماعي 

الثاني  الطابق   18 املكتب  املومن 

الدارالبيضاء.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.

 : اإلجتماعي  الرأسما  

في  محدد  اإلجتماعي  الرأسما  

100.000.0.0 درهم مقسم إلى 1000 

 100.00 فئة  من  حصةإجتماعية 

ومحررة  مكتتبة  للواحدة  درهم 

الوحيد  الشريك  لفائدة  بالكامل 

إلى   1 من  املرقمة  حصصه  حسب 

.1.000

السنة  تبتدئ   : اإلجتماية  السنة 

يناير  من  الفاتح  من   اإلجتماعية 

وتنتهي في 31 ديسمبر.

التسيير : تم تعيين السيد بورزيق 

عثمان كمسير وحيد للشركة ملدة غير 

محدودة.

تم اإليدع القانوني بكتابة الضبط 

بالدارالبيضاء  التجارية  باملحكمة 

رقم  تحت   2021 مارس   18 بتاريخ 

.770625

وقد تم تسجيل الشركة بالسجل 
التجارية  للمحكمة  التجار1 
بالدارالبيضاء بتاريخ 18 مارس 2021 

تحت رقم 81 9 .
ملخص قصد النشر

253 P

شركة ديان كروب
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها : 100.000 درهم
مقرها الرئي�سي 10 زنقة الحرية 

الطابق الثالث رقم 5 الدار البيضاء
تأسيس

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القوانين  وضع  تم   2021  2 مارس 
املسؤولية  ذات  لشركة  األساسية 

املحدودة ذات املميزات التالية :
االسم : ديان كروب.

الحرية  زنقة   10  : الرئ�سي  املقر 
الطابق الثالث رقم 5 الدار البيضاء.

املدة : 99 سنة.
رأسما  الشركة : 100.000 درهم 
 100 ب  حصة   100 على  مقسمة 

درهم للحصة الواحدة.
تحقيق جميع أشغا    : املوضوع 

البناء العمومي والغير عمومي.
للسيد  حصة   500  : الحصص 
مينة  وللسيدة  الرحيم  عبد  بشرو 

الذريفي 500 حصة..
الوضع  تم   : القانوني  الوضع 
بالدار  التجارية  باملحكمة  القانوني 
 ،2021 أبريل   28 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 776015.
254 P

شركة تراسكاي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها : 100.000 درهم
مقرها الرئي�سي 10 زنقة الحرية 

الطابق الثالث رقم 5 الدار البيضاء
تحويل املقر الرئي�سي

يستفاد من محضر قرار الشركاء 
املحدودة  املسؤولية  ذات  للشركة 
بتاريخ  املنعقد  تراسكا1  املسماة 

9 أبريل 2021.

تغيير املقر االجتماعي من 10 زنقة 

الدار   5 الثالث رقم  الطابق  الحرية 

تجزئة  املدينة  نفس  إلى  البيضاء 
الشفشاوني 2 الزنقة 2 رقم  3 مكرر 

الحي الصناعي البرنو�سي.

باملحكمة  القانوني  الوضع  تم 

التجارية بالدار البيضاء بتاريخ   ما1 

2021، تحت رقم 5 7768.

255 P

فيطا كوم 

مـكـتـب الـحسـابــات و الـجـبـايــات

 واسـتشــارة الــمـقــاوالت

30 زنقة لبنان الشقة رقم 8 حي املحيط الرباط

الهاتف :05 37 72 30 12

STE E-TAKADA 
SARL AU

الرأسما  : 10.000 درهم

العـنوان : محافظة الصخيرات 

تمارة، أوالد عثمان، جماعة 

الصباح، الطريقة الوطنية رقم 1، 

12050، الصخيرات

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

تم تأسيس شركة   ،2021 أبريل   20

من شريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

واحد بالخصائص التالية :

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية محدودة من شريك واحد.

 STE E-TAKADA SARL : التسمية

.AU

منصة  وإدارة  تطوير   : الهدف 

تكنولوجية وأ1 نشاط أخر.

محافظة   : االجتماعي  املقر 

عثمان،  أوالد  تمارة،  الصخيرات 

الوطنية  الطريقة  الصباح،  جماعة 
رقم 1، 12050، الصخيرات.

يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس.

حدد   : االجتماعي  الرأسما  

 10.000 في  االجتماعي  الرأسما  

درهم. مقسمة إلى 100 حصة بقيمة 

 Société 100 درهم لكل حصة بحوزة

.BEST FINANCIERE SA

السنة االجتماعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر.

تم تعيين السيد   : تسيير الشركة 
للشركة  مسيرا  العيساو1«  »رياض 

ملدة غير محددة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بتاريخ    ما1 2021 بتمارة.
  132925 التجار1  السجل  رقم 

بتمارة.

256 P

فيطا كوم 

مـكـتـب الـحسـابــات والـجـبـايــات

 واسـتشــارة الــمـقــاوالت
30 زنقة لبنان الشقة رقم 8 حي املحيط 

الرباط -

الهاتف 05 37 72 30 12

STE ONA-NEGOCE
SARL AU

الرأسما  : 100.000 درهم

العـنوان :  زنقة طوكيو رقم 39

حي املحيط، الرباط حسان

تأسيس شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تأسيس شركة  تم   ،2021 23 أبريل 

من شريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

واحد ذات الخصائص التالية :

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية محدودة من شريك واحد.

.ONA-NEGOCE : التسمية

الهدف : تجارة في مواد الكهرباء.
طوكيو  زنقة   : االجتماعي  املقر 

رقم 39 حي املحيط، الرباط حسان.

يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس.

حدد   : االجتماعي  الرأسما  

 100.000 في  االجتماعي  الرأسما  

حصة   1000 إلى  مقسمة  درهم، 

100 درهم لكل حصة بحوزة  بقيمة 

السيد عمر املعتصم.

السنة االجتماعية : من فاتح يناير 

إلى31 ديسمبر.

تم تعيين السيد   : تسيير الشركة 

مسيرا للشركة ملدة  »عمر املعتصم« 

غير محددة.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بتاريخ 3 ما1 2021 بالرباط. 
 151721  : رقم السجل التجار1 

الرباط.

257 P

CRISTALENS
شركة محدودة املسؤولية
رأس املا  : 80.000 درهم

املقر االجتماعي : عنوان املراسالت 
زنقة السعدية رقم 71 بطانة سال

تغيير املقر االجتماعي للشركة 
بيع األسهم

وانعقاد  الخاص  العقد  حسب 

 12 يوم  االستثنائي  العام  الجمع 

فبراير 2021، تقرر ما يلي :

إلى  للشركة  االجتماعي  املقر  نقل 
العنوان الجديد : زنقة السعدية رقم 

71 بطانة، سال.

  00 أصل  من  حصة   100 بيع 

حصة من طرف السيد عبد الرؤوف 

التعريف  لبطاقة  الحامل  صدقي 

التي   AB127050 رقم  الوطنية 

فاطمة  للسيدة  بالشركة  يمتلكها 

لبطاقة  الحاملة  معزوز  الزهراء 

.BK21585  التعريف الوطنية رقم

الرؤوف  عبد  السيد  استقالة 

وتسمية  كمسير  مهامه  من  صدقي 

السيد مراد حيران والسيدة فاطمة 

وموقعين  مسيرين  معزوز  الزهراء 

للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   15 يومه  بسال  االبتدائية 

2021، تحت رقم 11 36.

258 P

STE MICRA LUXURY CARS
SARL AU

تكوبن شركة محدودة املسؤولية
بالرباط  مؤرخ  محضر  بمقت�سى 

القوانين  وضع  تم   ،2021 ما1    

األساسية لشركة محدودة املسؤولية 

ذات املميزات التالية :

بدون  السيارات  كراء   : الهدف 
سائق.

مركز  االدارسة  شارع   : املقر 
التجار1 املامون املحلي التجار1 رقم 

16 حسان، الرباط.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تكوين الشركة.
قدره  بما  حدد   : املا   رأس 
 100 على  مقسم  درهم،   100.000
للواحدة،  درهم   100 بنسبة  حصة 
االجتماعي  الصندوق  في  ودفعت 

للشركة.
األرباح  من   %5 تؤخذ   : األرباح 

الصافية للتأسيس االحتياطي.
الحصص : السيد بال  بوحصيدة 

1000 حصة.
تدار الشركة من طرف   : التسيير 
غير  ملدة  بوحصيدة  بال   السيد 

محدودة.
بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
تحت رقم السجل التجار1 151789.
259 P

AB STONE
تاسيس شركة

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تأسيس  تم  قد   ،2021 أبريل   5
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
تحمل  والتي  الوحيد  الشريك  ذات 

الخصائص التالية :
التسمية : AB STONE؟

رخامي،   : االجتماعي  الهدف 
االستيراد والتصدير، أعما  مختلفة.
 100.000  : الشركة  رأسما  

درهم.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
: رقم   شارع واد  املقر االجتماعي 
زيز الطابق 3 شقة 7 أكدا ، الرباط.

السيد اكضيض احمد   : التسيير 
املسير الرئي�سي للمدة غير محدودة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   29 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2021، تحت رقم  28 11.
260 P

SANABEL SAHRA
SARL AU

العام  الجمع  عقد  بموجب 
بتاريخ  بالرباط  املسجل  االستثنائي 
11 مارس 2021، قرر الشركاء ما يلي :
الراجي  مبارك  السيد  تفويت 

1000 حصة للسيدة مريم الراجي.
الراجي  مريم  السيدة  تعيين  تم 

كمسيرة للشركة ملدة غير محدودة.
استقالة السيد مبارك الراجي من 

مزاولة مهام تسير الشركة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
بالرباط بتاريخ 18 مارس 2021 تحت 

رقم 5229.
261 P

 INSTITUT RUFADAH
 DES SCIENCES

PARAMEDICALES PRIVE
بتاريخ 23 فبراير 2021، وبموجب 
عقد الجمع العام االستثنائي املسجل 

بالرباط، قرر الشركاء ما يلي :
الحل املسبق للشركة.

العراقي  نزهة  السيدة  تعيين  تم 
كمصفية للشركة.

 01 التصفية برقم  تحديد مكان 
مسرور تمارة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
تحت   ،2021 ما1  بالرباط بتاريخ   

رقم 398 11.
262 P

BEN DIWANE BATIMENT
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بالرباط   ،2021 أبريل   26 بتاريخ 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة بشريك واحد :
 BEN DIWANE  : التسمية 

.BATIMENT
مقاو  في أعما  البناء،   : الهدف 
األشغا  العمومية، مقاو  في األعما  

املختلفة أو البناء.

20 زنقة اكلمان   : املقر االجتماعي 

أكدا    02 رقم  شقة  علي  سيد1 

الرباط.

 100.000 في  حدد   : الرأسما  

للحصة  درهم   100 بقيمة  درهم 

الواحدة.

تم تعيين السيد محمد   : التسيير 

ملدة  للشركة  كمسير  الحسين  نايت 

غير محدودة.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
التجار1  السجل  في  التقييد  تم 

بتاريخ  151765 رقم  تحت   بالرباط 

 3 ما1 2021.

263 P

STE ELFA DESIGN
SARL

بمقت�سى عقد عرفي بمكناس في 

23 فبراير 2021، تم تأسيس شركة.

 ELFA DESIGN : شركة  التسمية 

ش م م.

من  منتجات  تصنيع   : الغرض 

الخشب والفلين، أشغا  مختلفة أو 

البناء.

القدس  حي   : االجتماعي  املقر 
6 رقم  3 ويسالن،  زنقة طنجة درب 

مكناس.

في  الشركة  رأسما   حدد 

 1000 درهم مقسمة على   100.000

حصة من 100 درهم مملوكة للسادة 
الفزاز1 العربي 250 ح الفزاز1 طارق 
250 ح الفزاز1 كريم 250 ح الفزاز1 

يوسف 250 ح.

ابتداء  سنة   99 في  املدة  حددت 

من تاريخ التأسيس.
الفزاز1  واإلمضاء  التسيير  اسند 

العربي.

املحكمة   : القانوني  اإليداع 

التجارية بمكناس في 26 أبريل 2021.

السجل التجار1 : 53129.

264 P
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BOLOGNA-ICE
SARL

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
جميع  تفويت  تم   ،2021 يناير   29
وجيه  بوشعيب  السيد  حصص 
 BOLOGNA ورضوان وجيه بالشركة
الزهراء  فاطمة  لفائدة   ICE SARL
اللبان بثمن إجمالي 250.000 درهم.

فاطمة  السيدة  قررت  وبالتالي 
الزهراء اللبان في محضر :

تفويت  عقد  على  املصادقة 
الحصص.

م  م  إلى ش  الشركة  تغيير شكل 
بشريك واحد.

حيث  األسا�سي  النظام  تحيين 
اللبان  الزهراء  فاطمة  أصبحت 

الشريك الوحيد.
استقالة السيد بوشعيب وجيه.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
23 مارس  التجارية باملحمدية بتاريخ 

2021، رقم 779.
265 P

 TRAJET SYSTEME
INTERNATIONAL

SARL AU
تأسيس

طبقا ملقتضيات القانون األسا�سي 
تقرر   2021 أبريل   12 املؤرخ بتاريخ 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 
لها  الواحد  للمساهم  املحدودة 

الخصائص التالية :
 TRAJET SYSTEME  : التسمية 

.INTERNATIONAL
.SARL AU : الشكل القانوني

في  مقاو    : االجتماعي  الغرض 
األعما  املتنوعة والبناء.

مقاو  النظافة.
خدمات التجارية.

 08 شقة   ،30 عمارة   : العنوان 
حسان،  لوكيلي،  احمد  موال1  زنقة 

الرباط.
رأسما  الشركة : 100.000 درهم 
مقسم إلى 1000 حصة من فئة 100 

درهم للحصة الواحدة.

 1000 محمد  طريبق   : الشركاء 
حصة.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 
وضع السجل التجار1.

طريبق  السيد  عين   : التسيير 
غير  ملدة  للشركة  مديرا  محمد 

محدودة.
التجار1  بالسجل  التقييد  تم 
باملحكمة التجارية بالرباط تحت رقم 

151761 بتاريخ 3 ما1 2021.
266 P

LA FERME DE CHADI
SARL
تأسيس

طبقا ملقتضيات القانون األسا�سي 
 ،2021 مارس   22 بتاريخ  املؤرخ 
تقرر تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة لها الخصائص التالية :
 LA FERME DE  : التسمية 

.CHADI SARL
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.
مقاو  إدارة   : الغرض االجتماعي 

املزارع.
تربية الحيوانات.

الطعام  وتقديم  الزوار  استقبا  
)مطعم واستجمام).

مقاطعة  ملفالحة  دوار   : العنوان 
السهو ، سال.

رأسما  الشركة : 100.000 درهم 
مقسم إلى 1000 حصة من فئة 100 

درهم للحصة الواحدة.
بنسلطانة  اسماعيل   : الشركاء 

500 حصة.
حفصة قمهور1 500 حصة.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 
وضع السجل التجار1.

اسماعيل  السيد  عين   : التسيير 
غير  ملدة  للشركة  مديرا  بنسلطانة 

محدودة.
التجار1  بالسجل  التقييد  تم 
باملحكمة االبتدائية بسال تحت رقم 

33557 بتاريخ 29 أبريل 2021.
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 CAPITAL HOSPITALITY
INVESTMENT GROUP-

CHIG
SARL

مقرها االجتماعي : 21 ساحة أبو بكر 
الصديق الشقة 8 أكدا ، الرباط

تأسيس شركة
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم تأسيس  بالرباط،   2021 5 أبريل 

شركة تحمل الخصائص التالية :
 CAPITAL  : التسمية 
 HOSPITALITY INVESTMENT

GROUP-CHIG ش م م.
منعش  بناء   : االجتماعي  الهدف 
أو  الضيافة  بيت  تشغيل  عقار1، 

الرياض، مهندس استشار1.
درهم   100.000  : املا   رأس 
حصة اجتماعية   1000 مقسمة إلى 
موزعة  للحصة  درهم   100 بقيمة 

كالتالي :
0 3 حصة اجتماعية بقيمة 100 
خالد  السيد  بحوزة  للحصة  درهم 

لزرق.
330 حصة اجتماعية بقيمة 100 
درهم للحصة بحوزة السيد يوسف 

لزرق.
330 حصة اجتماعية بقيمة 100 
عمر  السيد  بحوزة  للحصة  درهم 

لزرق.
سنة ابتداءا من تاريخ   99  : املدة 

التقييد بالسجل التجار1.
املقر االجتماعي : 21 ساحة أبو بكر 

الصديق الشقة 8، أكدا ، الرباط.
خالد  السيد  تعيين   : التسيير 
لزرق والسيد يوسف لزرق مسيرين 
قابلة  سنوات  لثالث  محدودة  ملدة 
بالتوقيع  وتلتزم  تلقائيا  للتجديد 

املنفصل للمسيرين.
الضبط  بكتابة  اإليداع  تم  لقد 
تحت  بالرباط  التجارية  باملحكمة 
أبريل   28 بتاريخ   11 231 الرقم 

.2021
التجار1  بالسجل  التقييد  رقم 

.151653
268 P

STE ENNACIRI BUILDING
تأسيس شركة

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
وضع  تم  بتمارة،   2021 12 فبراير 
التأسي�سي لشركة محدودة  القانون 

املسؤولية ذات شريك وحيد.
 STE ENNACIRI  : التسمية 

.BUILDING
ملواد  تاجر   : االجتماعي  الهدف 
ألعما   مقاو   بالتقسيط  البناء 

مختلفة : تاجر.
املقر االجتماعي : دوار والد املعاكلة 

سيد1 يعيى زعير تمارة.
مدة الشركة : 99 سنة.

 100.000  : االجتماعي  الرأسما  
حصة من   1000 إلى  درهم مقسمة 
الواحدة  للحصة  درهم   100 فئة 
اكتتبت وحررت كلها من طرف السيد 

محمد الناصر1 1000 حصة.
التسيير : السيد محمد الناصر1.

السنة االجتماعية : من فاتح يناير 
إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

الضبط  بكتابة  اإليداع  تم 
أبريل   22 باملحكمة االبتدائية بتمارة 

2021، تحت رقم 132789.
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STE SCIENCE LAB
SARL

رأس ما  الشركة : 100.000 درهم
شارع سبو عمارة 15 طابق التاني 

شقة رقم   ب مكناس
إن الجمع العام العاد1 للشركة 
 STE SCIENCE LAB SARL املسماة 
واملنعقد بتاريخ 21 يناير 2021، تقرر 

ما يلي :
تفويت 1000 حصة :

من طرف تورية الزير 500 حصة 
حصة   500 ميدار  نوا   والسيدة 
 700 عدار1  محمد  السيد  لفائدة 
 300 احمداشباب  والسيد  حصة 

حصة.
تصبح  التفويت  لهذا  تبعا 
املكونة  االجتماعية  الحصص 
على  مقسمة  الشركة  لرأسما  

الشكل اآلتي :
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محمد عدار1 700 حصة ب 100 

درهم أ1 70.000 درهم.

300 حصة  السيد احمد اشباب 

ب 100 درهم أ1 30.000 درهم.

 100 ب  حصة   1000  : املجموع 

درهم أ1 100.000 درهم.

ميدار  نوا   السيدة  استقالة 

منصب  من  مينا  الزير  بن  والسيدة 

محمد  السيد  وتعيين  املسيرتين 

عدار1 كمسير وحيد للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

بتاريخ  2203 عدد  تحت   بمكناس 

 3 ما1 2021.

270 P

شركة دلتا موطورز
ش م م

الرأسما  االجتماعي : 3.500.000 

درهم

قيد رفعه إلى 5.000.000 درهم

املقر االجتماعي : ملتقى شارع موال1 

عبد العزيز وشارع سعيد الداود1 

020 1 القنيطرة

الزيادة في الرأسما  االجتماعي
العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

 ،2021 أبريل   27 بتاريخ  االستثنائي 

املحدودة  الشركة  في  الشركاء  قرر 

ش.م.م  موطورز  دلتا  املسؤولية 

املذكورة أعاله زيادة مبلغ 1.500.000 

لرفعه  الشركة  رأسما   في  درهم 

من3.500.000 درهم إلى 5.000.000 

درهم، وذلك بإصدار 15.000 حصة 

 100 فئة  من  جديدة  اجتماعة 

مرقمة من  الواحدة،  للحصة  درهم 

اكتتب بأكملها   50.000 إلى   35.001

وحررت كليا عن طريق إدماج حساب 

التأجيل من جديد.

اكتتبت  الجديدة  الحصص 

حسب  كل  الشركاء  على  ووزعت 

نسبته في رأسما  الشركة وذلك على 

النحو التالي :

السيد سمير الحراتي بنسبة 7500 

 750.000 بقيمة  اجتماعية  حصة 

درهم.

بنسبة  الحراتي  هشام  السيد 

بقيمة  اجتماعية  حصة   7.500

750.000 درهم.

الحصص  تخضع  سوف 

لجميع  الجديدة  االجتماعية 

وسيتم  التأسيسية  القوانين  أحكام 

استيعابها كالحصص القديمة.

الفصلين  تعديل  تم  لذلك  وتبعا 

القوانين  من  والسابع  السادس 

التأسيسية.

للوثائق  القانوني  اإليداع  تم 

واملستندات بكتابة الضبط باملحكمة 

ما1  بتاريخ    بالقنيطرة  االبتدائية 

2021، تحت عدد 82285.
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LARE
SARL

رأسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي :   زاوية شارع 

أدولب طريق الكوكوس سيكتور  1 

حي الرياض، الرباط

إن الجمع العام االستثنائي لشركة 

LARE املنعقد يوم 30 ديسمبر 2020.

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

ومقرها  درهم   100.000 رأسمالها 

االجتماعي   زاوية شارع أدولب طريق 

حي الرياض،  الكوكوس سيكتور  1 

الرباط.

ايزابيل  كوليت  السيدة  فوتت 

100 حصة من حصتها  ناتلي شامب 

 ISAL شركة  إلى   LARE شركة  في 

HOLDING املمثلة من طرف السيد 

محمد خالد لحلو.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

التجارية بالرباط يوم 8 مارس 2021، 

تحت رقم  11150.

272 P

L I BETONS
SARL

رأسمالها : 3.000.000 درهم

املقر االجتماعي :   زاوية شارع 

أدولب وزنقة الكوكوس سيكتور  1 

حي الرياض، الرباط

االستثنائي  العام  الجمع  إن 

 21 املنعقد يوم   L I BETON لشركة 

ديسمبر 2020.

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
ومقرها  درهم   3.000.000 رأسمالها 
االجتماعي   زاوية شارع أدولب وزنقة 

حي الرياض،  الكوكوس سيكتور  1 

الرباط.
املا   في رأس  زيادة   : يلي  ما  قرر 

من  ليرتفع  درهم   1.500.000 بمبلغ 

  .500.000 إلى  درهم   3.000.000

مقسمة على النحو التالي :

 1.000.000 أو  حصة   10.000

درهم يتم سحبها من األرباح املحتجزة 

في 31 ديسمبر 2018.

درهم   500.000 حصة أو   5000

 31 في  الربح  قوائم  من  سحبها  يتم 

ديسمبر 2019.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

مارس   10 يوم  بالرباط  التجارية 

2021، تحت رقم 111627.
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M.A POISSONERIE
SARL

راسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : عمارة 30 شقة 8 
زنقة موال1 لوكيلي حسان، الرباط

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم  بالرباط،   ،2021 مارس   30

 M.A اسم  تحمل  شركة  تأسيس 

POISSONERIE ش ذ م م تتوفر على 

املميزات التالية :

شقة   30 عمارة   : املقر االجتماعي 
8 زنقة موال1 لوكيلي حسان، الرباط.

بيع  شراء،   : االجتماعي  الهدف 

منتجات األسماك الطازجة.

تسويق وتسليم منتجات األسماك 

الطازجة.

التجارة بصفة عامة.

وتصدير  واستيراد  وبيع  شراء 

جميع املواد املنتجة واملتعلقة بشكل 

الشركة  بهدف  أو غير مباشر  مباشر 

ونشاطها.

التجارية،  العمليات  كل  عموما 

بالهدف  املرتبطة  املالية  أو  العقارية 

االجتماعي للشركة.

مدة االستمرار : 99 سنة.
درهم   100.000  : املا   رأس 

مقسم إلى 1000 حصة من فئة 100 

درهم موزع كما يلي :

السيد مهد1 بنطيب 500 حصة.

 500 احمد  عال   حمو  السيد 

حصة.

السيدين  تعيين  تم   : التسيير 

احمد  عال   وحمو  بنطيب  مهد1 

كمسيرين للشركة ملدة غير محدودة.

الشركة  صالحية  يخص  ما  كل 

يكون بتوقيع السيدين مهد1 بنطيب 

وحمو عال  احمد.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالرباط تحت رقم السجل 

التجار1 150789.

274 P

SMS BATI
SARL

العام  الجمع  قرار  إثر  على 

 2021 مارس   10 ليوم  االستثنائي 

شركة   SMS BATI SARL لشركة 
رأسمالها  ذات املسؤولية املحدودة، 

100.000 درهم تقرر ما يلي :

تمت  املصفي  تقرير  قراءة  بعد 

التصفية  حسابات  على  املصادقة 

ذمة املصفي والنطق بإقفا   وإخالء 

عمليات التصفية.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

تحت   ،2021 أبريل   22 بسال بتاريخ 
رقم 73 936.

275 P
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BAT HAM NEGOCE
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تأسيس  تم  بسال   2021 أبريل   21
ذات  نيكوس  هام  باط  شركة 
مسؤولية محدودة من شريك واحد 

باملواصفات التالية :
التسمية : باط هام تيكوس.

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 
مسؤولية محدودة من شريك واحد.

الهدف االجتماعي : أعما  متنوعة 
والبناء.

درهم   100.000  : املا   رأس 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 
درهم للحصة الواحدة موزعة   100

بين الشركاء على الشكل التالي :
 1000 العزوز1  عبدهللا  السيد 
للحصة  درهم   100 فئة  من  حصة 

الواحدة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي أ1 من تاريخ وضع 

السجل التجار1.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
التجار1  املحل   : املقر االجتماعي 
6 إقامة املعمورة والد  17 إقامة  رقم 

هال  احصين سال الجديدة، سال.
املسير : عبد هللا العزوز1.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التسجيل  رقم  بسال  االبتدائية 

بالسجل التجار1 33603.
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بالسيو ازادور
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
تم تأسيس شركة   ،2021 أبريل   16 
من شريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

واحد باملواصفات التالية :
التسمية : بالسيور ازادور.

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 
مسؤولية محدودة من شريك واحد.

الهدف االجتماعي : مطعم,
درهم   100.000  : املا   رأس 
مقسمة إلى 1000 من فئة 100 درهم 
للحصة الواحدة موزعة بين الشركاء 

على الشكل التالي :

السيدة :  ليلى بالغة 1000 حصة 

من فئة 100 درهم للحصة الواحدة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

السنة املالية من فاتح يناير إلى 31 

ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

رومانا  إقامة   : االجتماعي  املقر 

عمارة ج املحل 17 سال الجديدة.

املسيرة : ليلى بالغة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التسجيل  رقم  بسال  االبتدائية 

بالسجل التجار1 33601.

277 P

فودالنج
شركة ذات مسؤولية محدودة من 

شريك واحد

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بسال 

ومسجل   ،2020 أكتوبر   5 بتاريخ 

للشركة   2020 نوفمبر   27 بتاريخ 

ذات  شركة  فودالنج  املسماة 

مسؤولية محدودة من شريك واحد 

درهم،   100.000 الرأسما   ذات 

والكائن مقرها االجتماعي ب صفاء   

محل التجار1 رقم 1 العمارة 23 سال 

الجديدة.

االستثنائي  العام  الجمع  قرر 

للشركة ما يلي :

تغيير اسم الشركة من االسم هيير 

لونج إلى اسم الجديد فودالنج.

النشاط  والتغير  التشطيب 

إلى  الحالقة  من  لشركة  األسا�سي 

في  املتمثل  الجديد  النشاط  مزاولة 

مطعم.

األسا�سي  النظام  هيكلة  إعادة 

للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بسال  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   ،2021 أبريل   28 بتاريخ 

.36512
رقم السجل التجار1 : 31221.

278 P

PRESSING DU CENTRE
ش م م لرشيك وحيد

بتمارة  عرفي  عقد  بمقت�سى 
قوانين  تكوين  تم   ،2021 25 فبراير 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

مميزاتها كالتالي :
 PRESSING DU التسمية : شركة

CENTRE ش م م لشريك وحيد.
املوضوع : شركة - مصبنة.

مقر الشركة : مفرزة رقم   متجر 
عمارة رقم 7 الصخيرات.

رأسما   حدد   : الشركة  رأسما  
درهم مقسمة   100.000 الشركة في 
درهم   100 بقيمة  حصة   1000 إلى 

للحصة الواحدة.
معاد  العلمي  عبروق   : السيد 

1000 حصة.
التسيير : عبروق العلمي معاد هو 
في  محدودة  غير  ملدة  الوحيد  املسير 
شركة PRESSING DU CENTRE ش 

م م لشريك وحيد.
السنة االجتماعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر من كل سنة.
األرباح  من   %5 تقطع   : األرباح 
الصافية لتكوين االدخار االحتياطي 
القانوني ويتوزع الرصيد حسب قرار 

الجمع العام السنو1.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
االبتدائية بتمارة تحت رقم السجل 
التجار1 5 1327 في 19 أبريل 2021.
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STE COOL POTATOES
SARL

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

بتاريخ  عرفي  عقد  بموجب 
وإقامة  إنشاء  تم   2021 15 أبريل 
قانون الشركة التي تتصف كما يلي :
 STE COOL  : التسمية 

.POTATOES SARL
الصفة القانونية : ش م م.

الغذائية  املواد  تصنيع   : الهدف 
املعلبة.

حي الفرح زنقة   : املقر االجتماعي 
مراكش رقم 9 1 تيفلت.

املدة : 99 سنة.
درهم   100.000  : املا   رأس 
درهم   500 بقيمة  حصة  مقسمة 
لفائدة سعيد شعباو1 و500 حصة 
مروان  لفائدة  درهم   100 بقيمة 

الراد1.
الراد1  مروان  السيد   : التسيير 
 XA1091   الوطنية البطاقة  رقم 

ملدة غير محددة.
يناير  الفاتح  من   : املالية  السنة 

وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   28 بتاريخ  بتيفلت  االبتدائية 

2021، تحت رقم 119.
280 P

MEDICAL MARKET
SARL AU

الزيادة في رأسما  الشركة
تحديد املقر االجتماعي

العاد1  الغير  العام  الجمع  بقرار 
لشركاء   ،2021 مارس   30 بتاريخ 
 MEDICAL MARKET SARL شركة 
 50.000 ب  رأسمالها  املقدر   ،AU
االجتماعي  مقرها  الكائن  درهم، 
بالرباط شارع املغرب العربي رقم 62، 
املحيط واملسجلة بالسجل التجار1 

بالرباط تحت رقم 89735 تقرر :
 50.000 رفع رأسما  الشركة من 
بخلق  درهم   1.500.000 إلى  درهم 
مرقمة  جديدة  حصة   1 .500
من  حصة   1 .500 إلى   501 من 
من حساب األرباح  خال  دمج جزء 
املحتجزة وكما تم تعديل الفصلين 6 

و7 من القانون التأسي�سي للشركة.
في  للشركة  الرئي�سي  املقر  يقع 
الرباط شارع املغرب العربي رقم 62، 

املحيط وكما تم تعديل الفصل  .
األسا�سي  القانون  تحديث 
التي  املواد  واستكما   باإلضافة 
القانون  بموجب  للتعديل  خضعت 
التعديالت  إلى  باإلضافة   19.21
املختلفة التي قررها املساهم الوحيد.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   20 يوم  بالرباط  التجارية 

2021، تحت رقم 112935.

281 P

 CABINET EUTDE

 GEOMETRIQUE

TOPOGRAPHIQUE -CEGT

SARL AU

في  مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

وضع  قد  بالرباط   2021 أبريل   6

تحمل  لشركة  األسا�سي  القانون 

الخصائص التالية :

 CABINET  : التسمية 

 EUTDE GEOMETRIQUE

.TOPOGRAPHIQUE -CEGT

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية محدودة لشخص واحد.

الهدف االجتماعي : 

دراسة طوبوغرافية.

مكتب الدراسة.

االستشارات اإلدارية.

درهم   100.000  : املا   رأس 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

درهم للحصة الواحدة موزعة   100

على الشكل التالي :

لكبير1  اسماعيل  موال1 

100.000 درهم.

التأسيس  من  سنة   99  : املدة 

النهائي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

: شارع الخطوات  املقر االجتماعي 

أكدا ،  السفلي  الطابق   9 العمارة 

الرباط.

املسير : موال1 اسماعيل لكبير1.

التجار1  بالسجل  التقييد  رقم 

.151675

282 P

PROTOCOL-K
SARL AU

قرر   2021 أبريل   7 بتاريخ 
لشركة  االستثنائي  العام  الجمع 
شركة   PROTOCOL-K SARL AU
لشخص  محدودة  مسؤولية  ذات 
درهم   60.000 املا   برأس  واحد، 
مقسمة إلى 600 حصة من فئة 100 
عبد  للسيد  الواحدة  للحصة  درهم 
بالسجل  واملسجلة  كاينوا،  الكريم 
بتمارة  االبتدائية  باملحكمة  التجار1 

تحت رقم 132135.
بوحرب  بيرال  السيدة  تعيين 
محدودة  غير  لفترة  وحيدة  كمديرة 
واستقالة املدير السابق عبد الكريم 

كاينوا.
التجار1  بالسجل  امللف  وضع 
بتاريخ  بتمارة  االبتدائية  باملحكمة 

3 ما1 2021، تحت عدد 5567.
283 P

OXO REALISATION
شركة محدودة املسؤولية
رأس املا  : 10.000 درهم

املقر االجتماعي : رقم 5 زنقة سال
حسان - الرباط

العاد1  غير  العام  الجمع  باسم 
قرر   2021 يناير   27 بتاريخ  املنعقد 
 OXO REALISATION شركاء شركة 

باإلجماع ما يلي :
التامة الحصص  تفويت   قبو  

ما بين :
 Mme ARLETTE السيدة 
 OXO HOLDING وشركة   PRIEUR
MARC BITTON من  ممثلة بالسيد 

أجل 20 حصة.
تحويل املقر االجتماعي للشركة إلى 
37 ملتقى شارع  : رقم  العنوان التالي 
اإلدار1  الحي  هوارة  وشارع  سوس 

سوي�سي الرباط.
تحيين النظام األسا�سي للشركة.

تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط 
بتاريخ بالرباط  التجارية   املحكمة 

3 ما1 2021 تحت رقم 325 11.
للخالصة والبيان

284 P

شركة تيموالكار
SOCIETE TIMOULA CAR SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : رقم 295 تجزئة 
الرياض 2 ميدلت

السجل التجار1 رقم 5 22
العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
 2021 أبريل   6 بتاريخ  االستثنائي 
وافق شركاء شركة تيموال كار ش.م.م 
برقم  الكائن  الشركة  مقر  نقل  على 
 1 شارع الشريف االدري�سي الرياض 
ميدلت إلى املقر الجديد الكائن في رقم 

295 تجزئة الرياض 2 ميدلت.
االستثنائي  العام  الجمع  قرر 
بتاريخ 6 أبريل 2021 صادق على نقل 
املقر االجتماعي وتغيير الفصل   من 

القانون األسا�سي.
تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط 
بتاريخ بميدلت  االبتدائية   املحكمة 
رقم  تحت   2021 أبريل   28

.2021/126
ملخص قصد النشر

املسير

285 P

STE KHEMISSET CASH
SARL A AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وذات الشريك الوحيد

رأسمالها : 100.000 درهم
عمارة B بلوك D املحل رقم 2
حدائق زمور 2 حي الزهراء 

الخميسات
قفل التصفية

العام  الجمع  محضر  بموجب 
بتاريخ بالخميسات   االستثنائي 

19 أبريل 2021 تقرر ما يلي :
التصفية النهائية للشركة.

تبرئة ذمة املصفي.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
بتاريخ  153 رقم  تحت   بالخميسات 

27 أبريل 2021.
السجل التجار1 رقم : 28981.

286 P

STE SAMDOUNI
SARL A AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وذات الشريك الوحيد

رأسمالها : 10.000 درهم
زنقة   رقم 30 تدارت

 الخميسات
الحل املسبق للشركة

العام  الجمع  محضر  بموجب 
بتاريخ بالخميسات   االستثنائي 

29 مارس 2021 تقرر ما يلي :
وذلك  للشركة  املسبق  الحل 
 30 رقم  زنقة     : بمقرها االجتماعي 

تدارت الخميسات.
الحبيب  صمدوني  السيد  تعيين 

كمصفي للشركة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
بتاريخ  127 رقم  تحت   بالخميسات 

9 أبريل 2021.
السجل التجار1 رقم : 25869.

286P مكرر

 S.S INTERNATIONAL
CORPORATION

SARL AU
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة بشريك وحيد
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
17 مارس 2021 بتمارة، قرر الشركاء 
مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 
واملصادقة  وحيد  بشريك  محدودة 
املميزات  ذو  األسا�سي  قانونها  على 

التالية :
 S.S INTERNATIONAL : التسمية

CORPORATION
القاهرة،  شارع   : االجتماعي  املقر 
الطابق   ،136 رقم   ،Comatrav 1

الثاني، شقة  ، تمارة.
تصنيع   : االجتماعي  الهدف 
 PVC والبالستيك  األملنيوم  أصناف 
التجارة  التصدير.  أو  محليا  للبيع 
مواد  وتركيب  وبيع  وشراء  واستيراد 

.PVC األملنيوم والبالستيك
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في  حدد   : االجتماعي  الرأسما  

 1000 إلى  مقسم  درهم،   100.000

للحصة  درهم   100 فئة  من  حصة 

الواحدة، كلها في ملكية السيد شهين 

سالمي.

مدة الشركة : 99 سنة، ابتداء من 

تاريخ تأسيسها النهائي.

التسيير : تسيير الشركة من طرف 

السيد شهين سالمي.

من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

دسمبر من   31 فاتح يناير وتنتهي في 

كل سنة.

األرباح : بعد خصم 5% من األرباح 

يوزع  القانوني  االحتياط  لتكوين 

حسب حصص  الشركاء  على  الباقي 

كل واحد منهم.

تم اإليداع القانوني يوم 26 أبريل 

بالسجل  لدى كتابة الضبط   2021

بتمارة  االبتدائية  باملحكمة  التجار1 

تحت رقم 916.
للخالصة والبيان

287 P

 OTPIMUM BUILDING

CONTRACTORS
SARL

رأسمالها : 500.000 درهم

املقر االجتماعي : الطابق 1 عمارة 

عين اسردون 7 مكرر تقاطع شارع 
اكوملان سيد1 علي وعين اسردون 

اكدا  الرباط

RC N° 151125

تأسيس
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

نظام  أقيم   09/02/2021 بالرباط 

تأسي�سي لشركة محدودة املسؤولية 

وذات امليزات التالية :

 OTPIMUM  : التسمية 

 BUILDING CONTRACTORS

SARL

املوضوع االجتماعي :

مقاو  البناء وأعما  االنشاءات، 

التعاقد من الباطن العقار1.

في  حدد  الشركة  رأسما  
 5000 إلى  مقسم  درهم   500.000
درهم للحصة   100 حصة من قيمة 

الواحدة.
يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تقييدها في السجل التجار1.
1 عمارة  : الطابق  املقر االجتماعي 
شارع  مكررتقاطع   7 اسردون  عين 
اسردون  وعين  علي  سيد1  اكوملان 

اكدا  الرباط.
السيد مهد1 الحنصلي    : التسيير 
A376153 موجب القانون األسا�سي 

للشركة ملدة ثالث سنوات.
بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  التجار1 

بالرباط تحت رقم 151125.
بمثابة مقتطف و بيان

املسير

288 P

إينوفاتيف لورنين فور يوث
باختصار إلي

شركة ذات مسؤولية محدودة
يقدر رأسمالها ب 10.000 درهم

تأسيس شركة
في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
8 مارس 2021 تم تأسيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة يقدر رأسمالها ب 

10.000 درهم.
»إينوفاتيف  شركة   : التسمية 

لورنين فور يوث« باختصار »إلي«.
الروبوتات  في  التكوين   : الهدف 

والترميز من أجل األطفا .
املقر االجتماعي : 26 شارع الدولب 

حي الرياض الرباط.
سنة ابتداء   99 املدة ك الشركة 

من يوم التأسيس.
حدد   : االجتماعي  الرأسما  
الرأسما  االجتماعي في 10.000 درهم 
اجتماعية  حصة   100 إلى  مقسم 

بمقدار 100 درهم لكل حصة.
السنة االجتماعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر.
تسيير الشركة : تم تعيين السيدة 
زينب الوكيلي كمسير للشركة ملدة غير 

محددة.

توزيع األرباح : من األرباح الصافية 
تؤخذ 5% لتكوين االحتياط القانوني 

والباقي يوزع بين الشركاء.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالرباط تحت رقم 112882 

بتاريخ 19 أبريل 2021.
289 P

BOLT ELEC
SARL

رأس املا  : 100.000 درهم
املقر االجتماعي : 12 مكرر زنقة 

لبنان رقم 3 املحيط الرباط
تأسيس شركة

 بمقت�سى عقد عرفي حرر بالرباط 
تم وضع القانون األسا�سي لشركة. 

التسمية : بولط الك ش.م.م.
زنقة  12مكرر   : االجتماعي  املقر 

لبنان رقم 3 املحيط الرباط.
حدد الرأسما  حدد   : الرأسما  
 1000 درهم مكون من   100.000 في 
حصة من فئة 100 درهم لكل حصة 

لفائدة :
السيد بوعزة بوحجة 500 حصة.

السيد خالد لطفي 500 حصة.
: أعما  الكهرباء/ أعما   الغرض 

متنوعة أو بناء.
املدة : 99 سنة.

السيد  الشركة  يسير   : املسير 
لطفي    خالد  والسيد  بوحجة  بوعزة 

ملدة غير محدودة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني باملحكمة التجارية بالرباط 
رقم  تحت   0 /05/2021 بتاريخ 

السجل التجار1 151797.
290 P

B E I C I
SARL

بتاريخ  املؤرخ  العقد  بموجب 
قرر الجمع العام   2020 نوفمبر   11

للشركة ما يلي :
عبد  بندحمان  السيد  استقالة 

اللطيف.
بندحمان  سمي  اآلنسة  تعيين 

مسيرا للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
فبراير   22 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2021 تحت رقم 111251.
291 P

BAK MANAGER COMPTABLE

الطابق األر�سي سكتور 3 رقم 172 أوالد مطاع 

تمارة

 AFRIQUE شركة
MULTIRESEAUX

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات شريك وحيد
مقرها االجتماعي : الطابق األر�سي 
سكتور 3 رقم 172 أوالد مطاع تمارة
السجل التجار1 تمارة : 128929

شركة  الوحيد  الشريك  قرر 
 AFRIQUE MULTIRESEAUX SARL

AU شركة ذات مسؤولية محدودة.
مقرها االجتماعي : الطابق األر�سي 
سكتور 3 رقم 172 أوالد مطاع تمارة.
التجار1  السجل  في  املسجلة 

105855 تمارة.
ما يلي : حل الشركة.

باد1  محمد  السيد  تعيين 
كمصفي للشركة.

الطابق  في  التصفية  مقر  تعيين 
أوالد   172 رقم   3 سكتور  األر�سي 

مطاع تمارة.
في  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
  985 املحكمة االبتدائية تحت رقم 

بتاريخ 16 يناير 2021.
292 P

BAK MANAGER COMPTABLE

الطابق األر�سي سكتور 3 رقم 172 أوالد مطاع 

تمارة

DAKHCH CLUB شركة
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
ذات شريك وحيد

مقرها االجتماعي : الطابق األو 
رقم 9 حي امل يعقوب املنصور 

الرباط
السجل التجار1 : 105855

 DAKHCH قرر الشريك الوحيد 
ذات  شركة   CLUB SARL AU

مسؤولية محدودة.



عدد  566 - 7 شوا  2  1 )19 ما1 2021)الجريدة الرسمية   10152

الطابق األو    : مقرها االجتماعي 

املنصور  يعقوب  امل  حي   9 رقم 

الرباط.

التجار1  السجل  في  املسجلة 

105855 بالرباط.

ما يلي : حل الشركة.

شركة ذات مسؤولية محدودة.

ر�سى  الضخش  السيد  تعيين 

كمصفي للشركة.

الطابق  في  التصفية  مقر  تعيين 

األو  رقم 9 حي امل يعقوب املنصور 

الرباط.

في  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

املحكمة التجارية تحت رقم 110930 

بتاريخ 9 يناير 2021.

293 P

دسس سستينابل سوليسيون 

مغرب
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها : 90.000 درهم

املقر االجتماعي : الدار البيضاء

نيرشور 1100 بولفار القدس

حي سيد1 معروف 20270

الدار البيضاء

قرر املساهم الوحيد في  2 فبراير 

2021 ما يلي :

الشركة  املصادقة على حسابات 

 2020 للفترة املمتدة من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر 2020.

 DSS للشركة  املبكرة  التصفية 

 SUSTANABLE SOLUTIONS

.MOROCCO

بارينتيلي  سيدريك  السيد  تعيين 

مصفيا.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

بالرباط، بتاريخ 22 أبريل 2021 تحت 

رقم 15016.
من أجل اإليداع والنشر

املسير

294 P

SAMIR BAYYOU
Comptable Agréé

STE MEK GROUPE
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة
بشريك وحيد

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
  : لشركة   2021 أبريل   23 املؤرخ في 
STE MEK GROUPE ذات املسؤولية 
مقرها  وحيد،  بشريك  املحدودة 
محل   126 س  إقامة   : االجتماعي 
ب  القطعة  الزيتون  رياض  تجزئة 

مكناس، قد تقرر :
توسيع نشاط الشركة باألنشطة 

التالية :
أشغا  مختلفة.

أشغا  البناء.
التخطيط املعدات.

إلغاء النشاط التالي : التجارة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   29 بتاريخ  بمكناس  التجارية 
2021 تحت رقم 2187. سجل تجار1 

رقم 8689 .
295 P

SAMIR BAYYOU

Comptable Agréé

 STE MOROCCO WORKS
 COMPANY DES TRAVAUX

DIVERS NEGOCE
SARL AU 

شركة ذات املسؤولية املحدودة
بشريك وحيد

املؤرخ  العرفي  العقد  بمقت�سى 
تم وضع القانون   2021 مارس   9 في 
املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�سي 
ذات  وحيد  بشريك  املحدودة 

الخصائص التالية :
 STE MOROCCO  : التسمية 
 WORKS COMPANY DES

TRAVAUX DIVERS NEGOCE
الهدف : 

أعما  الطرق واملباني العامة.
أشغا  مختلفة أو أشغا  البناء.

التخطيط املعدات.

استيراد وتصدير.

تجارة.

 220 د  إقامة   : االجتماعي  املقر 

محل تجزئة رياض الزيتون القطعة 

س مكناس.

املدة : حددت مدة الشركة في 99 

سنة ابتداء من يوم التأسيس النهائي.

أو  املسبق  الحل  حالة  باستثناء 

هذه  في  عليه  املنصوص  التمديد 

القوانين.

حدد   : االجتماعي  الرأسما  

 100.000 في  االجتماعي  الرأسما  

حصة من   1000 إلى  درهم مقسمة 

فئة 100 درهم للحصة الواحدة.

اإلدارة : يدير الشركة السيد باعزة 

للشركة وشريك  محمد مسير وحيد 

وحيد.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما1  بتاريخ    بمكناس  التجارية 

2021 السجل التجار1 رقم 53169.

296 P

SAMIR BAYYOU

Comptable Agréé

STE DELTACOLLE
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

  : لشركة   2021 مارس   6 في  املؤرخ 

ذات املسؤولية   STE DELTACOLLE

مقرها  وحيد،  بشريك  املحدودة 

 160 تجزئة قرطبة رقم   : االجتماعي 

قد مكناس،   8 قطاع  سعادة   حي 

تقرر :

للشركة  الرئي�سي  املقر  تحويل 

إقامة فرح محل  :  إلى العنوان التالي 
املنظر  أر�سي  تحت  طابق  رقم   

الجميل 3 مكناس.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما1  بتاريخ    بمكناس  التجارية 
2021 تحت رقم 2228. سجل تجار1 

رقم 0823 .

297 P

STE KHALLOUKI BUILDING
 SARL

بتاريخ عرفـــي  عـــــقد   بمقت�سى 
تأسيس شركة  تـــم   2021 أبريل   15
ذات املسؤولية املحدودة والتي تحمل 

الخصائص التالية :
 STE KHALLOUKI  : التسمية 

. BUILDING SARL
.SARL : الصفة القانونية

في  مقاو    : االجتماعي  الهـــدف 
أعما  البناء وأشغا  مختلفة.

 100.000  : الشركـة  رأســما  
حـــــصة من   1000 درهــــم مقسـمة إلى 
الواحــدة  للحصة  درهم   100 فــــــئة 
الشكل  على  الشركاء  بين  موزعة 

التالي: 
 500 خلوقي  الدين  عز  السيد 

حصة.
 500 الدليمي  محمد  والسيد 

حصة.
من  ابــــتداء  ســنة   99  : املدة 
التأسيس النـهائي أ1 من تاريخ وضع 

السجل التجار1.
يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 
31 ديسمبر من كل سنة ما عـــــدا  إلى  
تاريخ  من  تبتدئ  األولى  السنة 

التسجيل.
زنقة  مكرر   12  : املقر االجتماعي 

لبنان رقم 3 املحيط الرباط.
السيد عز الدين خلوقي.   : املسير 
 : التجار1  بالسجل  التقييد  رقم 

.151811
298 P

DAMIR ALKATIBE شركة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد
رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : إقامة ياسين 2
الطابق األر�سي رقم 1 و2 باب 

بتويو1، مكناس
بمقت�سى عقد عرفي بتاريخ فاتح 
تم تأسيس شركة ذات   2021 مارس 
وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

التي تحمل الخصائص التالية :
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DAMIR ALKATIBE : التسمية
الهدف االجتماعي : ناشر الجرائد.

ياسين  إقامة   : االجتماعي  املقر 
باب  و2   1 رقم  األر�سي  الطابق   2

بتويو1، مكناس.
: مبلغ رأسما  الشركة  الرأسما  

100.000 درهم مقسم كالتالي :
 1000 احمد  الناصر1  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
السيد الناصر1 احمد   : الشركاء 

شريك وحيد.
: تسير الشركة من طرف  التسيير 

السيد الناصر1 احمد.
املدة : 99 سنة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
التجارية  املحكمة  لدى  القانوني 
بمكناس بتاريخ 16 أبريل 2021 تحت 

رقم 53057.
299 P

 SOCIETE AFASSI
ARCHITECTURE COMPANY

SARL AU
رأسمالها : 100.000 درهم

االستثنائي  العام  الجمع  قرر 
ما1   5 بتاريخ  واملنعقد  للشركة، 

2021 التغييرات التالية :
تغيير املقر إلى : 89 ، شارع محمد 

الخامس، شقة رقم 11، الرباط.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  وتم 
التجارية بالرباط بتاريخ   ما1 2021 

تحت رقم 07  11.
300 P

 STE LAMNAOUAR FISH
تـأسـيس شـركة ذات املسؤولية 
املحدودة وذات الشريك الوحيد

وضـع  تـم   2021/0 /29 بتـاريخ 
قـانـون منظـم لشـركة ذات املسؤولية 
الوحيد  الشريك  وذات  املحدودة 

وذات املمـيزات التـالية : 
 STE LAMNAOUAR  : التسمـية 
FISH ذات املسؤولية املحدودة وذات 

الشريك الوحيد.

لحساب  البضائع  نقل   : الهـدف 
بيع السمك  الغير،استيراد وتصدير، 
الصيد  بالجملة والتقسيط،  الطر1 
االستيراد  البحر1 بمختلف أشكاله، 
الطرية  األسماك  تجارة  والتصدير، 
األسماك،  وشراء  بيع  واملجمدة، 
املنتجات  مختلف  وتصدير  استيراد 

البحرية،......... .
الرأسما  : حدد في مبلغ 100.000 
حصة من   1000 إلى  درهم مقسمة 
موزعة  للواحدة  درهم   100 فئة 

كاآلتي :
السيد ملنور املهد1 1000 حصة.

املـقر االجـتماعـي : تجزئة االمل رقم 
270 العيون.

السـيـد  طـرف  مـن  تـسير   : اإلدارة 
ملنور املهد1 ملدة غير محددة.

بكـتابة  تـم   : القانوني  االيداع 
االبتـدائية  باملحكمة  الضـبط 
تحـت  بـتاريخ  /2021/05  بالـعيـون 

رقـم 85 36.
301 P

COOPER MANAGEMENT
Comptable Agréé Par l’Etat

 N°  8 Rue Mohamed EL Amraoui
Résidence Nizar

KENITRA

PYANO-CASH شركة
ش.ذ.م.م

املقر االجتماعي : امللك املسمى س س 
بن عمر 8، محل رقم 1

الطابق األر�سي، زنقة رقم 10 و27
ساحة الشهداء، القنيطرة

شركة  تأسيس  لعقد  تبعا 
تقرر  ش.ذ.م.م،   PYANO-CASH
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة، مميزاتها هي كالتالي :
شركة   : الشكل القانوني للشركة 

ذات املسؤولية املحدودة.
PYANO-CASH : التسمية

املوضوع الرئي�سي : تحويل األموا .
املسمى  امللك   : االجتماعي  املقر 
 ،1 رقم  محل   ،8 عمر  بن  س س 
و27،   10 زنقة رقم  الطابق األر�سي، 

ساحة الشهداء، القنيطرة.

املدة : 99 سنة.
رأسما   حدد   : الشركة  رأسما  

درهم   50.000 مبلغ  في  الشركة 

مقسمة إلى 500 حصةاجتماعية من 

فئة 100 درهم للواحدة.

الشكل  على  الحصص  تخصص 

التالي :
رقم   ،289 زنقة  احمد،  البيانو 

حصة   250  : القنيطرة  افكا،   ،35

اجتماعية.
زاوية زنقة  بيانو نادية الزنقة ب، 
 250  : القنيطرة   ،1 رقم  و27،   3 

حصة اجتماعية.

أحمد،  بيانو  السيد   : اإلدارة 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
.J7 19 رقم

وقد تم اإليداع القانوني لقوانين 

االبتدائية  باملحكمة  الشركة 

 ،2021 أبريل   29 بتاريخ  بالقنيطرة، 

وتحت   2021/2827 عدد  تحت 

السجل التجار1 رقم 60389.

302 P

RIDHAL AGRI
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بمساهم وحيد
بـتاريخ  العرفـي  للعقـد  تـبعا 

قـوانـيــن  وضــع  تـــم   ،23/03/2021

الـشـركة ذات املميزات الـتاليـة :

.RIDHAL AGRI : التسميـــة

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بمساهم وحيد.

املوضـــوع : إدارة وتشغيل املزارع.

شراء، بيع، استيراد وتوزيع جميع 

املعدات واألدوات املخصصة للتربية 

و الزراعة مثل معدات الر1 واملعدات 

واملنتجات  واألدوات  الزراعية 

البيطرية والبذور املختارة.... الخ.

املسيرة  شارع   : الرئـيسـي  املقـر 

الخضرا، املر�سى، العيون.

الرأسما  : حدد في مبلغ 100.000 

حصة من   1.000 درهم مقسمة إلى 

بالكامل  وتملكها  درهـم   100 فئة 

السيد ميلود املودن.

السيد  طــرف  من  تـسـير   : اإلدارة 
ميلود املودن.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط باملحكمة االبتـدائـية بالعيون 
رقم  تحت   08.0 .2021 بتاريخ 
وتم تسجيلها بالسجل   2021/1111
رقم  التحليلي  الرقم  تحت  التجار1 

.36095
 303 P

MZ METEORITES
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بمساهم وحيد
فاتح  بـتاريخ  العرفـي  للعقـد  تـبعا 
قـوانـيــن  وضــع  تـــم   ،2021 مارس 

الـشـركة ذات املميزات الـتاليـة :
.MZ METEORITES : التسميـــة

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
املسؤولية املحدودة.

املوضـــوع : جمع العينات املعدنية 
والحفرية والنيازك.

املقـر الرئـيسـي : حي املخاخ، ملتقى 
زنقة الجهاد وزنقة رقم 10، العيون.
الرأسما  : حدد في مبلغ 100.000 
حصة من   1.000 درهم مقسمة إلى 
مقسمة  للواحدة،  درهـم   100 فئة 

كاآلتي :
 300  : كروط  كريمة  السيدة 

حصة.
السيد عاد  فكر1 : 700 حصة.

تـسـير من طــرف السيدة   : اإلدارة 
كريمة كروط.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط باملحكمة االبتـدائـية بالعيون 
رقم  تحت   2021 أبريل   7 بتاريخ 
وتم تسجيلها بالسجل   2021/1099
التحليلي عدد  الرقم  التجار1 تحت 

.360 9
 304 P

GRAND MAROC PECHE
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بمساهم وحيد
فاتح  بـتاريخ  العرفـي  للعقـد  تـبعا 
قـوانـيــن  وضــع  تـــم   ،2021 مارس 

الـشـركة ذات املميزات الـتاليـة :
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 GRAND MAROC  : التسميـــة 
.PECHE

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
املسؤولية املحدودة.

بيع األسماك الطازجة   : املوضـــوع 
واملجمدة بالجملة.

الساحلي،  البحر1،  الصيد 
في  أشكاله  بجميع  البحار  وأعماق 

املغرب وفي الخارج.
طو   على  البحر1  الصيد 

السواحد الوطنية والبحرية ... الخ.
شارع   ،1152  : الرئـيسـي  املقـر 

إدريس الحارتي، املر�سى، العيون.
الرأسما  : حدد في مبلغ 100.000 
حصة من   1.000 درهم مقسمة إلى 
مقسمة  للواحدة،  درهـم   100 فئة 

كاآلتي :
 250  : السيد عبد الرحيم الهبزة 

حصة.
السيد عي�سى الهبزة : 250 حصة.
السيد مو�سى كري�سي : 2 1 حصة.
السيدة خديجة باشع : 62 حصة.
 85  : السيد محمد امين كري�سي 

حصة.
السيد سفيان كري�سي : 85 حصة.
السيدة نعيمة كري�سي : 2  حصة.
السيدة مريم كري�سي : 2  حصة.
  2  : كري�سي  فتيحة  السيدة 

حصة.
السيد  طــرف  من  تـسـير   : اإلدارة 
سفيان  والسيد  الهبزة  الرحيم  عبد 

كري�سي.
بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط باملحكمة االبتـدائـية بالعيون 
رقم  تحت   2021 أبريل   7 بتاريخ 
وتم تسجيلها بالسجل   2021/1098
رقم  التحليلي  الرقم  تحت  التجار1 

.36051
 305 P

RHIHIL
SARL D’AU

تعديالت قانونية
الوحيد  املساهم  قرار  إثر  على 
ملساهم   2021 فبراير   16 بتاريخ 

شركة RHIHIL شركة ذات املسؤولية 
 100.000 البالغ رأسمالها  املحدودة، 
شارع موال1   : والكائن مقرها  درهم 

يوسف، رقم 96، العيون، تقرر :
حل الشركة.

مصطفى  سيد1  السيد  تعيين 
بوزكر1 كمصفي للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون 
رقم  تحت   2021 أبريل   12 بتاريخ 

.2021/1156
306 P

BANOU HILAL DIVERS
SARL D’AU

تعديالت قانونية
الوحيد  املساهم  قرار  إثر  على 
ملساهم شركة   2021 أبريل   5 بتاريخ 
شركة   BANOU HILAL DIVERS
البالغ  املحدودة،  املسؤولية  ذات 
والكائن  درهم   100.000 رأسمالها 
  8 رقم  ف،  ش  م  تجزئة   : مقرها 
الشطر  رشيد،  موال1  حي  مكرر، 

الثاني، العيون، تقرر :
حل نهائي للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون 
رقم  تحت   2021 أبريل   20 بتاريخ 

.2021/1265
307 P

BOUJLAL TD
SARL D’AU

تعديالت قانونية
الوحيد  املساهم  قرار  إثر  على 
ملساهم شركة   2021 أبريل   5 بتاريخ 
BOUJLAL TD شركة ذات املسؤولية 
 100.000 البالغ رأسمالها  املحدودة، 
 ،2277 رقم    : درهم والكائن مقرها 

حي العودة، العيون، تقرر :
حل نهائي للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون 
رقم  تحت   2021 أبريل   20 بتاريخ 

.2021/1267
308 P

HUILE SAHARA
SARL

تعديالت قانونية
االستثنائي  العام  الجمع  إثر  على 
HUILE SAHARA شركة  ملساهم 
املحدودة،  املسؤولية  ذات  شركة 
درهم   9.000.000 رأسمالها  البالغ 
املنطقة الصناعية،   : والكائن مقرها 
العيون،  املر�سى،  طريق   ، 0 نقطة 

تقرر :
من  الشركة  رأسما   رفع 
 13.000.000 إلى  درهم   9.000.000

درهم.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون 
رقم  تحت   2021 أبريل   23 بتاريخ 

.2021/1297
309 P

ELECTRABEL SAHARA
SARL

تعديالت قانونية
االستثنائي  العام  الجمع  إثر  على 
 ELECTRABEL شركة  ملساهم 
املسؤولية  ذات  شركة   SAHARA
رأسمالها  البالغ  املحدودة، 
 : مقرها  والكائن  درهم   1.000.000
العيون،   ،732 ص.ب  شارع كند1، 

تقرر :
2500 حصة من حصص  تفويت 
السيد محمد سباعي لفائدة السيد 

محمد سالم حمو أوعلي.
2500 حصة من حصص  تفويت 
لفائدة  حماد  اهل  عالين  السيد 

السيد محمد سالم حمو أوعلي.
2500 حصة من حصص  تفويت 
السيد  لفائدة  حماد  مولود  السيد 

محمد سالم حمو أوعلي.
للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 
من شركة ذات املسؤولية املحدودة 
إلى شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بمساهم وحيد.
حمو  سالم  محمد  اليد  تعيين 

أوعلي كمسير وحيد للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون 
رقم  تحت   2021 أبريل   23 بتاريخ 

.1266/2021
310 P

BEINTERIM
S.A

تعديالت قانونية
االستثنائي  العام  الجمع  إثر  على 
ملساهم شركة BEINTERIM مجهولة 
 300.000 رأسمالها  البالغ  االسم، 
 ،1152 رقم   : مقرها  والكائن  درهم 
املر�سى،  الحارثي،  ادريس  شارع 

العيون، تقرر :
أسهم  من  سهم   10 9 تفويت 
السيد كما  حطحوط لفائدة السيد 

إسماعيل مهد1 عمر1.
كما  حطحوط  السيد  استقالة 

من مهامه كرئيس عام.
مهد1  إسماعيل  السيد  تعيين 
فقيه  بن  محمد  السيد  عمر1، 
والسيدة مريم العلو1 أعضاء مجلس 

اإلدارة.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون 
رقم  تحت   2021 أبريل   22 بتاريخ 

.2021/126 
311 P

 AFCI الشركة
CONSULTANTS-MAROC

شركة محدودة املسؤولية
ذات الشريك الوحيد

تغيير املقر الرئي�سي للشركة
للجمع  العرفي  العقد  بمقت�سى 
العام االستثنائي بتاريخ فاتح أكتوبر 

2020 قرر الشركاء ما يلي :
إلى  للشركة  الرئي�سي  املقر  تغيير 
العنوان التالي : 99 زنقة سهل جوبا، 
حي   ،3 قطاع س  تجزئة والد مطاع، 

ودايا، تمارة.
تعديل القانون األسا�سي للشركة : 

بند   من القانون األسا�سي.
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األسا�سي  القانون  تحديث 
للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالرباط تحت رقم 112899 

بتاريخ 8 أبريل 2021.
312 P

HOPE 3K COUNCIL
 SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE
AU CAPITAL DE 10.000 DHS

 Siège Social : 14 RUE DE
 LUCERNE RESIDENCE LATIFA
1ER ETAGE BUREAU N°3 Q.H

 CASABLANCA
RC : 385605 - CNSS : 5660065
TP : 36397270 - IF : 24858140
تفويت 100 حصة، تغيير الشكل 

القانوني للشركة، استقالة املسير، 
تعيين مسير جديد للشركة

العام  الجمع  قرارات  بموجب 
أبريل  غير العاد1 املنعقد بتاريخ  1 

2021 قرر شركاء الشركة ما يلي :
تفويت 100 حصة.

تغيير الشكل القانوني للشركة.
استقالة املسير.

تعيين مسير جديد للشركة.
تحيين القانون األسا�سي للشركة.

إعطاء الصالحيات.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ البيضاء  بالدار   التجارية 
29 أبريل 2021 تحت رقم  77639.
313 P

AVANTA MAROC
S.A

Société anonyme
Au capital de 6.190.000 dhs

 Siège Social : 101, boulevard
 Abdelmoumen, 3ème étage
RC : 61781 - IF : 1085889

تغيير املقر االجتماعي
العام  االجتماع  محضر  بموجب 
الغير عاد1 بتاريخ 28 ديسمبر 2020 

تقرر ما يلي :

تغيير املقر االجتماعي ؛

تحيين النظام األسا�سي للشركة ؛

إعطاء الصالحيات.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ البيضاء  بالدار   التجارية 

30 أبريل 2021 تحت رقم 71 776.

314 P

AVANTA MAROC
S.A

Société anonyme

Au capital de 6.190.000 dhs

 Siège Social : 101, boulevard

 Abdelmoumen, 3ème étage

RC : 61781 - IF : 1085889

إغالق فرع الشركة
العام  االجتماع  محضر  بموجب 

الغير عاد1 بتاريخ 30 ديسمبر 2020 

تقرر ما يلي :

إغالق فرع الشركة الكائن ب 125 

شارع الزرقطوني.

إعطاء الصالحيات.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ البيضاء  بالدار   التجارية 

30 أبريل 2021 تحت رقم 72 776.

315 P

ELITE PRO PHONE
معالجة   : االجتماعي  الهدف 

املعلوميات واملواصالت الالسلكية.

شارع   ،15  : االجتماعي  املقر 

األبطا  شقة رقم   أكدا  الرباط.
رأسما  الشركة : 100.000 درهم 

مقسمة   :

درهم   100 فئة  من  حصة   500

للحصة الواحدة للسيدة سارة زرورة.

درهم   100 فئة  من  حصة   500

سعدية  للسيدة  الواحدة  للحصة 

غياط.

التسيير : فاروق زرورة.
التجار1  بالسجل  التقييد  رقم 

بالرباط  التجارية  املحكمة  لدى 

.151829

316 P

 STE  AUTO ECOLE
LAMHADI SARL

تـأسـيـس شــركة
بتأريخ   عرفي   عقد  بمقت�سى   
القانون  وضع  2021/ 13/0تم 
التاسي�سي لشركة محدودة املسؤولية 

تحمل الخصائص التالية:
 STE  AUTO ECOLE : الـتـسـميـــــــــــــــة

  LAMHADI SARL
شركة ذات املسؤولية    : الشكل 

املحدودة .
الـمـوضـــــوع :  سيارة التعليم.

الـمـقر االجـتـماعــي :دوار ايت سعيد 
جماعة املهاد1 اوالد تايمة.

مــــــدة الشركــــــة :  99  سنة. 
 100.000  : الشركـــة  رأسمـــا  

درهم.
الـتسـيـيــــــــــــــــــر : السيد : كومار1 عبد 
الصمد  حامل للبطاقة الوطنية رقم 

ج ت  3831
فاتح  من   : االجتمـاعيـة  السنة  
يناير  إلى 31 دجنبر من  نفس السنة .
لدى  القانوني  التسجيل  تم  لقد 
في  بتارودانت  االبتدائية  املحكمة 
  7669 رقم  تحت  التجار1  السجل 

بتاريخ 2021/ 27/0 .
317 P

حسابات ادميم ش.م.م

 AUTO ECOLE KOWEIT
إعالن عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة 
بموجب عقد عرفي محرر بتاريخ  
القانون  وضع  تم   2021 ابريل   22
محدودة  شركة  لتأسيس  األسا�سي 

املسؤولية باملميزات التالية:
 AUTO ECOLE : شركة  التسمية 

    KOWEIT
املسؤولية  ذات  شركة  الشكل: 

املحدودة 
رأسما   حدد  الشركة:  رأسما  
درهم مقسمة   100.000 الشركة في 
بقيمة  اجتماعية  1000حصة  إلى 
دراهم للواحدة و مقسمة كما   100
يلي : السيد عبد الفتاح  لكروش 500 
حصة و السيد صالح ايت تلحاجت 

500 حصة.

مقر الشركة: كراج دوار العرب حي 

الكويت جماعة القليعة ايت املو 

لتعليم  مدرسة  الشركة:  نشاط 

سياقة السيارات

عبد  السيدان   تعيين  التسيير: 

الفتاح  لكروش و صالح ايت تلحاجت 

كمسيران للشركة.

ملزمة  الشركة   : التوقيع 

عبد  للسيد  املنفصلة   بالتوقيعات 

الفتاح  لكروش أو السيد صالح ايت 

تلحاجت

السنة املالية: من 01 يناير إلى 31 

ديسمبر 

املدة:  مدة الشركة محددة في 99 

سنة

بكتابة  القانوني  اإليداع  ثم 

الضبط باملحكمة االبتدائية النزكان 

 988 رقم  تحت   2021/0 /29 يوم 

ورقم السجل التجار1 23153.

318 P

 AUTO ECOLE IJIKHI  SARL 
حي بوتيني 1 تيزنيت - 85000 تزنيت- 

املغرب

تأسيس الشركة
بمقت�سى القانون األسا�سي املؤرخ 

بتاريخ  املسجل  و   2021/03/10 في 

2021/03/26 تحت عدد 27981.  

 AUTO الشركة   تأسيس  تم 

باملميزات   ECOLE IJIKHI SARL

التالية:

ذات  شركة  القانوني:  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

 AUTO ECOLE تسمية الشركة: 

.IJIKHI  SARL

قيادة  لتعليم  مؤسسة  الغرض: 

جميع أنواع العربات.

عنوان املقر االجتماعي :  حي بوتيني 

1 تيزنيت - 85000  تيزنيت املغرب.

املدة: 99 سنة.

درهم،   100.000 الرأسما : 

مقسم كالتالي:
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 500  : ابراهيم  اجيخي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

حجي عبد هللا : 500 حصة بقيمة 

100 درهم للحصة.

تسير الشركة من طرف  التسيير: 

حي  عنوانه  ابراهيم  اجيخي  السيد 

بوتيني 1 طريق اغبولة- تيزنيت.

تم إيداع امللف القانوني بمكتب 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

تحت   2021/0 /28 بتيزنيت بتاريخ  

عدد 159.

319 P

  STE ASSAYS TRANS  
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

شريك وحيــد  

تأسيــس شركة.
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة  تأسيس  تم   ،09/30/2021

ذات املسؤولية املحدودة ذات شريك 

وحيــد  خصائصها كالتالــي :

 STE ASSAYS TRANS  :التسمية

: النقل الوطني  الهدف االجتماعي 

و الدولي للبضائع.

شارع   03 بلوك   : املقر االجتماعي 

11 رقم 09 اسايس تكوين ؛ اكادير .

املدة 99   سنة. 

درهم   100.000 الرأسما    

1000  حصة إجتماعية  مقسمة إلى 

من فئة 100  درهم للحصة الواحدة،  

السيدة   الوحيـد  للشريك  منتسبة 

رشيدة سايا 1000  حصة إجتماعية.

التسيير: يعهد بتسيير الشركة إلى 

السيد   يونس زهير ملدة غير محددة،  

سايا  للسيدة  فينسب  التوقيع  أما 

رشيدة. 

تم اإليداع القانوني بكتابة  وقد  

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

تحت   2021/ بتاريخ27/ 0  باكادير 

رقم 99296 .
للخالصة و البيان

عن املسير،

320 P

 ARYARAW  SARL A.U
إعـــــــالن عن إنشـــاء شركـــــة

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة  تأسيس  تم    16/02/2021

املميزات  ذات  املسؤولية  محدودة 

التالية:

 ARYARAW  SARL  : التسمية 

.A.U
 112 رقم   : االجتماعي  املقر 

مجموعة ن حي الصحراء طانطان.

درهم    100.000  : الرأسما  

حصة من فئة    1000 مقسمة على 

100 دراهم.

تنظيم  و  تموين   -  : الهدف 

الحفالت،

- نكافة،

- كراء املالبس النسائية،

- كراء معدات تنظيم الحفالت،

- تصوير الحفالت واالعراس.

مغربية،  عالم كوثر،   -  : الشركاء 

 ،1991/10/01 بتاريخ  مزدادة 

JF 9823 ب.ت.و

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

يناير و تنتهي في 31 دجنبر من كل سنة

: تسير الشركة حاليا من  التسيير 

طرف:

عالم كوثر ملدة غير محددة.

باملحكمة  تم   : التجار1  السجل 

بتاريخ    بطانطان  االبتدائية 

03/2021/ 0  تحت رقم  7 57 .

321 P

 SOCIETE COMPLEXE

 TOUBKAL SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها 1.000.000  درهم

الضيعة الفالحية سيروا، كم 1، 

مركزسيد1 بيبي،اشتوكة ايت باها

157 23 س.ت

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 2021 أبريل   09 في  بيبي  بسيد1 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  ثم 

املحدودة ذات الخصائص اآلتية :

 SOCIETE  : التسمية 

COMPLEXE TOUBKAL SARL

الهدف :

الوقود  بيع  الخدمات،  محطة 

ورشة  ملعب،  وغيرها،  والزيوت 

التقني  الفحص  العربات،  تصليح 

االستيراد  التجارة،  للعربات، 

بيع قطع غيارالسيارات،  والتصدير، 

الرياضة،  قاعة  مقهى،  املطاعم، 

واملناسبات،  األفراح  قاعة  فندق، 

موقف السيارات.

املقر االجتماعي الضيعة الفالحية 

بيبي،  مركزسيد1   ،1 كم  سيروا، 

اشتوكةا يت باها

املدة– 99 سنة ابتداء من تأسيس 

الشركة 

درهم    1.000.000 الرأسما – 

فئة  من  حصة   10.000 إلى  مقسم 

100 درهم

 1 السنة االجتماعية– تبتدئ من 

يناير إلى 31 دجنبرمن كل سنة
بمقت�سى الفصل 33 من القانون 

األسا�سي للشركة تم تعيين كمسيرين 

للشركة ملدة غير محدودة:

- السيد امكسوعبد هللا

- السيد امكسو ياسين

والتقيد  القانوني  اإليداع  تم 

بالسجل التجار1 باملحكمة االبتدائية 

تحت   2021 أبريل   29 يوم  إلنزكان 

عدد 990 و23157.

322 P

CHEZ KADEM SARL
انشاء شركة

املقر االجتماعي: توادا كورنيش 

اكادير.

بتاريخ   عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  وضع  تم    29/03/2021

األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية 

ذات املميزات التالية :

CHEZ KADEM :  االسم

 هدف الشركة : - اشغا  املطعمة 

املدة : محددة في 99 سنة .

الراسما  محدد في مبلغ 100.000 
حصة من    1000 الى  درهم مقسم 
100 درهم للحصة الواحدة قد  فئة 
تم اكتتابها للسيد اسعد جواد كدوم 
ابيض  سليك  وللسيد  حصة   500

500 حصة.
تعيين السيد اسعد  تم    : التسير 
ملدة  للشركة  كمسير  كدوم  جواد 
صالحية  إعطائه  مع  محدودة  غير 

اإلمضاء اإلدار1 و البنكي منفردا.
لتكوين   5% اقتطاع  يتم  األرباح 
عليه  املنصوص  االحتياطي  الرصيد 

قانونا
اإليداع  تم  القانوني  اإليداع 
لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 
املحكمة التجارية باكادير تحت رقم 

99215 بتاريخ 2021/ 21/0.
للخالصة والتذكير

قبا  حسن

323 P

FIDUCIAIRE MEDCOMPTA

   CABINET BELFAA  DE
 KINESITHERAPIE   SARL

ش. م. م
تأسيس شركة م م 

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تأسيس  تم   23/0 /2021 في 
تحمل  املسؤولية  محدودة  شركة 

الخصائص التالية  :
اسم  الشركة  تحمل   : التسمية 
للترويض  بلفاع  عيادة  شركة 
 CABINET BELFAA DEالطبي

.KINESITHERAPIE SARL
تحدد رأسما    : رأسما  الشركة 
الشركة في 100.000 درهم مقسم الى 
لكل  درهم   100 بقيمة  1000حصة 

حصة موزعة كما يلي :
 100  : كضروس  الهاد1  عبد   -

حصة.
- خديجة وسالم : 100 حصة.

املقر  تحدد   : االجتماعي  املقر 
االجتماعي للشركة في  العنوان :تجزئة 
خرخانيش مركز بلفاع اشتوكة ايت 

بها.
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الترويض   : االجتماعي  الهدف 

الطبي 

التسيير : تحدد تسيير الشركة من 

طرف السيد عبد الهاد1 كضروس 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

JM1927

تم ايداع امللف القانوني للشركة 

لدى املحكمةاالبتدائية النزكان تحت 
رقم 1025 بتاريخ 05/2021/ 0.

324 P

 SOCIETE  BOUDERQA

FOOD    S.A.R.L  AU
تــــأسيس شركـــــة

بتاريخ عرفي  عقد   بموجب 

تم تأسيس شركة   2021 أبريل   22  

ذات املميزات التالية:

 SOCIETE  : التسمية 

 BOUDERQA FOOD   S.A.R.L AU

ذات  شركة  القانوني:  الشكل 

مسؤولية محدودة . 

املقر :  تجزئة مدينة الوحدة بلوك 

س رقم 538 العيون  -املغرب 

تجارة  االجتماعية:  النشاطات 

الغذائية  املواد  وشراء  بيع  عامة، 

ومواد التنظيف...
رأسما : 100.000 درهم قسم إلى 

1000 حصة، 100 درهم لكل واحدة.

يعهد إلى السيد ابراهيم  التسيير: 

بودرقة.

باملحكمة  تم  القانوني  اإليداع 

بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

رقم  تحت   30/0 /2021

.2021/1383

325 P

STE BI-OLIVE
 SARL

تـأسـيـس شــركة
بتاريخ  عرفي   عقد  بمقت�سى 
القانون  وضع  تم   13/0 /2021

التاسي�سي لشركة محدودة املسؤولية 

تحمل الخصائص التالية :

 STE BI-OLIVE  : الـتـسـميـــــــــــــــة 

 SARL

شركة ذات املسؤولية    : الشكل 

املحدودة.

زيت  توزيع  و  انتاج   : الـمـوضـــــوع 

الزيتون.
الـمـقر االجـتـماعــي  :زنقة ابو العالء 

رقم 257 حي الوحدة II العيون.

مــــــدة الشركــــــة  :  99  سنة. 
رأسمـــا  الشركـــة : 100.000درهم.

: خو1 سالم  السيد   : الـتسـيـيــــــــــــــــــر 
 J11333   رقم البطاقة الوطنية

فاتح  من   : االجتمـاعيـة   السنة  

السنة  من  غشت   31 إلى  شتنبر 

املوالية.

لقد تم التسجيل القانوني لدى   

في  بالعيون  االبتدائية  املحكمة 

   36339 السجل التجار1 تحت رقم 

بتاريخ 2021/ 26/0.

326 P

حسابات ادميم ش.م.م

 BACKSTAGE CONTRÔLE 
 إعالن عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة وذات الشريك 
الوحيد 

بموجب عقد عرفي محرر بتاريخ 
القانون  وضع  ثم   2021 ابريل   27

محدودة  شركة  لتأسيس  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  وذات  املسؤولية 

باملميزات التالية:

 BACKSTAGE شركة   : التسمية 

   .CONTRÔLE

املسؤولية  ذات  شركة  الشكل: 

املحدودة وذات الشريك الوحيد.
رأسما   حدد  الشركة:  رأسما  

درهم مقسمة   100.000 الشركة في 

بقيمة  اجتماعية  حصة   1000 إلى 

في  كلها  هي  و  للواحدة  دراهم   100

ملكية السيد ازغبات اسماعيل .

تجزئة ادميم رقم  مقر الشركة:  

E/237 ايت ملو . 

تركيب ومراقبة   : نشاط الشركة 

كرونوتاتكراف.

ازغبات  السيد  عين  التسيير: 

غير  ملدة  للشركة  كمسير  اسماعيل 

محدودة.

الشركة ملزمة بالتوقيع  التوقيع: 

ازغبات  السيد  للمسير  الوحيد 

اسماعيل.

إلى يناير   01 من   : املالية   السنة 

 31 ديسمبر.

في الشركة محددة  مدة    :  املدة 

 99 سنة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  ثم 

الضبط باملحكمة االبتدائية النزكان 

 1018 تحت رقم   2021/05/02 يوم 

ورقم السجل التجار1 23201.
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Sté  IPMAGIX  SARL AU
بموجب عقد عرفي محرر بتاريخ 

شركة  تأسيس  تم   10/0 /2021

محدودة املسؤولية  املميزات التالية :

    IPMAGIX شركة    التسمية:  

ش.م.م ذات شريك وحيد.

بيع   - الجبس  أعما   الهدف: 

أو  أشغا  البناء   - الجبس ومنتجاته 

األشغا  املتنوعة.

الحرش   3 بلوك  املقر االجتماعي: 

قصبة الطاهر ايت ملو  . 

املدة :   99 سنة.

 100.000  : رأس املا  االجتماعي 

1000 حصة من فئة  درهم مجزأ إلى 

100 درهم للحصة الواحدة.

التسيير: ابراهيم اخموش.

السنة االجتماعية  : تبتدئ السنة 

االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في 

آخر دجنبر من كل سنة.

وتم اإليداع القانوني لهذا املحضر 

املحكمة  هيئة  لدى  الضبط  بكتابة 

 1016 رقم  تحت  بإنزكان   االبتدائية 

و السجل التجار1 رقم 23197 بتاريخ 

02/05/2021 م.
من اجل النسخة والبيان
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.J.M MAT  SARL
انشاء شركة

رقم  تسيال  21  املقر االجتماعي: 

 B 12 الحي الصناعي تسيال الدشيرة 

انزكان .

بتاريخ   عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  وضع  ثم    12/0 /2021

األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية 

ذات املميزات التالية :

J.M MAT:  االسم

هدف الشركة :

- اشغا  التجزئة و البناء 

املدة محددة في 99 سنة 

الراسما  محدد في مبلغ 100.000 

حصة من    1000 الى  درهم مقسم 

100 درهم للحصة الواحدة قد  فئة 

محمد  جوهار1  للسيد  اكتتابها  تم 
جوهار1  والسيد   حصة    200 طه 

محمد  800حصة .

السيد  تعيين  تم    : التسيير 

جوهار1 محمد كمسير للشركة ملدة 

صالحية  إعطاء  مع  محدودة  غير 

اإلدار1 و البنكي للشريكين  اإلمضاء 

منفردا.

لتكوين   5% اقتطاع  يتم  األرباح 

عليه  املنصوص  االحتياطي  الرصيد 

قانونا

اإليداع  تم  القانوني  اإليداع 

لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 

املحكمة االبتدائية بانزكان تحت رقم 

6 9    بتاريخ 2021/ 23/0.
للخالصة والتذكير

قبا  حسن

329 P

حسابات ادميم ش.م.م

  JABOUNE FRAIS SARL 
إعالن عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة 
بموجب عقد عرفي محرر بتاريخ 
القانون  وضع  تم   2021 ابريل   27

محدودة  شركة  لتأسيس  األسا�سي 

املسؤولية باملميزات التالية:
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 JABOUNE شركة   : التسمية 
   . FRAIS SARL AU

املسؤولية  ذات  شركة  الشكل: 
املحدودة وذات الشريك الوحيد.

رأسما   حدد  الشركة:  رأسما  
الشركة في 100.000 درهم مقسم إلى 
 100 حصة اجتماعية بقيمة   1000
دراهم للواحدة و هي كلها في ملكية 

السيد جابون حمزة .
مقر الشركة: الطابق السفلي رقم 
تجزئة ملك الخير القليعة ايت   200

املو .
الخضر  بيع  الشركة:  نشاط 
والفواكه ، استيراد و تصدير الخضر 

والفواكه ،االنتاج الفالحي.
التسيير: عين السيد جابون حمزة 

كمسير الشركة ملدة غير محدودة.
: الشركة ملزمة بالتوقيع  التوقيع 

الوحيد لسيد جابون حمزة.
السنة املالية : من 01 يناير الي 31 

ديسمبر .
املدة :  مدة الشركة محددة في 99 

سنة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  ثم 
انزكان  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
 1019 تحت رقم   2021/05/02 يوم 

ورقم السجل التجار1  23203.
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C.A CONSEIL

STE KEMORA SARL 
املقر االجتماعي : 97، الطابق األو ، 

شارع املنصور الذهبي
الهاتف : 

الفاكس : 0528228159
العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
والد1   1 /0 /2021 في  املنعقد 
ذات  شركة  تأسيس  بموجبه  تم 
مسؤولية محدودة مميزاتها كالتالي:                
. KEMORA SARL   STE  : اال سم
مسؤولية  ذات  شركة   : الصفة 

محدودة.
الرأسما  : 100.000  درهم .

املنتجات  في  التجارة   -  : الهدف 
الغذائية العامة  -استغال  مقهى.

08 حي  130  بلوك  العنوان : رقم 
سيد1 محمد   اكادير.

السنة املالية : لتبدأ من فاتح يناير 
إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

التسيير :  تسير  الشركة من طرف 
السيد محفوض سيد1 محمد . 

القانوني باملحكمة   اال يذاع   تم  
 29/0 /2021 في  باكادير  التجارية 
السجل التجار1   99330 تحت رقم 

رقم 7225 . 
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LADOZ GREEN BTP
التأسيس

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة  تأسيس  تم   05/02/2021
ذات مسؤولية محدودة  مميزاتها كما 

يلي:
 LADOZ GREEN BTP : التسمية
التصدير  االشغا ،   : املوضوع 

واالستيراد.
القا�سي  شارع  مقرها االجتماعي: 
  21 رقم  النسيم  عمارة  عياض 

اكادير.
تاريخ  من  ابتداء  سنة   99 املدة: 

تأسيسها النهائي.
الرأسما : 100.000 درهم.

لعكير  الشركة:  في  املساهمون 
جين،  السيدة فادوز تيفاني،  رشيد، 

لوسين، ما رثي.
اإلدارة : لعكير رشيد.

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

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة التجارية ب اكادير 
رقم  تحت   22/0 /2021 بتاريخ 

.992 3
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 SOCIETE H.H EMBALLAGE
SARL

تأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  ايدع  تم   15/02/2021
املسؤولية  ذات  للشركة  التأسي�سي 

املحدودة وذات املميزات التالية :

 SOCIETE  H.N  : التسمية 
   EMBALLAGE

التلفيف  مواد  صناعة  الهدف 
والتجارة

H N E. : الرمز
سطايح  دوار   : االجتماعي  املقر 

بلفاع شتوكة ايت باها
املدة : 99 سنة من تاريخ تأسيسها 

النهائي.
 10.000 االجتماعي  الرأسما    
حصة   1000 على  مقسمة  درهم 
درهم   100 فئة  من  اجتماعية 
بالكامل  ومحررة  مكتبة  للواحدة 

لفائدة السيد يوسف امنو.
السنة  تبتدئ  السنة االجتماعية 
االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في 

31 دجنبر 
يوسف  السيد  تعين  تم  التسيير 

امنو املسير الواحد للشركة 
بالسجل  القانوني  االيداع  تم 
االبتدائية  املحكمة  لدى  التجار1 
تحت   1 /0 /2021 بتاريخ  بانزكان 

رقم  870.
ملخص قصد النشر

333 P

FIDUCIAIRE TEMSIA

STE  DARIN TRANS   S.A.R.L
تأسيس شركة دات املسؤولية 

املحدودة 
بايت  مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 
ملو  2021/ 19/0 تم وضع النظام 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
فيما  مميزاتها  تكمن  والتي  املحدودة 

يلي :
   STE  DARIN TRANS  : التسمية 

  S.A.R.L
الشركة  غرض  يمكن   : الغرض 
لحساب  أو  الخاص  لحسابها  سواء 
أ1 دولة أخرى  وفي  املغرب  في  الغير 

فيما يلي :
- نقل املستخدمين لحساب الغير

:شارع االخوة رقم  مقر الشركة   -
ايت  التمسية  الشيخ  بن  دوار    8

ملو .

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

رأسما   يبلغ   : الشركة  رأسما  
 100.000 ألف درهم  الشركة مائة  
مائة  ذات  حصة  ألف  إلى  مقسم 
100 درهم كقيمة للحصة الواحدة، 
كليا  القيمة  ومدفوعة  مكتتبة 

ومخصصة للشركاء اآلتية  :         
- السيد بن عطية عبد هللا  1000 

حصة.
السنة املالية : تبتدئ في فاتح يناير 

وتنتهي في 31 دجنبر .
التسيير : يسير الشركة السيد بن 
عطية عبد هللا  ملدة غير محدودة .    

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائية بانزكان  
تحت عدد   2021/  05  /  02 بتاريخ  

.1013
للخالصة والبيان

املسير
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  STE EL MEGDER  TRANS
SARL AU

تأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سي 
2021/ 19/0 بايت ملو  تم تأسيس 
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الخصائص التالية 
  STE EL MEGDER التسمية: 

   -TRANS  SARL AU
الهناء  تجزئة   ألالجتماعي   املقر 

القليعة أيت ملو  
 TRANSPORT DES  : الهدف 
 PERSONNELLES POUR LE

 COMPTE D’AUTRUI
املدة : 99 سنة.

درهم   100.000  : الرأسما  
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم لكل واحدة. 
100% أ1 1000 حصة اجتماعية 

لفائدة محمد املكدر. 
تم تعيين السيد محمد   : التسيير 
غير  ملدة   للشركة   كمسير  املكدر 

محدودة.
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اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني باملحكمة االبتدائية بانزكان 

رقم  تحت   30/0 /2021 بتاريخ 

1007  و السجل التجار1 رقم 23185

335 P

شــركة  مقاولة فيليبس ترونس 

ش.م.م
 SOCIETE ENT FILIPS TRANS 

sarl a.u

رأس مالها 100.000 درهم

املقر االجتماعي: حي ديرايدك شارع 

االزهار رقم 15 العيون

إعالن عن تأسيس شركة
 ذات املسؤولية املحدودة

 بالشريك الوحيد
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم  2020م،  شتنبر   30 بتاريخ 

لشركة  األسا�سي  القانون  إحداث 

بالشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

للعقد،  املوقع  طرف  من  الوحيد 

خصائصها كالتالي:

التسمية: » شركة مقاولة فيليبس 

 STE ENT FILIPS «    »ترونس ش.م.م

»TRANS SARL A.U

ديرايدك  حي  االجتماعي:  املقر 

شارع االزهار رقم 15 العيون

الهدف االجتماعي:

* نقل األشخاص لحساب الغير.                                                               

 TRANSPORT DE  *

 PERSSONEL POUR LE COMPTE

D’AUTRUI

في:  حدد  الشركة  ما   رأس 

ألف  إلى  مقسم  درهم   100.000

للحصة  درهم   100 فئة  من  حصة 

عبد  السيد  كاملة  يملكها  الواحدة 

الفتاح وراني.

عين السيد عبد الفتاح  التسيير: 

وراني مسيرا وحيدا للشركة ملدة غير 

محدودة.

إلى  يناير  فاتح  من  املالية:  السنة 

31 دجنبر.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 

بتاريخ  بالعيون  االبتدائية  املحكمة 

 2329- رقم:  تحت  02/10/2020م 

السجل التجار1: 33281 .
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FAYOUSS TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة دات 

الشريك الوحيد.

وعنوان مقرها االجتماعي درب 

الحمام شارع النهضة رقم 7  اوالد 

تايمة- 83000 تارودانت املغرب
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

7673

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم  19مارس2021 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  دات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  دات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها بمختصر  االقتضاء 

 FAYOUSS TRAVAUX

غرض الشركة بإيجاز

واالشغا   البناء  في  -مقاو  

املختلفة.

درب  االجتماعي:  املقر  عنوان 

اوالد    7 النهضة رقم  الحمام شارع 

تايمة83000- تارودانت املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة: 99 سنة .

 100.000  : مبلغ رأسما  الشركة 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد العربي بايبا1 : 1000حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

بايبايعنوانهحي  السيدالعربي 
تايمة-  أوالد  رقم  12   2 النهضة 

83000 تارودانت املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

ومواطن مسير1 الشركة :

عنوانه  بايبا1  العربي  السيد 

أوالد تايمة-  رقم  12   2 حي النهضة 

83000 تارودانت املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بتارودانت بتاريخ 27 ابريل 

2021 تحت رقم 358.

337 P

 EURO-YASMINE TRANS 
SARL A.U

رقم 159 تجزئة الوئام - تيزنيت - 

85000 تزنيت- املغرب

تأسيس الشركة
بمقت�سى القانون األسا�سي املؤرخ 

بتاريخ  واملسجل   2021/01/02 في 

2021/01/22 تحت عدد 6161.  

EURO- الشركة  تأسيس  تم 

 YASMINE TRANS SARL A.U

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك واحد.

EURO- الشركة:  تسمية 

.YASMINE TRANS  SARL A.U

لحساب  األمتعة   نقل  الغرض: 

الغير بدون مرافقة الزبناء.

عنوان املقر االجتماعي :  رقم 159 

تجزئة الوئام تيزنيت - 85000  تيزنيت 

املغرب.

املدة: 99 سنة.

درهم،   100.000 الرأسما : 

مقسم كالتالي:

 1000 السيد سعيد تسنفوت:   -

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

تسير الشركة من طرف  التسيير: 

السيد سعيد تسنفوت عنوانه دوار 

تعطافت اداوكوكمار تيزنيت.

تم إيداع امللف القانوني بمكتب 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

تحت   2021/0 /27 بتيزنيت بتاريخ  

عدد 156.

338 P

 ESPACE GLASS 
س.ت : 7631 تارودانت

تأسيس شركة  ذات مسؤولية 
محدودة بشريك وحيد 

بمقت�سى العقد العرفي املؤرخ في 
03/2021/ 2 بأوالد تايمة، تأسست 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد مميزاتها كما يلي: 
 ESPACE GLASS  :التسمية

وتسويق  وبيع  شراء  الهدف: 
وتركيب وصيانة وتوزيع جميع أنواع 
الزجاج واألملنيوم والحديد وملحقاتها 
ومعداتها. التطوير واألعما  املتنوعة. 
نقل  التداو .  وتصدير.  االستيراد 
البضائع نيابة عنهم ولآلخرين. أعما  

التشييد والبناء والصرف الصحي. 
حماد  بلوك   : االجتماعي  املقر 

واليزيد شارع الحرية، أوالد تايمة.
 100.000  : الشركة  رأسما  

درهــم.
تاريخ  من  ابتداء  سنة   99 املدة: 

التسجيل بالسجل التجار1.
الشريك  يسيير الشركة،  التسيير: 
الوحيد، السيد تكرورت محمد، ملدة 

غير محدودة. 
رأسما   وزع  الحصص:  توزيع 
فئة  من  حصة   1000 على  الشركة 
لفائدة  بكاملها  محررة  100درهم، 

السيد تكرورت محمد.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
 21/0 /2021 بتاريخ  بتارودانت 

تحت رقم 330.
339 P

FIDUCIAIRE NADIM
ZIDANI AHMED COMPTABLE AGREE

 STE SENE TRANS .S.A.R.L
AU

تأسيس شركة  محدودة املسؤولية 
من شريك واحد 

بموجب عقد عرفي مؤرخ ببيوكرى 
النظام  وضع  تم   05/0 /2021
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
والتي  واحد   شريك  من  املحدودة 

تكمن مميزاتها فيما يلي :
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      STE SENE TRANS  : التسمية 
   .S.A.R.L AU

   ICE 002787596000021
الشركة  غرض  يمكن  الغرض: 
لحساب  أو  الخاص  لحسابها  سواء 
أ1 دولة أخرى  وفي  املغرب  في  الغير 

فيما يلي :
* النقل الوطني و الدولي للبضائع 

لحساب الغير .
مقر الشركة : يوجد مقر الشركة.  

دوار درايد سيد1 بيبي بيوكرى.
املدة : حددت مدة الشركة في 99 
سنة ابتداءا من تاريخ تكوينها النهائي.

رأسما   يبلغ   : الشركة  رأسما  
 100.000 درهم  ألف  مائة  الشركة 
مقسم إلى ألف حصة ذات مائة 100 

درهم كقيمة لحصة الواحدة، 
السيد : عبد العاطي الرامي 1000 

حصة.
السنة املالية : تبتدئ في فاتح يناير 

وتنتهي في 31 دجنبر 
عبد  الشركة  يسير  التسيير: 

العاطي الرامي ملدة غير محدودة .
تم اإليداع القانوني لد1 كتابة    
إنزكان  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
عدد  تحت   03/05/2021 بتاريخ 

.1020/2021
340 P

 SERVICES ILLIGH
ش.م.م. لشريك واحد
تأسيس شركةش.م.م.

لشريك واحد
بتاريخ  عرفي  عقد  بموجب 
باكادير  سجل   12/0 /2021
وضع  تم  بتاريخ2021/ 0/ 1 
ذات  لشركة  األسا�سي  القانون 
واحد  لشريك  املحدودة  املسؤولية 

باملميزات التالية:
 » SERVICES ILLIGH«  : التسمية

شركة.م.م. لشريك واحد.
درهم   100.000 الرأسما :. 
فئة  من  حصة    1000 إلى  مقسم 
درهم لفائدةالسيد عبدالكريم   100

شيوخ.

مو�سى  زنقة   : االجتماعي  املقر 
الصناعي،  17،الحي  نصير،رقم  بن 

أكادير.
املدة : 99 سنة.

الهدف االجتماعي : 
- مفوض ومسير شركة،

- وسيط في جميع العمليات،
- تسويق جميع املنتجات البحرية،
العمليات  جميع  أعم،  وبشكل 
التجارية  أو  الحرفية  أو  الزراعية 
املنقولة  أو  الصناعية  أو  املالية  أو 
بشكل  تتعلق  قد  التي  العقارية،  أو 
مباشر أو غير مباشر ، كلًيا أو جزئًيا، 
بإحدى العمليات املشار إليها أعاله، 
نشاط  وتطوير  وتعزيز  تسهيل  من 
مشاركة  أ1  وكذلك  الشركة، 
شكل  بأ1  مباشرة،  غير  أو  مباشرة 
من األشكا ، في الشركات التي تسعى 
لتحقيق أهداف مماثلة أو ذات صلة.

السيد  إلى  عهد  التسيير: 
عبدالكريم شيوخ.

القانوني   اإليداع  تم   : اإليداع 
بتاريخ  باكادير  باملحكمةالتجارية 

03/05/2021 تحت رقم 99388 .
341 P

 SOCIETE OUBARKA
INVESTISSEMENT

Société à Responsabilité Limitée
au Capital de 200.000 Dhs 

 Adresse : HAY LAKHSSASSI
 RUE ALLAL LFASSI N° 10
BOUIZAKARNE GUELMIM
.ICE : 002793075000013

تـــأسيــس  شركة
بتاريخ  عرفي   عقد  بمقت�سى 
شركة  تأسيس  ،تم   13/0 /2021
باملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

التالية:
أوبركا  شركة     : التسمية 

أنفيستيسمون.
االخصا�سي  :حي  االجتماعي  املقر 
بويزكارن   10 زنقة عال  الفا�سي رقم 

كلميم.

درهم   200.000  : الرأسمـــــــــــــا  
فئة  من  حصة   2000 على  مقسمة 

100 درهم.
أو  متنوعة  اعما    : الهـــــــــــــــــدف 

إنشاءات،البناء   الشــــــــــــــركاء : 
- املختار أوبركا    2000  حصة 
املسير القانوني: أوبركا املختار.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائي كلميم   بتاريخ 23/ 2021/0 

تحت رقم 2021/169. 
342 P

  PARA WECARE
شركة باراويكار
تأسيس شركة

 20 بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في 
ثم تأسيس شركة ذات   2021 يناير 

املسؤولية
املحدودة وخاصياتها كالتالي :

 PARA. التسمية: شركة باراويكار 
      WECARE

شارع    7 :رقم  االجتماعي   املقر 
دشيرة  فارس  سيد1  حي  املرابطين 

الجهادية انزكان .
اللوازم  بيع  االجتماعي:  الهدف 

الطبية وشبه الطبية.
مبلغ   في  حدد  الشركة:  رأسما  
 1000 100.000 درهم مقسمة على  

من فئة   100 درهم 
تسيير الشركة: يتم تسيير الشركة 

من طرف السيد برخوخ علي.
بكتابة  القانوني  االيداع  تم 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط   
 20 يوم     923 بإنزكان تحت رقم     
رقم  التجار1  السجل   2021 ابريل  

23075
 امضاء

343 P

  STE PRESSING CAYANE
 SARL

ICE:002796 31000096
إعالن عن تأسيس شركة محدودة 

املسؤولية
بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 
شركة  تأسيس  تم   2021/0 /1 
محدودة املسؤولية ذات الخصائص 

التالية : 

 STE PRESSING  : التسمية 

 CAYANE  Sarl

9 7 اكدا   املقر االجتماعي : رقم 

ايت ملو  .  

الهدف:غسل الزرابي و املالبس .

 100.000  : االجتماعي  الرأسما  

درهم.

التسيير: كما  لحيا  .

-املدة : 99 سنة.

فاتح يناير حتى   :  -السنة املالية 

 31 دجنبر .

بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 

  1000 رقم  تحت  بانزكان   التجار1 

السجل  رقم    30/0 /2021 بتاريخ 

التجار231731.

344 P

 STE LBS TRAVAUX SARL
شركة  .ب.س ترافو ش.م.م

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

شركة  تأسيس  تم   10/03/2021

ذات املميزات التالية:

التسمية :   شركة  .ب.س ترافو 

ش.م.م

الهدف االجتماعي : اشغا  البناء.   

 العنوان : تجزئة برمات 2 رقم 79 

أيت ملو  .

 املدة : 99 سنة.

درهم   100.000  : الرأسما  

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم.

السنة االجتماعية: من فاتح يناير 

إلى 31 دجنبر من كل سنة.

السيد  الشركة  يسير  التسيير:  

بوبكر لحبيب ملدة غير محدودة. 

اإليداع  تم   : التجار1  السجل 

باملحكمة  الضبط  بكتابة  القانوني 

بتاريخ  بانزكان  االبتدائية 

2021/ 29/0 تحت عدد 999.

345 P
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 SOCIETE MANIBT MAT

SARL A U
AU CAPITAL DE 100.000 Dhs 

التأسيس
بتاريخ  عرفي   عقد  بمقت�سى 

شركة  تأسيس  تم   1 /0 /2021

بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد باملميزات التالية:

التسميـــــــــــــة :

      STE  MANIBT MAT SARL A U

املقر االجتماعي : شارع عال  بن عبد 

هللا رقم 71 كلميم.  

درهم   100.000 الرأسمــــــــــــا : 

فئة  من  حصة   1000 على  مقسمة 

100 درهم.

األشغا   مقاو    : الهـــــــــــــــدف 

املختلفة.

رشيد،  اكنو  السيد  الشركاء: 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
رقم JA126827، 1000حصة.

اكنو  السيد  تعيين  تم  التسيير: 
وتم   للشركة،  وحيد  كمسير  رشيد 

اعتماد اإلمضاء الوحيد للمسير لدى 

جميع اإلدارات العمومية أو الخاصة 

و املؤسسات املالية واملصرفية ، لفترة 

غير محددة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  بكلميم  االبتدائية 

2021/ 28/0 تحت رقم 2021/ 17 

346 P

 Société »MEDRELAX«

S.A.R.L A.U
Au capital de 100.000 DH

 SIEGE SOCIALE : AV. KHALID

 IBNOU LOUALID CITE DAKHLA

- AGADIR

تـأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات شريك وحيد.

بمقت�سى عقد عرفي بين الشركاء، 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسست 

وحيد.  شريك  ذات  املحدودة 

وعناصرها كالتالي :

اسم   تحمل  الشركة   : التسمية 
ميد روالكس    ش.م.م. ش.و

 : األسا�سي  االجتماعي  الغرض 
أشغا  التأثيث والديكور.

شارع خالد ابن   : املقر االجتماعي 
الوليد حي الداخلة أكادير.

في  حدد   : االجتماعي  الرأسما  
 1.000 الى  درهم مقسم    100.000
درهم   100 بقيمة  اجتماعية  حصة 

للحصة .
تخويل  تم   : واإلمضاء  التسيير 
 Mme. إلى السيد:  التسيير واإلمضاء 

-AKHABAR HANANE
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
الضبط لدى هيئة املحكمة التجارية 
  99391 رقم  تحت  أكادير  بمدينة 

بتاريخ   03/05/2021.
من أجل النسخة والبيان 

عـن الـمسـيـرة

347 P

 STE  MSE CALL 
S.A.R.L D’ASSOCIE UNIQUE

  Au Capital de 100.000
.DIRHAMS

ADRESSE : Bloc A8 Local 
 DAKHLA A-346 -2 

REZ DE CHAUSSE CITE 
DAKHLA AGADIR

تـأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك واحد.

تأسي�سي  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 2021 ابريل   12 بتاريخ  املؤرخ 
مسؤولية  ذات  شركة  تأسست 
وعناصرها  واحد  بشريك  محدودة 

كالتالي :
اسم  تحمل  الشركة   : التسمية 
»MSE CALL «  ش.م.م بشريك واحد.
الغرض االجتماعي: استغال  مركز 
اتصا  و خدمات االتصاالت ومتاجرة 

عامة. 
محل   8 ا  بلوك  االجتماعي:  املقر 
الداخلة 1 - 6 3 - 3 الطابق األر�سي 

حي الداخلة اكادير.
املدة: 99 سنة.

في  حدد   : االجتماعي  الرأسما  

 1.000 إلى  درهم مقسم    100.000

درهم   100 بقيمة  اجتماعية  حصة 

للحصة الواحدة 

تخويل  تم  واإلمضاء:  التسيير 

خالد   : إلى السيد  التسيير واإلمضاء 

واسعة   بصالحيات  كمسير  بوفورو 

وتوقيع منفرد باسم الشركة.

القانوني بكتابة  اإليداع   وقد تم  

الضبط لدى هيئة املحكمة التجارية 

باكادير  بتاريخ 27 ابريل 2021 تحت 

رقم   99293 .
من أجل النسخة والبيان 

عـن الـمسـيـر خالد بوفورو

348 P

NANEX 
ش.ذ.م.م  بشريك وحيد

 رأسمالهـا 100.000 درهم

املقر االجتماعي:  أكادير، زنقة 

الكواكبي رقم 6 حي الداخلة

تأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  وضع  تـم   2021 ابريل   08

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

محدودة لها املميزات التالية :

التسمية : NANEX    » ش.ذ.م.م« 

بشريك وحيد . 

 100.000   : الرأسما  االجتماعي 

درهم.

زنقة  أكادير،   : االجتماعي  املقر 

الكواكبي رقم 6 حي الداخلة

الهدف : استيراد و تصدير الفواكه 

و الخضر.

الشركاء : الشريك الوحيد السيدة  

نبيلة بلجلطي:  1.000 حصة

السيدة   الشركة  يدير   : التسيير 

نبيلة بلجلطي ملدة غير محدودة. 

مدة الشركة :99    سنة ابتداء من 

تاريخ تأسيسها األولي.

:تبتدئ السنة  السنة اإلجتماعية 

تنتهي  و  يناير  فاتح  من  االجتماعية 

في31   دجنبر.

الصافية  األرباح  من   : األرباح 
تؤخذ %5 لتكوين االحتياط القانوني 

والباقي يأخذه الشريك الوحيد.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
ألكادير  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم   تحت     2021 أبريل   29 يوم  

.99335
بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 
رقم  تحت  أكادير  ملدينة  التجار1 

7231  بتاريخ   29 أبريل 2021  
من أجل اإلستخالص والبيان : املسيير.

349 P

 STE NEGASTREET  
  COMPANY

شركة ذات املسؤولية املحدودة  
تأسيس شركــة

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة  تأسيس  تم   ،  2021/03/17
ذات املسؤولية املحدودة خصائصها  

كالتالــــــي:
 STE NEGASTREET  : التسمية 

COMPANY
الهدف االجتماعي: -  مفاوض.

- تجارة و خدمات متنوعة. 
قنيطرة  شارع   : االجتماعي  املقر 
؛  املحمد1  حي   19 رقم   09 بلوك 

اكادير.
املدة 99   سنة. 

درهم   100.000  : الرأسما  
حصة إجتماعية   1000 مقسمة إلى 
من فئة 100  درهم للحصة الواحدة،  
السيدة   -: كالتالي   منتسبة للشركاء 
حصة   500  : الدايم  عبد  فاطمة 

اجتماعية ،
 - السيد حسن بهران : 500 حصة 

اجتماعية.
التسيير: يعهد بتسيير الشركة إلى 
السيد حسن بهران ملدة غير محددة، 

أما التوقيع فينسب  له.   
تم اإليداع القانوني بكتابة  وقد  
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
تحت    29/0 /2021 بتاريخ  باكادير  

رقم  99336 .
للخالصة و البيان

عن املسير،

350 P
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 Sté  »ICHWA TRANSPORT«

SARL AU
بموجب عقد عرفي محرر بتاريخ 

شركة  تأسيس  تم   16/0 /2021

محدودة املسؤولية  املميزات التالية :

 ICHWA شركة  التسمية: 

شريك  ذات  ش.م.م   TRANSPORT

وحيد.

الهدف: نقل البضائع على حساب 

الغير - أشغا  البناء وأعما  مختلفة.

بلوك  حي الريب  االجتماعي:  املقر 
10 زنقة  2 تيكوين  اكادير . 

املدة :   99 سنة.
 100.000  : رأس املا  االجتماعي 

1000حصة من فئة  درهم مجزأ إلى 

100 درهم للحصة الواحدة.

التسيير: قا�سي لحسن.

السنة االجتماعية  : تبتدئ السنة 

االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في 

آخر دجنبر من كل سنة.

وتم اإليداع القانوني لهذا املحضر 

املحكمة  هيئة  لدى  الضبط  بكتابة 

 99332 رقم  تحت  باكادير  التجارية 

والسجل التجار1 رقم 7227  بتاريخ 

2021/ 29/0 م.
من اجل النسخة والبيان

351 P

 SOCIÉTÉ IDAWMZDAW

 SERVICES  SARL
شركة ذات مسؤولية محدود  

رأسمالها 100.000 درهم

مقرها الجتماعي: دوار دار بوبكر حي 

زريب دراركة اكادير

بتاريخ  املحرر  للعقد  تبعا 

شركة  تأسيس  تم   29/03/2021

على  تحتو1  املسؤولية  محدودة 

امليزات التالية :

 Société  : التسمية 

   IDAWMZDAW SERVICES     sarL

املقر االجتماعي : دوار داربوبكرحي 

زريب دراركة اكادير.

الرأسما  : 100.000 درهم.

النشاط التجار1 : 
العمارات واالشغا   االشغا  بناء 

املتنوعة او البناء.
باملائة من األرباح   5 الربح: يقتطع 
الصافية من اجل االحتياطي القانوني
تم تعيين السيد الكهية  التسيير: 

محمد كمسير لشركة.
السنة االجتماعية:  من فاتح يناير 

الى غاية 31 من دجنبر.
تاريخ  من  ابتداء  سنة   99 املدة: 

التسجيل في السجل التجار1.
لدى  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
باملحكمة  الضبط  كتابة  مصلحة 
التجارية باكادير بتاريخ  2021/ 12/0 

تحت عدد 99080.
بمثابة مقتطف و بيان

352 P

 IGDAMEN TRANSPORT
 SARL

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة تاسيس  تم   19/0 /2021 

 ش م م .
 sté IGDAMEN  : التسمية 

.TRANSPORT SARL
حدد  االجتماعي:  الرأسما  
درهم   100.000 رأسما  الشركة في 
مقسم إلى 1000 سهم موزعة كالتالي:
 500  =  50% الواسع=  ابراهيم 

سهم.
حسن تعقت = %50 = 500 سهم
في  الشركة  تمارس  األهداف: 
نقل  )املغرب):  التراب الوطني  جميع 

املستخدمين لحساب الغير  .
سنة   99 في  املدة  حددت   : املدة 

ابتداء من تأسيسها.
حي النية ايت    : املقر االجتماعي 

عميرة  بيوكرى اشتوكة ايت باها.
التسيير :   حسن تعقت.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية   باملحكمة  الضبط 
بتاريخ  رقم  102   تحت   بانزكان 

. 0 /05/2021
353 P

 INSTITUT MEDIPOL  شركـة

 PRIVE  SARL
رأسمـالـها :  100.000  درهـم 

املقر االجتماعى   تجزئة 0 55 حي 

املحمد1 اكادير

التـأسيـس
بمـوجب عـقد عـرفي باكادير بتـاريخ 

شركـة     قـرر شركـاء   2021 يناير   01

   INSTITUT MEDIPOL PRIVE

مسؤوليـة  ذات  شركـة   S.A.R.L

مـحـدودة.   

 INSTITUT MEDIPOL : التسميـة

مسؤوليـة  ذات  شركـة   PRIVE

مـحـدودة.

املنهي  التكوين  معهد   -  : الهـدف 

الخاص.

في  الشركـة  مـدة  حـددت    : املـدة 

من تـاريخ تـأسيسـها  سنـة إبـتداء   99

النهـائي .
رأسمـا  الشركـة : 100.000 درهـم 

مـوزع على 1000    حصـة   كالتـالي :

  900 خاليل  الشويخ  السيـد  

حصـة . 

السيـدة غناج حسناء 100   حصة

املجـمـوع 1000   حصـة .

الشويخ  عـين   : الشركـة  تسـييـر 

غـير  ملـدة  للشركة  كمسير  خاليل 

محـددة  و تـلزم الشركـة بـتوقيعـه .

املـقر االجتمـاعي : تجزئة 0 55 حي 

املحمد1 اكادير.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 

بتاريخ  باكادير  التجارية  املحكمة 

 99292 عـدد  تـحت   27/0 /2021

وتحث رقم السجل التجار1 7189 .

354 P

  STILI SOLAR
إعالن عن تأسيس

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

القوانين  وضع  تم   08/0 /2021

األساسية لشركة محدودة املسؤولية 

ذات املميزات التالية:

.  STILI SOLAR : التسمية
شركة محدودة  الشكل القانوني: 

املسؤولية. 
جميع  وتركيب  لوازم   : الهدف 
الشمسية/ الطاقة  معدات  أنواع 
األعما  املتنوعة/تصدير و االستراد.

حي  ب  تجزئة  االجتماعي:  املقر 
الداخلة رقم 28 الكردان أوالد تايمة. 
في  :حدد  االجتماعي  الرأسما  
 1000 إلى  مقسم  درهم   100.000
املمثلة  درهم   100 فئة  من  حصة 

للحصة الواحدة في ملكية .
 500 املعلم  بن  مو�سى  السيد   -

حصة.
 500 السيد الحسين اسطيلي     -

حصة .
املعلم  بن  مو�سى  عين  التسيير: 
مسيران   اسطيلي  الحسين  والسيد 

للشركة ملدة غير محددة.
املدة : 99 سنة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط  كتابة 
 28/0 /2021 بتاريخ  بتارودانت  

تحت رقم 361.
املسير  

354P مكرر

حسابات ادميم ش.م.م

 SOUSS METAL TRAVAUX
  SARL AU

إعالن عن تأسيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة وذات الشريك 

الوحيد 
بموجب عقد عرفي محرر بتاريخ 
القانون  وضع  ثم   2021 ابريل   22
محدودة  شركة  لتأسيس  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  وذات  املسؤولية 

باملميزات التالية:
 SOUSS METAL التسمية : شركة

 TRAVAUX
املسؤولية  ذات  شركة  الشكل: 

املحدودة وذات الشريك الوحيد.
رأسما   حدد  الشركة:  رأسما  
درهم مقسمة   100.000 الشركة في 
بقيمة  اجتماعية  حصة   1000 إلى 
في  كلها  هي  و  للواحدة  دراهم   100

ملكية السيد ابلوى الحسين. 
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مقر الشركة : الطابق السفلي دوار 

تكاديرت الدرركة اكادير   

اللحام  أعما   الشركة:  نشاط 

بجميع أشكالها ؛ االشغا  املختلفة او 

البناء ؛ بيع مواد البناء 
ابلوى  السيد  عين  التسيير: 

غير  ملدة  للشركة  كمسير  الحسين  

محدودة.

الشركة ملزمة بالتوقيع  التوقيع: 

الوحيد للمسير السيد ابلوى الحسين.

السنة املالية : من 01 يناير إلى 31 

ديسمبر 

املدة :  مدة الشركة محددة في 99 

سنة

بكتابة  القانوني  اإليداع  ثم 

الكادير  التجارية  باملحكمة  الضبط 

يوم 05/2021/ 0 تحت رقم 12 99 

ورقم السجل التجار1 7295                  

355 P

TAMANRASSET  شركة
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
الجمع  محضر  على  بناء 

بتاريخ  املنعقد  التأسي�سي  العام 

تأسست شركة ذات    12/0 /2021

باالعتبارات  املحدودة  املسؤولية 

التالية: 

  TAMANRASSET االسم: شركة  

ذات املسؤولية املحدودة.
العنوان: رقم  30 كيسارية مرجان 

الطابق األو  تزنيت.

في األشغا   مقاو    .-    : الهدف 

العامة والبناء- مفاوض.

العمليات  كل  عامة  وبصفة 

املالية  التجارية،  السياحية، 

واالقتصادية التي من شأنها أن تنمي و 

تطور نشاط الشركة املذكورة أعاله.

 99( تسعة و تسعون سنة  املدة: 

سنة).
هو  الشركة  رأسما   املــا :  رأس 

درهم)   100.000( درهم  ألف  مائة 

حصة   (1000( ألف  إلى  مقسمة 

بقيمةمائة )100) درهم لكل حصة.

بهاو1  السيد   تعيين  التسيير: 
مسيران  عصام  بوعكاف  مصطفى 

للشركة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني باملحكمة االبتدائية بتيزنيت 
 : رقم  تحت   30/0 /2021  : بتاريخ 

 .160
356 P

 TECHNIQUES AUTO شركة
A DOMICILE

محدودة املسؤولية 
إعالن عن التأسيس

 01 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
باكادير حررت قوانين    2021 ابريل 
شركة محدودة املسؤولية خصائصها 

كالتالي :
 TECHNIQUES AUTO   : االسم

 A DOMICILE SARL
بأعما   يتعلق  ما  كل   : الهدف 

امليكانيك.
01 شــارع  بــلــوك   : املقر االجتماعي 

07 رقــم 02 حــي الــكــويــرة اكــــاديـــر
سنة ابتداءا من تاريخ   99  : املدة 

التاسيس النهائي.
في  حدد   : االجتماعي  الرأسما  
الى  مقسم  درهم   100.000 مبلغ 
درهم   100 فئة  من  حصة   1000

للواحدة موزعة على الشركاء :
- السيد مبارك بنوا1 500  حصة 

بمبلغ 50.000 درهم. 
- الـسيد  عبد الرحيم دتار   500   

حصة بمبلغ 50.000 درهم. 
فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 
كل  من  دجنبر   31 في  تنتهي  و  يناير 
سنة ما عدا السنة املالية االولى التي 
الى غاية  التأسيس  تاريخ  تبتدئ من 

31 دجنبر .
الشركة  بتسيير  يقوم   :  التسيير 
مبارك  السيد   غيرمحدودة  ملدة  و 

بنوا1 والسيد عبد الرحيم دتار.
التوقيع   حق  اسناد   : االمضاء 
عبد  والسيد  بنوا1  مبارك  السيد  

الرحيم دتار.

األرباح :  يتم اقتطاع 5 % لتكوين 

عليه  املنصوص  االحتياطي  الرصيد 

يخصص  او  يوزع  الصافي  و  قانونيا 

جديد  من  مرحل  مبلغ  او  احتياطا 

برمته اوجزئيا.

االيداع  تم   : القانوني  االيداع 

باملحكمة  الضبط  بكتابة  القانوني 

التجارية بأكادير بتاريخ 2021/ 28/0   
تحت   رقم 99327.

للخالصة و التذكير 

357 P

 Société SOURCE DE

 BEAUTE ALLEMAND
S A R L A U

شركة ذات مسؤولية محدود، 
رأسمالها 100.000 درهم

مقرها الجتماعي: شقة رقم 271 

طابق 1 فوتى العليا بنسركاو اكادير

بتاريخ  املحرر  للعقد  تبعا 

شركة  تأسيس  تم   12/03/2021

الشريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد تحتو1 على امليزات التالية:

 Société SOURCE DE التسمية: 

   BEAUTE ALLEMAND     sarL

 271 شقة رقم   : املقر االجتماعي 

طابق 1 فوتى العليا بنسركاو اكادير

الرأسما : 100.000 درهم

النشاط التجار1: 

أالشغا  تجميل و تصدير و إستراد

باملائة من األرباح   5 الربح: يقتطع 

الصافية من اجل االحتياطي القانوني

التسيير: تم تعيين السيدة منعيم 

اما  كمسيرة لشركه

السنة االجتماعية:  من فاتح يناير 

الى غاية 31 من دجنبر.

تاريخ  من  ابتداء  سنة   99 املدة: 
التسجيل في السجل التجار1

ا  القانوني  اإليداع  تم  قد  و 

الضبط  كتابة  مصلحة  لدى 

بتاريخ  باكادير  التجارية  باملحكمة 

2021/ 16/0تحت عدد 99155.
بمثابة مقتطف و بيان

358 P

حسابات ادميم ش.م.م

   SOUSS AYA TRANS شركة

إعالن عن تأسيس شركة ذات 
مسؤولية محدودة 

بموجب عقد عرفي محرر بتاريخ  

القانون  وضع  ثم   2021 ابريل   27

محدودة  شركة  لتأسيس  األسا�سي 

املسؤولية باملميزات التالية:

 SOUSS AYA شركة  التسمية: 

     TRANS

املسؤولية  ذات  شركة  الشكل: 

املحدودة 

رأسما   حدد  الشركة:  رأسما  

درهم مقسمة   100.000 الشركة في 

بقيمة  اجتماعية  حصة   1000 إلى 

دراهم للواحدة و مقسمة كما   100

500 حصة  السيد الزنني جواد   :  يلي 

حمزة  االدري�سي  السماللي  السيد  و 

500 حصة

مقر الشركة: الطابق السفلي رقم 

 9 تجزئة مسكينة الدراركة اكادير

الوطني  النقل  الشركة:  نشاط 

والدولي للبضائع لحساب الغير 

التسيير: عين السيد الزنني جواد 

كمسير للشركة ملدة غير محدودة.

التوقيع : - التوقيعات االجتماعية: 

الشركة ملزمة بتوقيع السيد الزنني 

جواد

الشركة  البنكية:  التوقيعات 

لسيد  املتصلة  بالتوقيعات  ملزمة 

السماللي  والسيد  جواد  الزنني 

االدري�سي حمزة 

السنة املالية: من 01 يناير إلى 31 

ديسمبر 

املدة:  مدة الشركة محددة في 99 

سنة

بكتابة  القانوني  اإليداع  ثم 

باكادير  التجارية  باملحكمة  الضبط 

يوم  2021/05/0 تحت رقم 13 99 

ورقم السجل التجار1 7297 .

359 P
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    SOCIOIMMOTIGUE  شركة

ش.م.م  
بتاريخ   و  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم تأسيس شركة    2021 أبريل   06
محدودة املسؤولية سجلها التجار1 

رقم  23219  ذات املميزات التالية : 

   SOCIOIMMOTIGUE    : التسمية

ش.م.م 

582 شارع  :  رقم  املقر االجتماعي 

بئر انزران الدشيرة انزكان 

الرأسما  : 100000  درهم.

 LOTISSEUR  -   : الهدف
-  اإلنعاش العقار1

تنبيه  عمار  السيد   - الشركاء: 

والسيد نور الدين امنصاك و السيد 

حسن اوشن  .

التسيير :  تسير الشركة من طرف 

السيد عمار تنبيه و السيد نور الدين 

امنصاك .

اإليداع  تم   : القانوني  االيداع 

القانوني باملحكمة  االبتدائية بإنزكان  

رقم  تحت   0 /05/2021 بتاريخ  

.1029

360 P

 PRETY BOIS ET TRAVAUX  

  DIVERS
رأسمالها 100.0000 درهم      

مقرها االجتماعي  زنقة 58  رقم 52 

حي النهضة اكادير. 

تأسيس شركة
بموجب عقد عرفي محرر بتاريخ 

شركة  تأسيس  تم   2019/02//25

املميزات       ذات  املسؤولية  محدودة 

التالية :

 PRETY BOIS شركة   : التسمية 

ET TRAVAUX DIVERS ش.م.م. 
املقر اإلجتماعي: زنقة 58  رقم 52 

حي النهضة اكادير.

 100.000   : رأس املا  االجتماعي 

درهم مجزأ إلى   1000 حصة من فئة 

100 درهم للحصة.

السيد  من  كل  تعيين   التسيير 

املصطفى املودن مسير الشركة ملدة 

غير محددة. 

السنة االجتماعية  : تبتدئ السنة 

االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في 

آخر دجنبر من كل سنة.

وتم اإليداع القانوني لهذا العقد 

املحكمة  هيئة  لدى  الضبط  بكتابة 

 39689 رقم  تحت  بأكادير  التجارية 

والسجل التجار1 رقم 39689  بتاريخ 

12/03/2019م.
من اجل النسخة والبيان

361 P

 STE S.T FRUITS    SARL

شركة س ت فرو1    ش.م.م

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

شركة  تأسيس  تم   01/0 /2021

ذات املميزات التالية:

شركة س ت فرو1        : التسمية 

ش.م.م

الهدف االجتماعي: تصدير واستراد 

الخضر و الفواكه     

:     عند شركة جوهرة  العنوان  

رابعة  شارع  األو    الطابق  فرو1 

العدوية داخلة اكادير    .

املدة: 99 سنة

درهم   100.000 الرأسما : 

حصة من فئة     1000 مقسمة إلى 

100 درهم.

السنة االجتماعية: من فاتح يناير 

إلى 31 دجنبر من كل سنة.

السيد  الشركة  يسير  التسيير: 

تويجر اسماعيل ملدة غير محدودة. 

تم   : التجار1  السجل  

الضبط  بكتابة  القانوني  اإليداع 

بتاريخ   بأكادير   التجارية  باملحكمة 

2021/ 27/0 تحت عدد 99287 .    

362 P

SARA COMMERCE
SARL  AU 

Au Capital de 100.000 Dhs

 Siège Social: N° 06 AVENUE

 OUYSSI BLOC A HAY EL

.MOUAHIDINE GUELMIM

ICE : 002818837000026

تـــأسيــس
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة  تأسيس  تم   ،28/0 /2021

بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد  باملميزات التالية :

SARA COMMERCE : التسمية
شارع   06 رقم   : املقر االجتماعي  

وي�سي بحي املوحدين بلوك أ كلميم.

درهم   100.000  : الرأسمـــــــــــــا  

فئة  من  حصة   1000 على  مقسمة 

100 درهم.

املواد  في   التجارة   : الهـــــــــــــــــدف 

الغذائية. توزيع املواد الغذائية

الكوي�سي عبد   : املسير القانوني   

املالك . 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ   بكلميم   االبتدائية 

03/05/2021  تحت رقم 179/2021

363 P

SCHNELL SARL AU
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة
في   املؤرخ  للعقد  طبقا 

شركة  تأسيس  تم   0 /02/2021

بالخصائص  محدودة  املسؤولية 

التالية :  

SCHNELL SARL AU : االسم

.   LIVRAISON : الهدف
 100.000  : املجموعة   رأسما  

درهم.

املسير: محمد ابن الشيخ

فيراس  شركة  االجتماعي:  املقر 

محل  23 عمارة رقم 87 الشطر 10 

مشروع النهضة حي السالم اكادير. 

املدة :  99 سنة.

للمجموعة  القانوني  االيداع  تم 

بالسجل التجار1 باملحكمة التجارية 

بتاريخ   99386 رقم  تحت  بأكادير 

03/05/2021 رقم 7261 .  

364 P

 STE  SOCIETE SOUSS FAKIA

S.A.R.L. AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة شريك وحيد

بمقت�سى العقد العرفي املؤرخ في 

القانون  صياغة  03/2021/ 2تمت 

املسؤولية  ذات  لشركة  االسا�سي 

ذات  وحيد  شريك  املحدودة 

الخصائص التالية :

اسم  تحمل  الشركة   : التسمية 

 SOCIETE SOUSS FAKIA SARL.

. AU

الهدف االجتماعي :

شراء,  تجارة,   , تصدير   , استيراد 

أنواع  جميع  وتسويق  توزيع  بيع, 

املنتجات الغذائية.

 02 رقم  محل   : االجتماعي  املقر 

مبنىافران 29/30 شارع عبد الرحيم 

بوعبيداكادير.

املدة :   محددة في 99 سنة .

مبلغ  في  محدد   : الراسما  

إلى   مقسم  100.000,00درهم 

درهم  1000حصة اجتماعية بمائة  

للحصة الواحدة مقسمة كمايلي :

امحمد الزاهير 1000حصة.

التسيير : امحمدالزاهير.

 01 من  تبدأ  االجتماعية:  السنة 

يناير وتنتهي في 31 دجنبر .

باملحكمة  تم   : القانوني  االيداع 

 23/0 /2021 بأكاديريوم  التجارية 

تحت عدد رقم99263.
مقتطف قصد االشهار.

365 P
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STE HOUMADOU TOUR
SARL

بمقت�سى القانون األسا�سي للشركة 
املؤرخ بتاريخ 18 مارس 2021، املسجل 
تحت   ،2021 أبريل  بتاريخ    بأكادير 
 RE 2021001357712067, رقم 
تكونت   OR12217/2021 Gratis
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
.STE HOUMADOU TOUR مسماة

رأسمالها : 100.000 درهم.
الهدف االجتماعي : النقل السياحي.
56 /س  تجزئة   : املقر االجتماعي 

تدارت، الجزء 1 انزا، أكادير.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تسجيلها بالسجل التجار1.
رأسما  الشركة مقسم كما يلي :
السيد رشيد هومادو 500 حصة ؛
 500 احجام  الدين  نور  السيد 

حصة.
: من طرف السيد  تسيير الشركة 
رشيد هومادو بصفته املسير لشركة 

ملدة غير محدودة.
من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر.
باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 
التجارية بأكادير بتاريخ 30 أبريل 2021 

تحت رقم 99350.
366 P

STE DOJOW 
SARL

RC : ICE 002786534000080
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  وضع  تم   2021 فبراير   9
املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�سي 
املحدودة تحمل الخصائص التالية :
.STE DOJOW SARL : التسمية

محدودة  شركة   : الشكل 
املسؤولية.

وكالة التواصل الرقمي   : املوضوع 
وتحسين محركات البحث والتسويق 

عبر االنترنت.
املقر االجتماعي : رقم 7 عمارة  2 
املحمد1،  الحي  سكن،  بيتي  إقامة 

أكادير.

مدة الشركة : 99 سنة.
رأسما  الشركة : 10.000 درهم.

التسيير : السيد محمد عبد املولى.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 

التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 

بتاريخ   99211 رقم  تحت   بأكادير 
21 أبريل 2021 رقم سجلها التجار1 

هو 7107 .

367 P

DRIMKAD ALUM
تأسيس شركة

مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

شركة  تأسيس  تم   2021 أبريل   19

ذات املسؤولية املحدودة وخاصياتها 

كالتالي :

 DRIMKAD شركة   : التسمية 

.ALUM
تجار1  محل   : االجتماعي  املقر 
تجزئة رمل  31، حي ابن طفيل،  رقم 

تراست، إنزكان.

جميع  بيع   : االجتماعي  الهدف 

أنوا  األملنيوم ونجارة األلومينيوم.
مبلغ  في  حدد   : الشركة  رأسما  

 1000 درهم مقسمة على   100.000

من فئة 100 درهم.

تسيير الشركة : يتم تسيير الشركة 

من طرف السيد عنقمة محسون.

تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط 

لدى املحكمة بإنزكان تحت رقم 1017 

يوم   23199 رقم  التجار1   السجل 

2 ما1 2021.

368 P

 HYGIENE ET SECURITE

INCENDIE
SARL AU

تأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تحديد  تم  بأكادير   2021 أبريل   12

ذات  لشركة  األسا�سي  القانون 

واحد  لشريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات املميزات التالية :

 HYGIENE : التسمية االجتماعية
.ET SECURITE INCENDIE

ذات  شركة   : القانونية  الطبيعة 
املسؤولية املحدودة لشريك واحد.

 Dératisation,  : الشركة  غرض 
.désinsectisation et désinfection

املقر االجتماعي : حي املسيرة بلوك 
ب، دراركة، أكادير.

من  سنة   99  : االجتماعية  املدة 
تاريخ تأسيسها النهائي.

في  حدد   : االجتماعي  الرأسما  
10.000 درهم مقسمة إلى 100 حصة 
اجتماعية من فئة 100 درهم موزعة 

كما يلي :
 100 الحسن  العيساو1  السيد 

حصة أ1 10.000 درهم.
التسيير : أسند إلى السيد العيساو1 
الوطنية  البطاقة  رقم  الحسين، 

J70509 وذلك ملدة غير محدودة.
السنة االجتماعية : من فاتح يناير 

إلى غاية 31 ديسمبر.
يتولى السيد العيساو1   : التوقيع 
املنفرد على جميع  التوقيع  الحسين 
وكذلك  بالشركة  املتعلقة  الوثائق 

الوثائق البنكية.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
 99301 رقم  تحت  بأكادير  التجارية 

بتاريخ 27 أبريل 2021.
وتم تقييد الشركة السجل التجار1 
رقم 7195  بتاريخ 27 أبريل 2021.

من أجل اإليداع والنشر

369 P

STE M.O.B AUTO
رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : رقم 115 الحي 
الصناعي ايت ملو 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

بمقت�سى عقد عرفي املؤرخ بتاريخ 
شركة  تأسست   2021 مارس   2 
ذات املسؤولية املحدودة وعناصرها 

كالتالي :
اسم  تحمل  الشركة   : التسمية 

.STE M.O.B AUTO

الغرض االجتماعي : ميكانيك عام 
وإصالح السيارات.

الحي   115 رقم   : املقر االجتماعي 
الصناعي ايت ملو .

في  حدد   : االجتماعي  الرأسما  
 1000 إلى  مقسم  درهم   100.000
درهم   100 بقيمة  اجتماعية  حصة 

للحصة الواحدة.
للسيد  خو    : واإلمضاء  التسيير 

زويتن املهد1.
تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط 
لدى هيئة املحكمة االبتدائية بإنزكان 
تحت رقم 975 بتاريخ 28 أبريل 2021.

من أجل النسخة والبيان
عن املسير

370 P

AL MASIAF LOGISTIC- SARL
اإلشهار القانوني

العام  الجمع  محضر  حسب 
 08/0 /2120 بتاريخ  التأسي�سي 
 AL MASIAF شركة  شركاء  قرر 
مسؤولية  ذات   -LOGISTIC -SARL

محدودة 100.000   درهم مايلي :
مقر الشركة : بلوك 6  حي اسايس 

ازرو أيت ملو    .
 :100.000 في  حدد  املا   رأس 
1000 حصة من  درهم مقسومة إلى 
وموزعة  الواحدة  درهم   100 فئة 

كتالي:
- محمد ابوطالب 900 حصة 

- زيد حدية 100 حصة
الشركة:  أهداف  من  املوضوع: 
للبضائع  الدولي  و  الوطني  النقل   -

لحساب الغير.
زيد  السيدة  تعين  التسيير: 
 AL MASIAF حدية  مسيرة  للشركة 
غير  ملدة   -  LOGISTIC- SARL

محدودة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التسجيل بالسجل التجار1.
اإليداع : تم  اإليداع القانوني لدى 
انزكان  بمدينة  االبتدائية  املحكمة 
رقم    تحت    23/0 /2021 بتاريخ 
  9 السجل التجار1 رقم 23105.

371 P
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AHRA CONTRUCTION
تأسيس شركة دات مسؤولية 

محدودة
طبقا للعقد املؤرخ 2021/ 28/0 

تم تأسيس شركة محدودة املسؤولية 

بالخصائص التالية:

االسم :

 AHRA CONTRUCTION
الهدف : منعش عقار1 

رأسما  املجموع : 100.000

التسيير: السيد محند اهربا

ب1   3 الطابق   : االجتماعي  املقر 
شارع   3 املجموعة  املنزه  رقم  31 

الجيش امللكي اكادير  

املدة : 99 سنة 

للمجموعة  القانوني  اإليداع  تم 

بالسجل التجار1 باملحكمة التجارية 

بتاريخ   99385 رقم  تحت  باكادير 

.03/05/2021

372 P

 STE AGRICOLE FRUITS &

VEGTALES MARROC  SARL
إعـــــــالن عن إنشـــاء شركـــــة

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة  تأسيس  تم   30/03/2021

املميزات  ذات  املسؤولية  محدودة 

التالية:

 STE AGRICOLE  : التسمية 

  FRUITS & VEGTALES MARROC

 SARL

تغمرت،  دوار   : االجتماعي  املقر 

جماعة اسرير، كلميم.

درهم   100.000  : الرأسما  

فئة  من  حصة   1000 على  مقسمة 

100,00 درهم.

تسيير  في  مقاو    -  : الهدف 

العمليات الزراعية
هبو   املدني  السيد  الشركاء:- 

ب   10/11/1978 بتاريخ  املزداد 

الكفيفات تارودانت، الحامل لبطاقة 

 JC315 23 الوطنية رقم   التعريف 

900 حصة.

املزدادة  السيدة فطومة رشيد   -
برحيل  أوالد  ب   1960 بتاريخ 
تارودانت ، الحامل لبطاقة التعريف 

JC2 6581  الوطنية رقم
 100 حصة

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 
يناير وتنتهي في 31 دجنبر من كل سنة
: تسير الشركة حاليا من  التسيير 
غير  ملدة  املدني هبو   السيد  طرف 

محددة.
باملحكمة  تم   : التجار1  السجل 
بتاريخ  بكلميم  االبتدائية 

2021/ 21/0 تحت رقم 9  3.
372P مكرر

AGA BUILD
تأسيس شركة دات مسؤولية 

محدودة
طبقا للعقد املؤرخ 30/03/2021 
تم تأسيس شركة محدودة املسؤولية 

بالخصائص التالية:
 AGA BUILD : االسم

الهدف : منعش عقار1 
رأسما  املجموع : 100.000    

التسيير: السيدة حداد1 فاطمة
ب2   3 الطابق   : االجتماعي  املقر 
شارع   3 املجموعة  املنزه  رقم  31 

الجيش امللكي اكادير  
املدة : 99 سنة 

للمجموعة  القانوني  اإليداع  تم 
بالسجل التجار1 باملحكمة التجارية 
بتاريخ   99387 رقم  تحت  باكادير 

03/05/2021
373 P

مكتب حسابات شحود1

 SOCIETE AB FERTILITE
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي : مستودع 
بشارع املختار سو�سي  بحي اعليوة 
جماعة وقيادة التمسية  ايت ملو .
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

23137
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم  09ابريل2021 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE AB : االقتضاء بمختصر تسميتها

.FERTILITE SARL AU
غرض الشركة بإيجاز :  

اليات   --  2 املبيدات الفالحية   -1
السقي  منتوجات   بيع   --3 فالحية 

والر1
:مستودع  عنوان املقر االجتماعي 
اعليوة  بحي  سو�سي   املختار  بشارع 

جماعة وقيادة التمسية  ايت ملو 
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيدعبد الجليل بومريم : 1000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد الجليل بومريم تجزئة 

اليمام الدراركة اكاديراملغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  انزكان  االبتدائية 

2021/ 27/0 تحت رقم 969.
374 P

STE ARDI SANTE SARL
بمقت�سى  عقد  عرفي  مؤرخ  يوم 
 1 / 0/ 2021 تم إنشاء شركة  ذات 

الخصائص التالية :
 STE ARDI SANTE  : التسمية 

 SARL
وتصدير  استيراد   -  : الهدف 
ومستحضرات  الغذائية  املكمالت 

التجميل.
امان   A 6 عمارة  رقم  30  املقر: 

فونتي.

درهم   100.000   : الرأسما  
مقسمة كاآلتي : 

   90  : نوغد1  صوفي  السيدة 
حصة )100 درهم للحصة).

510  حصة   : السيد جيل جاين 
)100 درهم للحصة).

التسيير: السيدة صوفي نوغد1
اإليداع القانوني وضع في املحكمة 
 0 /05/2021 يوم  باكادير  التجارية 

تحت رقم 07 99.
السجل التجار1 :  7285 .

375 P

ازكور للنقل .م.م. م.
تأسيس شركة

املؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تأسيس  تم   2021/0 /09 في 

شركةازكور للنقل .م.م. م.
هدفها :

- نقل األشخاص للغير.
سيد1  اغبالو  بدوار  العنوان: 

وسا1 شتوكة ايت باها .
درهم موزعة   100.000 رأسمالها 
حصة  كل  قيمة  حصة   1000 إلى 

100درهم 
كريم  ازكور  السيد  تعيين  تم 
كمسيرة و املوقعة للشركة ملدة غير 

محدودة.
سنة   99 :مدة عمر الشركة  املدة 

من تاريخ تأسيسها النهائي.
رقم  اإليضاحي  التجار1  السجل 

 23195
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 05  02 بتاريخ  ألنزكان  اإلبتدائية 

2021 تحت رقم  101.  
376 P

شركة افنان تي اغ   ش.م.م 
برأسما  اجتماعي قدره 100.000 

درهم
حي اكبار ملزار ايت ملو  انزكان  

 بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
تمت صياغة القانون   19/0 /2021
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة  ذات الخصائص التالية : 
الغرض االجتماعي: 
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- نقل البضائع لحساب الغير، نقل 

املستخدمين، اإلسعاف والديبناج 

اغ    افنان تي  شركة     : التسمية 

ش.م.م  

املقر االجتماعي: حي اكبار ملزار ايت 

ملو  انزكان  

املدة : حددت في 99 سنة 

الرأسما  والحصص االجتماعية: 

درهم   100.000 في  الرأسما   حدد 

اجتماعية  حصة   1000 إلى  مقسم 

موزعة   ، درهم للواحدة   100 بقيمة 

كاألتي : 

- الحمدو�سي عبد هللا  500 حصة 

- محمد حازم 500  حصة

من  مسيرة  الشركة  التسيير: 

طرف املسير الوحيد للشركة السيد 

الحمدو�سي عبد هللا حيث يعود إليه  

ملدة  وذلك  لوحده   البنكي  التوقيع 

محددة.

 37 توزع حسب الفصل  األرباح: 

من القانون األسا�سي للشركة.

ثم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

 : تحت عدد رقم  االبتدائية بانزكان  

997/2021  بتاريخ 2021/ 29/0.
مقتطف قصد اإلشهار 

377 P

شركة صحرا فييكول  ش.م.م 

بشريك وحيد 
برأسما  قدره 100.000 درهم

محطة الكويرة للوقود .أمام شارع 

خالد ابن الوليد طريق لعيون امليناء 
لعيون

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
تمت صياغة القانون   1 /0 /2021

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

ذات  وحيد  بشريك  املحدودة 

الخصائص التالية : 

الغرض االجتماعي: 

الجديدة  السيارت  وشراء  بيع   -

واملستعملة، تجهيز السيارات 

شركة شركة صحرا    : التسمية 

فييكو   ش.م.م بشريك وحيد .

محطة الكويرة    : املقر االجتماعي 
.أمام شارع خالد ابن الوليد  للوقود 

طريق لعيون امليناء لعيون.
املدة : حددت في 99 سنة. 

الرأسما  والحصص االجتماعية: 
درهم   100.000 في  الرأسما   حدد 
اجتماعية  حصة   1000 إلى  مقسم 
موزعة   ، درهم للواحدة   100 بقيمة 

كاألتي : 
-  امرهان ابراهيم 1000 حصة. 

التسيير: الشركة مسيرة من طرف 
الشريك  ابراهيم   امرهان  السيد 
الوحيد للشركة حيث يعود له كل من 
البنكي واالجتماعي وذلك  التوقيعين 

ملدة غير محددة.
 16 توزع حسب الفصل  األرباح: 

من القانون األسا�سي للشركة.
ثم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
 : االبتدائية بالعيون  تحت عدد رقم 
1306/2021  بتاريخ 2021/ 16/0.

مقتطف قصد اإلشهار 

378 P

كالم ديرم
تـأسـيـس شــركة

بتأريخ  عرفي   عقد  بمقت�سى 
القانون  وضع  تم   .2021 أبريل   28
التاسي�سي لشركة محدودة املسؤولية 
الشريكة  الوحيدة تحمل الخصائص 

التالية:
الـتـسـميـــــــــــــــة : كالم ديرم 

شركة دات املسؤولية    : الشكل 
املحدودة الشريكة الوحيدة  

الـمـوضـــــوع : مركز للتجميل 
1 عمارة  : رقم  الـمـقر االجـتـماعــي  
1 – زنقة  20 تجزئة  افوعيز الطابق 
االنبعاث - الحي الصناعي -  – اكادير 
سنة ابتداء    99  : مــــــدة الشركــــــة 

من يوم تأسيسها.
رأسمـــا  الشركـــة   :  100.000درهم 
مقسم على 1000 حصة من فئة 100 

درهم  كلها  للسيدة  خديجة جران. 
األربــــــــــــــــــاح : يتم اقتطاع نسبة % 5 
من األرباح  لالحتياط القانوني والباقي 

حسب تقرير الشريكة الوحيدة. 

من  الشركة  تسير   : الـتسـيـيـــــــــــــر 

طرف السيدة : خديجة جران. مع كل 

صالحيات االمضاء.

السنـــة االجتمـاعيـة : من فاتح يناير 

إلى 31 دجنبـــــر.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 

يـوم  باكادير   التجارية  املحكمة  

05/2021/ 0 تحت رقم 16 99.

379 P

شركة اسيا لوجستيك  ش.م.م 
برأسما  قدره 100.000 درهم

حي الباز القليعة ايت ملو  انزكان  

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
تمت صياغة القانون   09/0 /2021

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة ذات الخصائص التالية : 

الغرض االجتماعي: 

- نقل البضائع لفائدة الغير.

التسمية :  شركة اسيا لوجستيك  

ش.م.م 

حي الباز القليعة  املقر االجتماعي: 

ايت ملو  انزكان  

املدة : حددت في 99 سنة 

الرأسما  والحصص االجتماعية: 

درهم   100.000 في  الرأسما   حدد 

اجتماعية  حصة   1000 إلى  مقسم 

موزعة   ، درهم للواحدة   100 بقيمة 

كاألتي : 

-  اوبركة محمد 333 حصة 

-  اوصالح محمد  33 حصة

-  اوصالح الحسن 333 حصة

التسيير:  الشركة مسيرة من طرف 

املسير الوحيد للشركة السيد اوبركة 

التوقيع  اليه   يعود  حيث  محمد 

البنكي لوحده  وذلك ملدة محددة. 

الفصل37  حسب  توزع  األرباح: 

من القانون األسا�سي للشركة.

ثم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

 : تحت عدد رقم  االبتدائية بانزكان  

998/2021  بتاريخ 2021/ 28/0.
مقتطف قصد اإلشهار 

380 P

TOP AQUA

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

في    املؤرخ  للعقد  طبقا 

شركة   تأسيس  تم   22/03/2021

بالخصائص  املسؤولية  محدودة 

التالية :  

االسم : توب اكوا

املزارع  وتشغيل  إنشاء   : الهدف 

الصناعية لألحياء املائية

  10.000  : املجموعة  رأسما  

درهم 

التسيير: السيد البلقسمي هشام

املقر االجتماعي :   قطاع م رقم 51 

حي فونتي أكادير.

املدة :  99 سنة.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

ألكادير   التجارية  باملحكمة  التجار1 

ما1  بتاريخ  0   99 08 رقم  تحت 

 .2021

381 P

EXPLORER CAR  S.A.R.L

 SIEGE SOCIAL : BLOC  F1 N°157

      CITE DAKHLA

  AGADIR

التصفية املسبقة.
العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

 01/09/2020 بتاريخ  االستثنائي 

تقرر مايلي : 

التصفية املسبقة للشركة ابتداءا 

من اليوم نفسه.

تعيين السيد- أباها عبد اللطيف 

مصفي للشركة.

مقر الشركة هو مقر التصفية. 

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

التجارية بأكادير بتاريخ 2021/ 19/0 

تحت رقم 99159.

382 P
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QUICKWAY SARL AU   شركة
تصفية شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

رأسمالها 100.000 درهم
املقر االجتماعي: دوار ايت والياض 

الصفاء اشتوكة ايت بها
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 11/02/2021 تقرر ما يلي:
QUICKWAY تصفية الشركة-

ابرام كامل ال رجعة فيه لذمة   -
املصفي  

تم ايداع امللف القانوني للشركة 
إلنزكان  االبتدائية  املحكمة  لدى 
تحت رقم 0 5 بتاريخ 03/03/2021.
383 P

 STE SOCIUM TEX SARL
املقر االجتماعي: رقم 27 عمارة د1 2 

الوفاق الوتس 1 و 2 اكادير
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
مساهمو  قرر  ثم   28/01/2021

الشركة ما يلي :
النهائي  والحل  التصفية   –  1

للشركة.
السجل  على  التشطيب   –  2

التجار1 للشركة. 
اإليداع  تم  القانوني  -اإليداع 
لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 
املحكمة التجارية باكادير  تحت رقم  
99361  بتاريخ 2021/ 30/0.                                                        

للخالصة والتذكير
قبا  حسن

384 P

 SONASK
شركة ذات مسؤولية محدودة  

)في طور التصفية)
وعنوان مقرها االجتماعي مركز 
اسكاون جماعة اسكاون قيادة 

اسكاون تالوين تارودانت.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجار1 
. 1351

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر   2019 من ما1    07 املؤرخ في 

ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 

 30.000 رأسمالها  مبلغ    SONASK

االجتماعي  مقرها  وعنوان  درهما 

مركز اسكاون جماعة اسكاون قيادة 

 : اسكاون تالوين تارودانت نتيجة   

العجز.

بمركز  التصفية  مقر  وحدد 

قيادة  اسكاون  جماعة  اسكاون 

اسكاون تالوين تارودانت.

و عين:

السيد)ة) محمد البوجر  و عنوانه  

دوار اسيف الزيمر تالوين تارودانت  

كمصفي )ة) للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بتارودانت بتاريخ 29 ابريل 

2021  تحت رقم 371.

385 P

 TRANS MED SUD  شركة

 SOUSS
  ش.م.م ذات الشريك الوحيد

 ورأسمالها 100.000 درهم   

 رقم 908 زنقة باجد1 رقم 13 

ارحالن الدشيرة انزكان 

)في طور التصفية)
رقم التقييد في السجل التجار1 

16019

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
2019  تقرر  17 شتنبر  املعقد بتاريخ 

ما يلي:

 TRANS MED SUD SOUSS  

الحل املبكر للشركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد 

درهم   100.000 راسمالها  مبلغ 

 908 رقم  االجتماعي  وعنوان مقرها 
زنقة باجد1 رقم 13 ارحالن الدشيرة 

انزكان

النشاط  توقف   : نتيجة   

التجار1.

الحسين  شتاك  السيد   : وعين 
الحسن الثاني رقم  شارع   وعنوانه  
167 الحي الحساني انزكان  كمصفي 

للشركة. 
ولقد تم اإليداع القانوني بمكتب 
الضبط باملحكمة االبتدائية بإنزكان 
رقم  تحت  نونبر2020    12 بتاريخ  

.1961
386 P

AWRAK SOUSS
بيع حصص اجتماعية لشركة ذات 

مسؤولية محدودة  
العام  الجمع  ملحضر  طبقا 
بايت  املؤرخ  للشركاء  االستثنائي 
لشركة   15/0 /2021 بتاريخ  ملو  
املسؤولية   ذات   AWRAK SOUSS
 100.000 رأسمالها  مبلغ  املحدودة 
درهم و عنوان مقرها االجتماعي رقم 
ملو   ايت  الفتح  حي   1 بلوك   160

تقرر ما يلي :   
500 حصة للسيد عبدهللا  بيع    -
ابطان لصالح السيد هشام شلوط 
وتسميته شريك وحيد ومسير وحيد 
أسا�سي  قانون  ووضع  للشركة 
التي  املسؤولية  املحدودة  للشركة 

سينظمها وحده.
للمجموعة  القانوني  اإليداع  تم 
باملحكمة  التجار1  بالسجل 
 1002 رقم  تحت  انزكان  االبتدائية 

بتاريخ 2021/ 30/0.
387 P

 BH EQUIPEMENT شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة 

س.ت: 77 2 تارودانت
تفويت حصص

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
 ،2 /12/2020 بتاريخ  العاد1  الغير 

تقرر ما يلي : 
البعداني  السيد  فوت   -
محمد، 500 حصة، التي يمتلكاها في 

الشركة، للسيد الحمداني خالد.
السيد  استقالة  قبو    -

البعداني محمد، من التسيير.

مقسم  الشركة  رأسما    -
حصة محررة كلها في اسم   1000 لـ 

السيد الحمداني خالد.
الحمداني  السيد  تعيين   -
مسير وحيد للشركة ملدة غير  خالد، 

محدودة.
إلى شركة  تحويل الشركة   -
بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
 27/0 /2021 بتاريخ  بتارودانت 

تحت رقم 360.
388 P

STE RENGO SUD S.A.R.L A.U

 Ste  ESTIAL SAHARA
 LOGISTIQUE  S.A.R.L

تعديل قانوني
بتاريخ  عرفي  عقد    بموجب 

22/03/2021 قرار الشركاء ما يلي :
تفويت السيد عبد املجيد   •
سهم من حصته إلى   500 ايدبويش 

السيد حسن ايدبويش  
من  القانوني  شكل  تغير   •
محدودة  مسؤولية  ذات   شركة 
الى شركة ذات  ذات شريك الوحيد 

مسؤولية محدودة .
عبد  السيد  إلى  يعهد  التسير: 

املجيد ايدبويش  ملدة غير محدودة.
باملحكمة  تم  القانوني  االيداع 
بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 
2021/ 21/0 تحت عدد 21/1281.
389 P

CYCLOPE CONSEIL SARL
شركة محدودة املسؤولية
رأسمالها : 10.000 درهم

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
قرر   25/03/2021 في  املؤرخ 

مساهموا الشركة ما يلي : 
ملك  حصة   900 تفويت   –  1
الي  امسيدر  عبدالرحمن  للسيد 
حصة    00 السيد ابراهيم امسيدر 

وللسيدة فريدة زكار1 500 حصة.
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السيدة  املسيرة  استقالة   -  2

عائشة امسيدر وابراء ذمتها.

تعين السيدة سعاد امسيدر   -  3

كمسيدرة و إعطاء صالحية االمضاء 
اإلدار1 و البنكي لكل من فريدة زكار1 

و ابراهيم امسيدرمنفردا.

االسا�سي  القانون  تعديل   -   

للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدئية  املحكمة  لدى  الضبط 

بتاردانت  بتاريخ 2021/ 16/0  تحت 

رقم 317.
للخالصة و التذكير 

قبا  حسن

390 P

.SOCIETE » L.G.C.I «  S.A.R.L
 S.A.R.L au Capital Social de

4.000.000 Dirhams

 Siege Social: LOTISSEMENT

 ,07-HALIOPOLIS, LOT N° T2

DRARGA, AGADIR

تعديل
بتاريخ   بموجب عقد عرفي مؤرخ  

,تمت  باكادير   2021 مارس   15

املصادقة على التعديالت التالية  : 

عبد  شكيريبة  السيد  تفويت   -

ألف)  )اثنا عشر   12000 املطلب   

لكل  )مائة درهم)   100 حصة بقيمة 

حصة لفائدة  السيد شهبون هشام. 

يونس  الديراو1  السيد  وفاة   -

ورثته  إلى  كشريك  حصصه  نقل  و 

الشرعيين ، حسب القسمة املحددة 

مارس   02 في رسم االراثة املؤرخ ب 

2021 ، و ذلك على الشكل التالي : 

 1267 دحان   السيدالديراو1   -

حصة.

 1267 فاتحة   لطيفي  السيدة   -

حصة.

  950 زينب   الناصر1  السيدة   -

حصة.

 16 6 العليم  عبد  الديراو1   -

حصة.

- الديراو1 نجالء    82  حصة.
- الديراو1 جود   6 16 حصة.

تم  لتفويت الحصص هذا،  تبعا 
تعديل الفصل 7 كالتالي :

  يبلغ رأسما  الشركة 000.000.  
حصة    0.000 إلى  مقسم   ، درهم 
100 درهم للحصة الواحدة ،  بقيمة 

موزعة كالتالي :
 32 00 السيد شهبون هشام    -

حصة.
 1267 دحان   السيدالديراو1   -

حصة.
 1267 فاتحة   لطيفي  السيدة   -

حصة.
  950 زينب   الناصر1  السيدة   -

حصة.
 16 6 العليم  عبد  الديراو1   -

حصة.
- الديراو1 نجالء    82  حصة.
- الديراو1 جود   6 16حصة.

املجموع  0.000  حصة.
باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
ابريل    21 بتاريخ   باكادير   التجارية 

2021 تحت رقم  99208.
للخالصة و التدكير

391 P

ILYATOURS sarl
 B3 LAMAR CENTER AV

  MOHAMED VI SUISSI RABAT
 تفويت حصص اجتماعية 

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
اإلستئنائي في الرباط  بتاريخ 03/23/ 

2021  تقرر مايلي :
حصص  جميع  تفويت  تم   -
معلي    – السيدة  حصة)   500(
 YABYO شركة    - لصالح  سكينة    
INTERNATIONAL TOURS AU في 

ممثلها القانوني فهد فايز الوذيناني  
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
في2021/ 29/0    بالرباط  التجارية 

تحت رقم  788  
السجل التجار1 51023. 

الخالصة لإلشهار 

392 P

شركة »MAEVA«ش.م.م 
رأسمالها 200.000 درهم

املقر االجتماعي: رقم 5 بلوك 107 

حي الشرف أكادير

اجتماعية  حصص  تفويت 

وتحويل املقر االجتماعي وتعيين مسير 

جديد

الجمع  محضر  بموجب 

يوم  املوقع  االستثنائي  العام 

يوم  بأكادير  2021/ 0/ 1واملسجل 

شركة   شركاء  قرر   1 /0 /2021

MAEVAش.م.م ما يلي:

1000 حصة اجتماعية  تفويت   -

    TOUIDJIN السيد   ملك  في  التي 

 GRACEFFA السيد  لفائدة   SALIM

الحامل   CARMELO ANTONIO

.EP929756 لجواز السفر رقم

- تغيير الفصو  6 7- من القانون 

األسا�سي.

 GRACEFFA CARMELO السيد •

 ANTONIO

 1000  = درهم   100.000,00   =

حصة اجتماعية

 MARIN DENIS MARIE السيد •

 1000  = درهم   100.000,00  =

حصة اجتماعية

 TOUIDJIN السيد   استقالة   -

للشركة  كمسير  منصبه  SALIMمن 

  GRACEFFA السيد  وتعيين 

مسيرا   CARMELO ANTONIO

جديدا ملدة غير محدودة.

من  االجتماعي  املقر  تحويل 

العنوان السابق: رقم5 بلوك 107 حي 

إلى العنوان الجديد:  الشرف أكادير، 

املركز التجار1 أنزا رقم 139 أكادير.

القانون  من  الفصل    تغيير 

األسا�سي.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بأكادير  التجارية  باملحكمة  الضبط 

يوم 05/2021/ 0 تحت رقم 03 99.
بمثابة مقتطف وبيان.  

393 P

 MA COPINE DU SUD شركة
محدودة املسؤولية 

تــفــويــت الـحـصــص و تغيير الشكل 
القانوني للمؤسسة

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
باكادير قرر شركاء    2021 ابريل   20 
  MA COPINE DU SUD  شركة 

ما يلي  :
هي  التي  و  حصة    00 تفويت   •
في ملك السيد بنميا  عبد الصادق 

لفائدة السيدة نجاة بنميا .
للشركة  القانوني  الشكل  تغيير   •

من ش.م.م الى ش.م.م.ش.و.
من   07 و   06 البندين  تغيير   •

القانون األسا�سي.
االيداع  تم   : القانوني  االيداع   •
باملحكمة  الضبط  بكتابة  القانوني 
التجارية بأكادير بتاريخ  2021/ 28/0  

تحت  رقم 99318.
للخالصة و التذكير 

394 P

  SOCIETE » NOUVELLE
COSARNO «.S.A

 AU CAPITAL SOCIAL DE:
20.000.000,00 DH

  SIEGE SOCIAL: QUARTIER
INDUSTRIEL ANZA AGADIR

R.C. AGADIR N° 3861
شركة » نوفيل كوزارنو« ش.م  

رأسمالها  20.000.000.00  درهم 
مقرها االجتماعي : الحي الصناعي انزا 

اكادير 
تفويت األسهم داخل الشركة 

واستقالة إداريين وتعيين إدار1 
جديد

العام  الجمع  قرار  بمقت�سى 
االستثنائي واجتماع املجلس اإلدار1 
  2021 يناير  و26   25 املؤرخين يومي 
ش.م  كوزارنو«  »نوفيل   لشركة 
درهم     20.000.000 رأسمالها  
الحي الصناعي انزا   مقرهااالجتماعي: 

اكادير  تقرر ما يلي :
األسهم  تحويل  باإلجماع  قبو    -
استقالة  وقبو   الشركة  داخل 
 Mr DON JOSE MANUEL اإلداريين
 Mr. JUAN و     BLANCO CID
وتعيين   CORRALES  GARAVILLA

السادة :
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 Mr IBON URRAZA,  -

 STE GRUPO  CONSERVAS

GARAVILLA S.L

 et STE  » BOLTON FOOD «

S.L  كأعضاء املجلس اإلدار1 الجديد 

  IBON URRAZA السيد  وتعيين 

كرئيس املجلس اإلدار1.

فقد  الشركة  باسم  التوقيع  أما 

  Mr IBON URRAZA خصص للسيد

بصفة    منفردة.

القانوني بكتابة  اإليداع   وقد تم  

الضبط لدى هيئة املحكمة التجارية 

باكادير  بتاريخ  29 ابريل 2021 تحت 
رقم     993

من أجل النسخة  والبيان

عن املدير

395 P

 ROSA SOUSS SARL A AU
الجمع العام  محضر   بمقت�سى  

االستثنائي للشركة  بتاريخ 20 مارس 

روزا  لشركة  الشركاء  قرر   2021

سوس  ش م م مايلي:

• التصديق على تفويت 50 ٪ من 

الغني  عبد  للسيد  الشركة  حصص 

العواوشة

الغني  عبد  السيد  تعيين   •

العواوشة كمسير وحيد للشركة مع 

اسناد التوقيع باسم الشركة 

• تعديل الفصو  6،1 ,7 و3   من 

القانون االسا�سي للشركة

الضبط  بكتابة  القانوني  اإليداع 

لدى املحكمة التجارية باكادير بتاريخ 

2021/ 28/0  تحت رقم 99328.

396 P

» YOUZIN SARL « شركة
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

تمت   06/01/2021 بتاريخ  املنعقد 

املصادقة على ما يلي :

حصة   1000 تفويت   -

لوني  السيد  شركة  اجتماعيةمن 

عبد  فضيل  السيد  لصالح  يونس 

اللطيف.

فضيل  السيد  تعيين   -
مسير  مساعد  اللطيف  عبد 
شركةواستمرارية السيد لوني يونس 

مسير الشركة
ألعما   مقاو   نشاط  إضافة   -

مختلفة أو إنشائية
باملحكمة  تم   : القانوني  االيداع 
بتاريخ  بإنزكان  االبتدائية 

02/03/2021 تحت عدد 529.
مقتطف قصد االشهار

397 P

VICTORY FRESH SARL AU
إعـــالن قانــوني

بمقت�سي عقد عرفي املؤرخ بتاريخ 
قررت   بانزكان     2021 ابريل   20
الجمعية العامة االستثنائية لشركة 
VICTORY FRESH SARL AU   مايلي:    
اجتماعية   حصة   1000 بيع   -
الناصير1  خولة  السيدة  طرف  من 
لفائدة    JB502900 رقم   وطنيتها 
السيد محمد الناصير1 وطنيته رقم 
درهم   100.00 بثمن    M181693
للحصة أ1 ما مجموعه  100.000.00 

درهم.
استقالة املسيرة السيدة خولة   -
  JB502900  الناصير1 وطنيتها رقم

 ابراء ذمة السيدة خولة الناصير1 
  JB502900  وطنيتها رقم

- تعيين مسير جديد : السيد محمد 
.M181693 الناصير1 وطنيته رقم

:السيد   االجتماعي  التوقيع   -
رقم  وطنيته  الناصير1  محمد 

M181693
االسا�سي  القانون  تحيين   -

للشركة.
تم اإليداع القانوني لد1 املحكمة 
  27/0 /2021 في  بانزكان  االبتدائية 

تحت 973.
398 P

STE RENGO SUD S.A.R.L A.U

 Ste  TAISSIR PECHE S.A.R.L
تعديل قانوني

بتاريخ  عرفي  عقد   بموجب 
2021/ 03/0 قرار الشركاء ما يلي :

ايدبوش  السيد حسن  تفويت   •
السيد  إلى  حصته  من  سهم    200

كما  بنونة.
تفويت السيد عبدالعزيز عباد    •
السيد  إلى  حصته  من  سهم   200

كما  بنونة.
السيد  جديد  شريك  إضافة   -

كما  بنونة.
باملحكمة  تم  القانوني  االيداع 
بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 
2021/ 23/0 تحت عدد 21/1307
399 P

 ALTERNATIVES
 CONSULTING &
MANAGEMENT

SARL AU
بموجب محضر قرارات الجماعية 
املؤرخين  التفويت  وعقد  للشركاء 
للشركة   2020 ديسمبر   10 ب 
 ALTERNATIVES CONSULTING
شركة   & MANAGEMENT
مقرها  املحدودة،  املسؤولية  ذات 
االجتماعي متواجد بأيت ملو  ما يلي :
تفويت عبد العالي السبي�سي   50 

حصة لفائدة نجيب رشد1.
تعيين السيد نجيب رشد1 كمسير 

قانوني للشركة ملدة غير محدودة.
وكلت مهمة توقيع جميع الوثائق 
للشركة  والجبائية  املالية  القانونية 
لكل من السيدين نجيب رشد1 وعبد 
العالي السبي�سي بالتوقيع املنفرد لكل 

منهما.
إلى  الحالي  املقر  من  املقر  تغيير 
قسارية   15 رقم  محل  العنوان 
القليعة  الرئيسية،  الطريق  ابروكة، 

ايت ملو .
ليصبح  الشركة  رأسما   زيادة 

300.000 درهم.
تعديل القانون األسا�سي للشركة.

تم إنجاز اإليداع بكتابة الضبط 
في  بإنزكان  االبتدائية   باملحكمة 
 2 ديسمبر 2020 تحت رقم 2318.

400 P

BUS TO GO TRANS 
 شركة ذات مسؤولية محدودة 

وذات شريك وحيد
املبرم  العرفي  العقد  بمقت�سى 

واملسجل   2021 أبريل   19 بتاريخ 

بإنزكان بتاريخ 20 أبريل 2021 اشترى 

السيد جال  لحسن جميع الحصص 

 1000 عددها  البالغ  االجتماعية 

 BUS حصة واملكونة لرأسما  شركة 

 100.000 البالغ   TO GO TRANS

درهم والتي في ملكية السيد عثمان 

داود.

بعد هذه الصفقة أصبح السيد 

في  وحيد  شريك  لحسن  جال  

بتاريخ   BUSTO GO TRANS  شركة 

جال   السيد  قرر   2021 أبريل   19

بمقت�سى  الوحيد  الشريك  لحسن 

العقد العرفي املسجل بأكادير بتاريخ 

20 أبريل 2021 ما يلي :

الشركة  تسيير  مهمة  إسناد   -  1

لنفسه ملدة غير محدودة.

2 - تحويل مقر الشركة إلى العنوان 

الجديد حي تيليال، رقم 20 1 تكوين، 

أكادير.

القانوني  اإليداع  تم   : اإليداع 

االبتدائية  باملحكمة  الضبط  بكتابة 

2021 تحت  27 أبريل  بإنزكان بتاريخ 

الرقم 976.

401 P

شركة هاجر عاصم كار
 SOCIETE HAJAR ASIME CAR

s.a.r.l

املقر االجتماعي : رقم 17 ، شارع 

الشاطئ ، الحي اإلدار1 ، طانطان

تعديل النظام األسا�سي والسجل 
التجار1 للشركة

بمقت�سى عقد تناز  عن األسهم 

بتاريخ 2021/ 23/0.

العام  الجمع  محضر  وبمقت�سى 

للمكتتبين في الشركة واملنعقد بتاريخ 

.23/0 /2021
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بيع األسهم : 

هللا  عبد   : السيد  وباع  تناز  

العلو1، عن 50 حصة من الحصص 

املكتتب بها في الشركة 

 : السيدة  وباعت  تنازلت  كما 

عن كافة الحصص   ، سوكينة ميارة 

في  بها  واملكتتب  حصة    50 أ1 

الشركة  

وذلك لفائدة املشتر1 منهم السيد: 

تيسير شيفى، 

الشـــركــــاء : 

وبذلك أصبح الشركاء في الشركة 

املذكورة هم :

 : ب   ، العلو1  عبد هللا   : السيد 

500 حصة  

و السيد : تيسير شيفى ،  ب : 500 

حصة 

تسيير  الشــركـــة مزدوج : 
العلو1  هللا  عبد   : السيد 

Cogérant

Cogérant و السيد : تيسير شيفى

باملحكمة   : القانوني  اإليداع 

االبتدائية بطانطان

2021/ 12 بتاريخ  0  تحت عدد 

ما1 2021.

402 P

STE AMECODIV-SARL-AU
تعديل

الرفع من رأسما  الشركة
بموجب محضر الجمع العام الغير 

في   30/12/2020 بتاريخ  االستثنائي 

اكادير تقرر:

من  الشركة  رأسما   في  الزيادة 

  300.000 إلى  درهم   1300.000

.30000 إنشاء  طريق  عن  درهم، 

حصة جديدة بقيمة 100 درهم كلها 

مؤدة ومحررة باملقاصة مع الحساب 

الجار1 للشريك الوحيد وبالتالي، فإن 

التوزيع الجديد للحصص سيكونعلى 

النحو التالي: 

إلى  تصل  بردا،  محمد  السيد   -

3000  حصة. 

للشركة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  بأكادير  التجارية  باملحكمة 

26/01/2021 تحت رقم 98060.

403 P

شركة جولور فروي ش.م.م
Ste JOULOR FRUITS SARL

RC 15505

 اعالن بتعديل 
الجمع  محضر  بمقت�سى 

بتاريخ  املؤرخ  االستثنائي  العام 

تم  الشركة  بمقر   13/0 /2120

التعديل األتي :

الذ1  الشركة  رأسما   زيادة   •

درهم  ألف  خمسمائة  من  انتقل 

مليون   ثالث  إلى  درهم)   500.000(

ودلك  درهم   (3.000.000( درهم 

بزيادة )2500.000 درهم) عن طريق 

الحساب منقوالت النتيجة الصافية. 

األسا�سي  القانون  تجديد   •

للشركة.

القانوني  اإليداع  تم  قد  و 

بتاريخ    بانزكان  االبتدائية  باملحكمة 

05/2021/ 0 تحت رقم 1028.

404 P

LAND PROJECT 
ش.م.م دات شريك وحيد

تعديل
في  املؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بتاريخ  واملسجل   07/0 /2021

09/ 2021/0 باكادير تقرر ما يلي:

- الرفع من رأسما  الشركة بمبلغ 

00.000  درهم لحمله من  100.000 

بإصدار  درهم   500.000 إلى  درهم 

 100 بقيمة  جديدة  حصة    000

درهم للحصة وذلك كمايلي :

• 00.000  درهم اكتتبت نقدا.

• وأصبح رأسما  الشركة كالتالي : 

  5000  : السيد مروان حمو�سي   •

حصة.

األسا�سي  القانون  تحيين   -
للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   -
ابريل   29 بتاريخ  اكادير   التجارية 

2021 تحت رقم99337. 
405 P

شركة نسمات انفست  ش.م.م
رأسمالها  100.000  درهم

مقرها االجتماعي  عمارة رقم 0  
شارع محمد خير الدين
الحي اإلدار1 تيزنيت

الجماعي  القرار  بمقت�سى محضر 
بتاريخ  املؤرخ  للشركاء  االستتنائى  
نسمات   – لشركة    2021 ابريل   20
انفست- ش.م. م رأسمالها 100.000 
درهم مقرها االجتماعي عمارة رقم 0  
شارع محمد خير الدين الحي اإلدار1  

تيزنيت.
تقرر ما يلي :

من  الشركة  ما   رأس  رفع   -
    .169.500 إلى  درهم   100.000
   0.695 باحدات  دالك  و  درهم 
درهم   100 فئة  من  جديدة  حصة 
من  كلها  اكتتبت  الواحدة  للحصة 

طرف السيد أحميدا بن فقيه.
األسا�سي  القانون  تحيين   -

للشركة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
بتيزنيت بتاريخ 27 ابريل 2021 تحت 

عدد 155.
من اجل النسخة و البيان

406 P

العسري حسن ترانسبور  
ش.م.م ش و

 ALASRI HASSAN TRANSPORT
SARL AU

دور ايت مولود طريق بيوكرى
السجل التجار1 رقم 13987 انزكان

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
اكتوبر   02 االستثنائي املؤرخ بتاريخ 
2021 ، قرر الشريك الوحيد لشركة 
العسر1 حسن ترانسبور  ش م م  ش 

و مايلي : 

عقدة  فسخ  على  املصادقة   -

االستيطان

- تغيير املقر االجتماعي للشركة الى 
العنوان التالي: بلوك 1، زنقة 1، رقم 

38، حي املحمد1 اكادير  

-  تعديل الفصل رقم  6 ,  و7  من 

القانون االسا�سي للشركة

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

أبريل   29 بتاريخ  باكادير  التجارية 

2021 تحت رقم 0 993.

407 P

شركة FASTER ش.م.م
رأسما  200.000  درهم

املقر االجتماعي: رقم 1 و 2، عمارة 

151، حي فونتي، أكادير      

 ,R.C  N° : 39151

,IF N°: 31892701

ICE : 002189832000013 

تــعـديـــل
للشركة  االجتماعي  املقر  تحويل 

والرفع من رأسما  الشركة

للجمع  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 16 العام الغير العاد1 املحرر بتاريخ 

أبريل2021 تقرر ما يلي: 

-  نقل املكتب الرئي�سي الحالي من  

النسيم،رقم  2،حي  مكتب رقم   •

الدراركة،  الثاني،  الطابق   ،117

أكادير 

• لتثبيته على العنوان التالي:
حي   ،151 عمارة   ،2 و   1 رقم 

فونتي، أكادير      
بقيمة  الشركة  رأسما   زيادة   -

الى  درهم)  ألف  )مائة   100.000

لتصبح  )مئتي ألف درهم)   200.000

بذلك:

املعشر:  يعقوب  صخر  السيد 

2000 حصة أ1 200.000 درهم

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

بأكادير  التجارية  باملحكمة  القانوني 

رقم  تحت   27/0 /2021 بتاريخ  

.99298

408 P
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شركـة سفانا الخضرا ش.م.م
SAFFANA AL KHADRA   SARL

مستوطنة عند شركة سود 
فياس,رقم 56، الحي الصناعي 

تاسيال الدشيرة الجهادية 
السجل التجار1 رقم 51 19 انزكان

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
فبراير   16 بتاريخ  املؤرخ  االستثنائي 
سفانا  شركة  قررشركاء   ،2021

الخضرا ش.م .م مايلي :
عقدة  فسخ  على  املصادقة   -

االستيطان
- تغيير املقر االجتماعي للشركة الى 
جماعة  دوارالكريعة،  العنوان التالي: 
الكدية البيضاء، قيادة اوالد املهالة، 

تارودانت 
من  الشركة  راسما   زيادة   -
600.000 درهم الى 00.000 .5 درهم
االجتماعي  الغرض  توسيع   -
التالي:  النشاط  بإضافة  للشركة 

استيراد عجو  التسمين
- تعديل الفصل رقم 7 , 6 ,  ,3و8 

من القانون االسا�سي للشركة
لدى  القانوني  االيداع  تـم   
االبتدائية  باملحكمة  الضبط  كتابة 
بتاريخ    977 عدد   تحت  بانزكان 

.28/0 /2021
409 P

S.FRESH  شركة » س فريش
ش.م.م الشركة دات املسوولية.

رأسمالها:   100.000 درهم      
مقرها االجتماعي:  7 15 جوار 
املسجد الكبير اسايس تكوين  

أكادير. 
الشريك  قرار  محضر  بـمـوجـب 
الوحيد  املؤرخ في  23/12/2019تقرر  

ما يلي :
تحويل املقر االجتماعي للشركة   -
الزيتون  حي   257 رقم  )الشقة  من 
الجديد  املقر  الى  اكادير)  تكوين 
بالعنوان التالي : 7 15 جوار املسجد 

الكبير اسايس تكوين اكادير.
القانون  من  الفصل    تعديل   -
باملقر  املتعلق  للشركة  االسا�سي 

االجتماعي.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

الضبط لدى هيئة املحكمة التجارية 

وذلك   89022 رقم  تحت  باكاديرة 

بتاريخ 23/12/2019.
حرر باكادير في  من اجل النسخة والبيان

410 P

SHINEOIL  SARL
شركة محدودة املسؤولية

رأسمالها : 100.000 درهم

 تحويل املقر االجتماعي 

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

قرر   08/0 /2020 في  املؤرخ 

مساهموا الشركة ما يلي : 

تحويل املقر االجتماعي للشركة   -
إلى : رنقة 35  رقم 15 حي املوضفين 

اكادير

االسا�سي  القانون  تعديل   -

للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  ثم 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

2021/ 28/0  تحت  بتاريخ  باكادير  

رقم 99323. 
للخالصة و التذكير 

قبا  حسن

411 P

شركة فرياكسبريس ش.م.م
Ste FRAISEXPRESS SARL

RC 19157

اعالن بتعديل 
الجمع  محضر  بمقت�سى 

بتاريخ  املؤرخ  االستثنائي  العام 

تم  الشركة  بمقر    12/0 /2021

التعديل األتي:

لحسن  عال   أيت  استقالة   •

بل  رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

 80830 من تسيير الشركة .

• تسيير الشركة من طرف لحسن 

عال  الحامل للبطاقة الوطنية رقم 

بب 102576   ملدة غير محدودة. 

األسا�سي  القانون  تجديد   •

للشركة.

القانوني  اإليداع  تم  وقد 
بتاريخ  بإنزكان  االبتدائية  باملحكمة 

2021/ 19/0 تحت رقم 907.
412 P

مروك أدفيزر و بروبرتي
طبقا للعقد املؤرخ في   1 دجنبر 
السيدة  املسيرة  إضافة  تم   2020
مروك  شركة  إلئ  عائشة  أبوكرم 
بالخصائص  بروبرتي   و  أدفيزر 

التالية: 
أبوكرم  السيدة  املسيرة  إضافة 
مروك  شركة  إلئ  شريكة  عائشة  

أدفيزر و بروبرتي
املسير : أنس السبيطي   واملسيرة :   

أبوكرم عائشة
للمجموعة  القانوني  االيداع  تم 
بالسجل التجار1 باملحكمة التجارية 
  658/2021 رقم.  تحت  بالداخلة 
السجل   22/0 /2021 بتاريخ  

التجار1 رقم 16821 الداخلة.
413 P

 SOCIETE AGRICOLE
 TAZARINE SARL A.U

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
رأسمالها 6.700.000 درهم

مكتب رقم   الطريق السريع مطار 
تارودانت دوارايت سعيد املهد1، 
الجماعة القروية املهاد1، سبت 

الكردان، تارودانت
تارودانت س.ت939 

بمقت�سى قرار غير عاد1 للشركاء 
مؤرخ بأكاديرفي  03فبراير2021 لقد 

تقرر ما يلي: 
- إضافة نشاط جديد إلى النشاط 
تكون  بحيث  للشركة،  الرئي�سي 

األنشطة الجديدة للشركة:
• مقاو  في التسييرالفالحي،

• االستيراد والتصدير،
- تخويل صالحيات.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ابريل   28 يوم  بتارودانت  اإلبتدائية 

2021 تحت عدد 368.
بيان مختصر.

414 P

 SOCIETE AGRICOLE KINA

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

رأسمالها 000.000.  درهم

والد تايمة اقليم تارودانت  

)UP1015)ضيعة كين االفالحية 

تارودانت س.ت 811

بمقت�سى قرار غير عاد1 للشركاء 

مؤرخ بأكاديرفي 03 فبراير 2021لقد 

تقرر ما يلي:

- إضافة نشاط جديد إلى النشاط 
تكون  بحيث  للشركة،  الرئي�سي 

األنشطة الجديدة للشركة:

• مقاو  في التسييرالفالحي،

• االستيراد والتصدير،

- تخويل صالحيات.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ابريل   28 يوم  بتارودانت  اإلبتدائية 

2021 تحت عدد  36.
بيان مختصر.

415 P

 SOCIETE AGRICOLE GUIRO

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

رأسمالها 000.000.  درهم

دوار الكاو�سي الكردان اقليم 

تارودانت

تارودانت س.ت779 

بمقت�سى قرار غير عاد1 للشركاء 

مؤرخ بأكاديرفي 03 فبراير 2021لقد 

تقرر ما يلي:

- إضافة نشاط جديد إلى النشاط 
تكون  بحيث  للشركة،  الرئي�سي 

األنشطة الجديدة للشركة:

• مقاو  في التسيير الفالحي،

• االستيراد والتصدير،

- تخويل صالحيات.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

28ابريل  يوم  بتارودانت  اإلبتدائية 

2021 تحت عدد 363.
بيان مختصر.

416 P
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 SOCIETE AGRICOLE DZAIR
 2 SARL A.U

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
رأسمالها  3.600.000 درهم

مكتب رقم 3 الطريق السريع مطار 
تارودانت دوارايت سعيد املهد1، 
الجماعة القروية املهاد1، سبت 

الكردان، تارودانت
تارودانت س.ت 933 

بمقت�سى قرار غير عاد1 للشركاء 
مؤرخ بأكاديرفي  03فبراير 2021 لقد 

تقرر ما يلي: 
- إضافة نشاط جديد إلى النشاط 
تكون  بحيث  للشركة،  الرئي�سي 

األنشطة الجديدة للشركة:
• مقاو  في التسييرالفالحي،

• االستيراد والتصدير،
- تخويل صالحيات.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ابريل   28 يوم  بتارودانت  اإلبتدائية 

2021تحت عدد 365.
بيان مختصر.

417 P

 SOCIETE AGRICOLE DZAIR
 1 SARL A.U

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
رأسمالها  800.000.  درهم

مكتب رقم 2 الطريق السريع مطار 
تارودانت دوارايت سعيد املهد1، 
الجماعة القروية املهاد1، سبت 

الكردان، تارودانت
تارودانت س.ت937  

بمقت�سى قرار غير عاد1 للشركاء 
مؤرخ بأكاديرفي 03  فبراير2021 لقد 

تقرر ما يلي: 
- إضافة نشاط جديد إلى النشاط 
تكون  بحيث  للشركة،  الرئي�سي 

األنشطة الجديدة للشركة :
• مقاو  في التسييرالفالحي،

• االستيراد والتصدير،
- تخويل صالحيات.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ابريل   28 يوم  بتارودانت  اإلبتدائية 

2021تحت عدد 367.
بيان مختصر.

418 P

 SOCIETE AGRICOLE AMARI
 SARL A.U

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
رأسمالها 100.000 درهم

مكتب رقم 1 الطريق السريع مطار 
تارودانت دوارايت سعيد املهد1، 
الجماعةالقرويةاملهاد1، سبت 

الكردان، تارودانت
تارودانتس.ت935 

بمقت�سى قرار غير عاد1 للشركاء 
مؤرخ بأكاديرفي  03فبراير 2021 لقد 

تقرر ما يلي: 
- إضافة نشاط جديد إلى النشاط 
تكون  بحيث  للشركة،  الرئي�سي 

األنشطة الجديدة للشركة:
• مقاو  في التسييرالفالحي،

• االستيراد والتصدير،
- تخويل صالحيات.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ابريل   28 يوم  بتارودانت  اإلبتدائية 

2021تحت عدد 366.
بيان مختصر.

419 P

STE SAMIFISC
CABINET COMPTABLE ET FISCAL

STE MONT-TURC CAFE
بتاريخ  عقدعرفي  بمقت�سى 

2021/ 15/0، تم إقرار ما يلي:
تغيير النشاط الرئي�سي للشركة   -
الى  CAFE SALON DE THE من 

.CAFE SNACK
الشيعة  اهل  السيدة  تعيين   -

اميمة كمسيرة للشركة.
التوقيع للسيدة اهل الشيعة    -

اميمة.
باملحكمة  تم  القانوني  اإليداع 
التجارية بأكادير بتاريخ 2021/ 30/0 

تحت رقم 99352.
420 P

 LUXURY ENETS AND
MANAGEMENT

ش.م.م
العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
 2021 فبراير   22 في  العاد1  الغير 

 LUXURY ENETS املسماة  للشركة 
ش.م.م   AND MANAGEMENT
الكائن  درهم   10.000 برأسما  
مقرها شقة رقم 6 تجزئة رقم 1663 
شارع الخوارزمي املسيرة، أكادير تقرر 

ما يلي :
1 - توسيع نشاط الشركة.

تغيير نشاط الشركة الظاهر   -  2
 Agence على شهادة الرسم املنهي من
 1-Négoce إلى   d’événementielle

.2-Evénementielle
3 - التبرع ب 30 حصة اجتماعية 
من السيد نبيل صفوان إلى السيدة 

زينب عمراني حسني.
  - استقالة السيد نبيل صفوان 

من مهامه كمسير للشركة.
تعيين السيدة زينب عمراني   -  5

حسني كمسير جديد للشركة.
تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط 
لدى املحكمة التجارية بأكادير بتاريخ 

13 أبريل 2021 تحت رقم 99092.
421 P

STE SAMIFISC
CABINET COMPTABLE ET FISCAL

STE GHRISS CAR
عرفي  عقد  بمقت�سى 
بتاريخ01/12/2020، تم إقرار ما يلي:
في  للشركة  جديد  فرع  انشاء   -
العنوان التالي: محل رقم 10 قسارية 

الرياض ايراك بوركان اكادير. 
عبد  للسيد  والتوقيع  التسيير   -

الواحد غريس.
باملحكمة  تم  القانوني  اإليداع 
بتاريخ  للداخلة  االبتدائية 
25/02/2021 تحت رقم   322/2021 
وباملحكمة التجارية   ،6927 ر.س.ت 
تحت   30/0 /2021 بتاريخ  بأكادير 

رقم 99351 ر.س.ت 5 72 .    
422 P

STE SAMIFISC
CABINET COMPTABLE ET FISCAL

STE SB FISH
عرفي  عقد  بمقت�سى 
بتاريخ10/03/2021، تم إقرار ما يلي:

في  للشركة  جديد  فرع  انشاء   -

و       3 محل رقم  التالي:  العنوان 

الجديدة  املدينة  البلد1  السوق 

اكادير. 

عبد  للسيد  والتوقيع  التسيير   -

الكبير باسم هللا.

باملحكمة  تم  القانوني  اإليداع 

التجارية بأكادير بتاريخ 2021/ 30/0 

تحت رقم 9 993  ر.س.ت 35003.    

423 P

ائتمانيان أيت ملو  »فـيكـام كونسيلتنك«

 SOCIETE  HAUTE ECOLE

DE SANTE AGADIR PRIVEE-

-S.A.R.L
 IMMEUBLE HAMRIA APPT

 N°A4-A5-A6 AVENUE EL

  MOUKAOUAMA AGADIR

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

 ,22/01/2021 بتاريخ  العاد1  الغير 

 HAUTE ECOLE DE– لشركة 

-SANTE AGADIR PRIVEE –SARL

تمت املصادقة على ما يلي :

واملسير  الشريك   وفاة  إعالن   -

 MR. ESSOLBI MUSTAPHA

السيد  من  سهم   180 تحويل 

املتوفى. الى ذاو1 الحقوق  )الورثة) :

- الصولبي هدى   0   حصة

- الصولبي أما    0   حصة

- الصولبي سارة    0   حصة

- الصولبي لحبيب   12  حصة

- الصولبي محمد    12  حصة           

- الصولبي عبد العزيز   12  حصة  

- الصولبي لعزيزة  06  حصة

- الصولبي عتيقة   06  حصة

- الصولبي أمينة   06  حصة           

- الصولبي جميلة    06  حصة           

مجموع    180 حصة

- السيدة سارة  الصولبي  املسيرة 

 HAUTE ECOLE الوحيد ة لشركة   

  DE SANTE AGADIR PRIVEE

ش.ذ.م.م. . ملدة غير محدودة.



عدد  566 - 7 شوا  2  1 )19 ما1 2021)الجريدة الرسمية   10174

اإليداع القانوني : لقد تم اإليداع 

لدى املحكمة التجارية أكادير بتاريخ 

 99090 رقم  تحت   13/0 /2021 

و السجل التجار1 تحت رقم 75 15.
التوقيع

424 P

STE LB PROJECT
إعـــالن قانــوني

العام  للجمع  املحضر  بمقت�سي 

تم    25/03/2021 بتاريخ  املؤرخ 

مايلي :
- تحويل مقر الشركة من: رقم 1/6 

الطاكسيات  محطة  عي�سى  قسارية 

طريق  تنمنصور  الى  انزكان  الجرف 

تزنيت انشادن بلفاع ماسة انشادن

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

 22/0 /2021 في  بانزكان  االبتدائية 

تحت رقم 936.

425 P

ALL IN
SARL AU

رأسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : عمارة 30 الشقة 
رقم 8 زنقة أحمد الوكيلي، حسان، 

الرباط

بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

تم تأسيس شركة   ،2021 مارس   29

تحمل اسم »أآ  اين« ش.ذ.م.م ش.و 

تتوفر على املميزات التالية :

املقر االجتماعي : عمارة 30 الشقة 
رقم 8، زنقة أحمد الوكيلي، حسان، 

الرباط.

الهدف االجتماعي : 

مقاو  أشغا  مختلفة ؛

بالحروف  الحجرية  الطباعة 

املطبوعة بالنقش الغائر أو عن طريق 

عملية الصور النموذجية ؛

لوازم مكتبية.

مدة االستمرار : 99 سنة.
رأس املا  : 100.000 درهم مقسم 

درهم   100 1000 حصة من فئة  إلى 

موزع كما يلي :

الداود1  أمين  محمد  السيد 

1000 حصة.

تم تعيين السيد محمد   : التسيير 

ملدة  للشركة  كمسير  الداود1  أمين 

غير محدودة.

من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر.

لتكوين  بعد اقتطاع %5   : األرباح 

يوزع  القانوني  االحتياط  صندوق 

الباقي على الشركاء حسب حصصهم.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

السجل  تحت  بالرباط  التجارية 

التجار1 رقم 151779.

426 P

H.K EXPRESS TRANSPORT 
SARL AU

رأسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : عمارة 30، الشقة 
رقم 8، زنقة احمد الوكيلي، حسان، 

الرباط

بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

شركة  تأسيس  تم   2021 أبريل   16

اكسبريس  »ه.ك  اسم  تحمل 

على  تتوفر  ش.ذ.م.م  ترانسبور« 

املميزات التالية :

 ،30 عمارة   : االجتماعي  املقر 

الشقة رقم 8، زنقة احمد الوكيلي، 

حسان، الرباط.

الهدف االجتماعي : نقل البضائع.

مدة االستمرار : 99 سنة.
رأس املا  : 100.000 درهم مقسم 

درهم   100 1000 حصة من فئة  إلى 

موزع كما يلي :

 1000 سعيد  ابو  كما   السيد 

حصة.

تم تعيين السيد كما    : التسيير 

أبو سعيد كمسير للشركة ملدة زمنية 

غير محدودة.

من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر.

لتكوين  بعد اقتطاع %5   : األرباح 

يوزع  القانوني  االحتياط  صندوق 

الباقي على الشركاء حسب حصصهم.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

السجل  تحت  بالرباط  التجارية 

التجار1 رقم 151851.

427 P

 CENTRE BEL - NAKHIL

 DE REEDUCATION ET

REABILITATION
SARL AU

حي ابوعجاجا، الناضور

RC : 21963

ليوم  التأسي�سي  العقد  بمقت�سى 

قوانين  تحرير  تم   2021 فبراير   12

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

الوحيد  الشريك  وذات  ش.م.م 

واملتميزة بما يلي :

شركة    : التجار1  االسم   -  1

 CENTRE BEL - NAKHIL

 DE REEDUCATION ET

REABILITATION ش.م.م.

2 - العنوان التجار1 : حي ابوعجاجا، 

الناضور.

3 - النشاط التجار1 : مروض طبي، 

 KINESITHERAPIE( الصحة، عالجي

.(- LA SANTE - PARAMEDICALE

  - املدة : 99 سنة.

درهم   100.000  : الرأسما    -  5

 100 حصة بقيمة   100 وموزع على 

درهم للحصة وموزعة كما يلي :

 100.000 ليلى  بالنخل  السيدة 

درهم أ1 100 حصة.

السيدة  عينت   : التسيير   -  6

بالنخل ليلى، الحاملة لبطاقة تعريف 

S75 291 مسيرة وحيدة  وطنية رقم 

للشركة ملدة غير محدودة.

7 - األرباح : تخصم 5% من الربح 

الصافي من أجل االحتياط القانوني.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة 

مارس   11 يوم  بالناضور  االبتدائية 

2021 تحت رقم 537.

428 P

FONCIERE TO
SARL AU

املقر : عمارة 1157 التقسيم والد 
زعير، رقم 1، عين العودة

السجل التجار1 بتمارة 132657
في  مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
قد   ،2021 أبريل   5 بتاريخ  الرباط 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة ذو شريك واحد.
 FONCIERE TO SARL : التسمية

.AU
وشراء  بيع   : االجتماعي  الهدف 
اقتناء وتشغيل وإدارة وإعادة بيع أ1 

حقوق ملكية أو عقارية.
درهم   10.000  : رأسما  الشركة 
مقسمة إلى 100 حصة من فئة 100 

درهم للحصة الواحدة.
السيد اورحو تاشفين 100 حصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي أ1 من تاريخ وضع 
السجل التجار1 تحت رقم 132657.
: من فاتح أكتوبر إلى  السنة املالية 
30 سبتمبر للسنة املوالية ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املقر : عمارة 1157 التقسيم والد 

زعير، رقم 1، عين العودة.

املسير : اورحو تاشفين.
التجار1  بالسجل  التقييد  رقم 

.5 00
429 P

MSF CONNECTING
ش.م.م ش.و

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
شريك وحيد

رأسمالها : 100.000 درهم
مقرها االجتماعي : عمارة  ، الشقة 

رقم 25، زنقة الدار البيضاء، الطابق 
األو ، حسان، الرباط

تأسيس شركة
بموجب عقد عرفي محرر في   -  1
تم   2021 فبراير   23 بتاريخ  الرباط 
تأسيس شركة ذات املسؤولية املحدودة 

وشريك وحيد ذات املميزات التالية :
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 MSF شركة   : التسمية 

CONNECTING ش.م.م ش.و.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة شريك وحيد.

الهدف :

االتصا   مجا   في  االستشارة 

والتسويق ؛

وكالة إعالنات.

املقر االجتماعي : عمارة  ، الشقة 
رقم 25، زنقة الدار البيضاء، الطابق 

األو ، حسان، الرباط.
 100.000  : رأس املا  االجتماعي 

1000 حصة من فئة  درهم مجزأ إلى 

100 درهم للحصة الواحدة مدفوعة 

بالكامل :

 1000 إيمان  مساعف  السيدة 

حصة.

مساعف  تعيين  تم   : التسيير 

إيمان كمسيرة وحيدة للشركة لفترة 

غير محدودة.

تبدئ السنة   : السنة االجتماعية 

االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في 

آخر ديسمبر من كل سنة.

لهذا  القانوني  اإليداع  تم   -  2

هيئة  لدى  الضبط  بكتابة  املحضر 

بتاريخ  بالرباط  التجارية   املحكمة 

28 أبريل 2021 تحت رقم 113815.

430 P

SAAF-DARI
شركة محدودة املسؤولية
رأسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : رقم 912، الطابق 

الثاني، حي املنزه، ح.1.م الرباط

تأسيس  تم  عرفي  عقد  بموجب 

شركة محدودة   SAAF-DARI شركة 

 2021 أبريل   30 بتاريخ  املسؤولية 

ذات امليزات التالية :

منعش عقار1 ؛

مقاو  في األشغا  العامة.
من  مكون   : الشركة  رأسما  

 1000 إلى  مقسم  درهم   100.000

للحصة  درهم   100 فئة  من  حصة 

مقسمة على الشكل التالي :

 500 السيد صفوان الصعف�سي 
حصة ؛

 500 الصعف�سي  موراد  السيد 
حصة.

الشركة مسيرة من طرف السيدة 
فاطمة الزهرة الزاهي.

مدة الشركة : محددة في 99 سنة 
ابتداء من تاريخ تسجيلها في السجل 

التجار1.
باملحكمة  الشركة  تسجيل  تم 
التجارية بالرباط بتاريخ 5 ما1 2021 

تحت رقم 151859.
431 P

ديوان األستاذ أحمد العبا�سي

موثق

شارع موال1 عبد الرحمان، عمارة ب، املكتب 

رقم 5، القنيطرة

الهاتف : 13 2  37 0537

الفاكس : 15 2  37 0537

LEVEL 59
ش.م.م ش.و

 شركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات الشريك الوحيد

رأسمالها : 100.000 درهم
مقرها االجتماعي : بالقنيطرة، زاوية 

زنقة اشبيلية وزنقة عبد العزيز 
 بوطالب، عمارة سلوان، بالطابق 
ما بين الطابقين، مكاتب رقم 2، 3 و 
السجل التجار1 رقم : 57225

تفويت الحصص االجتماعية مع 
تعديل القانون األسا�سي للشركة

حرر  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
 بدوان األستاذ أحمد العبا�سي بتاريخ 

20 أبريل 2021 تقرر ما يلي :
الحامل  محمد،  كاني  السيد  باع 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 
كاني عمر،  السيد  لفائدة   X5 032
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
حصصه  جميع   ،X 02 20 رقم 
االجتماعية واملتمثلة في 1000 حصة 
 LEVEL 59 شركة  في  يملكها  والتي 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد، رأسمالها 100.000 
مقرها االجتماعي بالقنيطرة،  درهم، 
زاوية زنقة اشبيلية وزنقة عبد العزيز 
بالطابق  سلوا،  عمارة   بوطالب، 

ما بين الطابقين، مكاتب رقم 2، 3 و .

املتعلق  السابع  الفصل  تعديل 
للشركة  االجتماعية  بالحصص 

والذ1 أصبح كالتالي :
السيد كاني عمر 1000 حصة ؛
مجموع الحصص 1000 حصة.

عشر  الرابع  الفصل  تعديل 
بتعيين السيد كاني عمر كمسير وحيد 

للشركة ملدة غير محددة.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
بالقنيطرة بتاريخ   ما1 2021 بملف 

السجل التجار1 رقم 57225.
للخالصة والنشر

األستاذ العبا�سي أحمد

432 P

 DISTRIBUTION GENERAL
AFDAL

DGA SARL
وعنوان مقرها االجتماعي : تجزئة 

األبطا ، رقم 39، تمارة
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

99311
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
قرر   2016 يناير   2  للشركة املؤرخ في 

ما يلي :
الحالي  االجتماعي  املقر  تحويل 
 ،39 للشركة من تجزئة األبطا  رقم 
تمارة إلى الركابيين، عين عتيق، تمارة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
سبتمبر   20 التجارية بالرباط بتاريخ 

2017 تحت رقم 7163.
433 P

SOKAM CORP
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمالها : 10.000 درهم

 عنوان املقر االجتماعي :  ، زنقة 
واد زيز، شقة رقم 7، الطابق 

الثالث، أكدا ، الرباط
بمقت�سى عقد عرفي املؤرخ بتاريخ 
بالرباط  واملسجل   2021 مارس   29
تأسيس  تم   2021 أبريل   15 بتاريخ 
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الخصائص التالية :

التسمية : SOKAM CORP شركة 

ذات املسؤولية املحدودة.

الهدف : سواء في املغرب والخارج :

التاجر  واالستيراد،  التصدير 

التجارة،  أعما   إدارة  الوسيط، 

التجارة بشكل عام.
زنقة   ،  :  عنوان املقر االجتماعي 

واد زيز، شقة رقم 7، الطابق الثالث، 

أكدا ، الرباط.
درهم   10.000  : رأسما  الشركة 

 100 بقيمة  حصة   100 إلى  مقسم 

موزعة  الواحدة  للحصة  درهم 

ومحررة كالتالي :

السيد ابراهيم الحبابي 50 حصة 

اجتماعية 5000 درهم ؛

50 حصة  السيدة سلمى الحبابي 

اجتماعية 5000 درهم ؛

اجتماعية  حصة   100 املجموع 

10.000 درهم.

ويسيرها  الشركة  يدير   : التسيير 

غير  ملدة  الحبابي  ابراهيم  السيد 

محدودة.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

وضع السجل التجار1.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
تم اإليداع القانوني باملركز الجهو1 

 2021 ما1  لالستثمار بالرباط يوم   
رقم التقييد بالسجل التجار1 879 .

434 P

STE MBFIVE
SARL

تأسيس
بمقت�سى عقد عرفي مسجل   -  1

تم   2021 أبريل   19 بتاريخ  بميدلت 

وضع القانون األسا�سي للشركة ذات 

املميزات  ذات  املسؤوليةاملحدودة، 

التالية :

.STE MBFIVE SARL : التسمية

الهدف :

أشغا  مختلفة أو البناء ؛

نيكوس.
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بوزمال،  قصر   : االجتماعي  املقر 

ميدلت.

يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي للشركة ما عدا في 

حالة الفسخ املسبق أو التمديد.
رأسما  الشركة : 100.000 درهم 

فئة  من  حصة   1000 على  مقسم 

100 درهم للحصة الواحدة، اكتتبت 

كالتالي :

500 حصة للسيد ابراهيم صال ؛

و500 حصة للسيد معاد امزيان.

الشركة  تسيير  يتولى   : التسيير 

كل من السيد ابراهيم صال والسيد 

امزيان معاد ملدة غير محددة.

في  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

ديسمبر من   31 فاتح يناير وتنتهي في 

كل سنة.

- تم اإليداع القانوني بمصلحة   2

املحكمة  لدى  الضبط  بكتابة 

أبريل   29 بتاريخ  بميدلت  االبتدائية 
رقم   2021/127 رقم  تحت   2021

السجل التجار1 7 27.

435 P

STE RESTO NEWPERLA
SARL

تأسيس
بمقت�سى عقد عرفي مسجل   -  1

تم   2021 مارس   22 بميدلت بتاريخ 

وضع القانون األسا�سي للشركة ذات 

املميزات  ذات  املحدودة،  املسؤولية 

التالية :

 STE RESTO  : التسمية 

.NEWPERLA SARL

الهدف : استغال  مطعم.

الحسن  شارع   : االجتماعي  املقر 

الثاني، ميدلت.

يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي للشركة ما عدا في 

حالة الفسخ املسبق أو التمديد.
رأسما  الشركة : 100.000 درهم 

فئة  من  حصة   1000 على  مقسم 

100 درهم للحصة الواحدة، اكتتبت 

كالتالي :

00  حصة للسيد موحى غناش ؛

و200 حصة للسيد محم غناش ؛

و200 حصة للسيد يونس غناش ؛

خديجة  للسيدة  حصة  و200 

غناش.

الشركة  تسيير  يتولى   : التسيير 

السيد موحى غناش ملدة غير محددة.

في  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

ديسمبر من   31 فاتح يناير وتنتهي في 

كل سنة.

- تم اإليداع القانوني بمصلحة   2

املحكمة  لدى  الضبط  بكتابة 

أبريل   19 بتاريخ  بميدلت  االبتدائية 
رقم   2021/118 رقم  تحت   2021

السجل التجار1 2735.

436 P

STE CHNONJIBLEK
SARL AU

تأسيس
بمقت�سى عقد عرفي مسجل   -  1

تم   2021 مارس  بميدلت بتاريخ  2 

وضع القانون األسا�سي للشركة ذات 

وحيد،  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات املميزات التالية :

 STE CHNONJIBLEK  : التسمية 

.SARL AU

الهدف : خدمات التوصيل.
زنقة عمر   3 0  : املقر االجتماعي 

الخيام، تجزئة الرياض، ميدلت.

يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي للشركة ما عدا في 

حالة الفسخ املسبق أو التمديد.
رأسما  الشركة : 100.000 درهم 

فئة  من  حصة   1000 على  مقسم 

100 درهم للحصة الواحدة، اكتتبت 

كالتالي :

1000 حصة للسيد ابان لطفي.

الشركة  تسيير  يتولى   : التسيير 

السيد ابان لطفي ملدة غير محددة.

في  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

ديسمبر من   31 فاتح يناير وتنتهي في 

كل سنة.

- تم اإليداع القانوني بمصلحة   2

املحكمة  لدى  الضبط  بكتابة 

أبريل   20 بتاريخ  بميدلت  االبتدائية 

رقم   2021/119 رقم  تحت   2021

السجل التجار1 2737.

437 P

CAFE BONBON
تأسيس شركة

في  مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

23 مارس 2021 قد تم تأسيس شركة 

ذات املسؤولية املحدودة والتي تحمل 

الخصائص التالية :

.CAFE BONBON : الـــتسمـــيــــــــة

الهدف االجتماعي : مقهى.

رأسما  الشركــة : 100.000 درهم.

من  ابتداء  سنة   99  : املـــــــــــــــــدة 

التأسيس النهائي.

املقر االجتماعي : الرباط حي الفتح 

عمارة 208-207 متجر 61 مكرر.

التسييــــــــــــــــر: العمريش محمد.

اإليداع القانوني : 5 ما1 2021. 
التجار1  بالسجل  التقييد  رقم 

باملحكمة التجارية بالرباط 151835.

438 P

STE TIM AGRICOLE
SARL

رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : مركز تمحضيت، 

أزرو

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

تم وضع القانون التأسي�سي لشركة 

ذات املسؤولية املحدودة تبعا لعقد 

عرفي مؤرخ بتاريخ 12 ما1 2011 ذات 

الخاصيات التالية :

اسم  الشركة  تأخذ   : التسمية 

ذات  شركة   STE TIM AGRICOLE

املسؤولية املحدودة.

الهدف : موزع املنتجات النباتية، 

أشغا  مختلفة.

املقر  يقع   : االجتماعي  املقر 

االجتماعي للشركة مركز تمحضيت، 

أزرو.

في  الشركة  مدة  حددت   :  املدة 

99 سنة.

 100.000  : االجتماعي  الرأسما  

من  حصة   100 على  مقسمة  درهم 

الواحدة  للحصة  درهم   100 قيمة 

على الشكل التالي :

عثماني احمد 500 حصة ؛

شيباني نادية 500 حصة ؛

املجموع 1000 حصة.
عين بمقت�سى القانون   : التسيير 

غير  ملدة  مسير  للشركة  األسا�سي 

احمد،  عثماني  السيد  محدودة 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
.D23211  رقم

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

بأزرو  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   2011 يونيو  بتاريخ  1 

السجل التجار1 25.

439 P

ANASSPO
SARL AU

رأسمالها : 50.000 درهم

مقرها االجتماعي : رقم  11، زنقة  1 

بام أحداف أزرو

تبعا لعقد عرفي مؤرخ في 3 مارس 

2021، تم وضع محضر الجمع العام 

االستثنائي.

أشغا  اليوم :

إضافة نشاط ؛

مختلفات.

العام  الجمع  قرر   : األو   الحل 

للشركة  التالي  النشاط  إضافة 

 ENTREPRENEUR DE TRAVAUX

.DIVERS

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

بأزرو  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   2021 ما1   3 بتاريخ 

السجل التجار1 17 1.

440 P
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STE VIGORVIT MAROC
SARL AU

العاد1  الغير  العام  الجمع  قرر 

املنعقد بتاريخ 8 أبريل 2021 لشركة 

ذات  شركة   VIGORVIT MAROC

رأسمالها  املحدودة  املسؤولية 

10.000 درهم.

سعيد حجي،   : االجتماعي  مقرها 
أوكايمدن،  جل  شارع   ،1 18 رقم 

زنقة التفاح، سال ما يلي :

- الشروع في التصفية املسبقة   1

للشركة.

عياد  صباح  السيدة  تعيين   -  2

كمصفية للشركة.

 : ب  التصفية  مقر  تحديد   -  3
شارع   ،1 18 رقم  حجي،  سعيد 

اوكايمدن، زنقة التفاح، سال.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالرباط بتاريخ 26 أبريل 2021 

بالرباط تحت رقم 36505.

441 P

UBACH TRANSPORT
ش.م.م ش.و

رأسما  : 20.000 درهم

املقر االجتماعي : 21 حي 22، تجزئة 

بنعز1، واد الناشف، وجدة

فاتح  بتاريخ  عرفي  عقد  بموجب 

شركة  تأسيس  تقرر   ،2021 أبريل 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد بالخصائص اآلتية :

 UBACH شركة   : التسمية   -  1

TRANSPORT ش.م.م ش.و.

- الشكل القانوني : شركة ذات   2

الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

 22 حي   21  : املقر االجتماعي   -  3

تجزئة بنعز1، واد الناشف، وجدة.

  - الهدف االجتماعي : 

بعربة  الدولي  النقل  مقاو  

البضائع واألمتعة غير املصاحبة ؛

نقل البضائع لحساب الغير ؛

االستيراد والتصدير.

محدد   : الرأسما  االجتماعي   -  5

 100 بقيمة  درهم   20.000 مبلغ  في 

درهم للحصة.

6 - التسيير : تم تعيين السيد فؤاد 

التعريف  لبطاقة  الحامل  الكيحل، 

كمسير   F73123  رقم الوطنية 

للشركة ملدة غير محدودة.

تم تسجيل الشركة لدى املحكمة 

 37195 رقم  تحت  بوجدة  التجارية 

بتاريخ 27 أبريل 2021.
املسير

442 P

QM ATLAS
SARL AU

بيع الحصص االجتماعية
تغيير الشكل القانوني

العام  الجمع  محضر  بموجب 

املنعقد  العاد1  الغير  االستثنائي 

قرر مساهمي   2021 أبريل   8 بتاريخ 

الشركة QM ATLAS ما يلي :

بيع الحصص االجتماعية كالتالي :

إلى  اجبالي  خديجة  السيدة  تبيع 

املسلم  بوحسين  هللا  عبد  السيد 

)أ1  الشركة  في  حصصها  مجموع 

100 حصة ب 100 درهم لكل حصة 

ما يعاد  1000 درهم).

إلى  اجبالي  كوثر  السيدة  وتبيع 

املسلم  بوحسين  هللا  عبد  السيد 

)أ1  الشركة  في  حصصها  مجموع 

300 حصة ب 100 درهم لكل حصة 

ما يعاد  30000 درهم).

السيد عبد هللا بوحسين املسلم 

1000 حصة.

تغيير الشكل القانوني من شركة 

شركة  إلى  محدودة  مسؤولية  ذات 

ذات مسؤولية محدودة ذات شريك 

وحيد.

الضبط  بمكتب  اإليداع  تم 

بتاريخ  بالرباط  التجارية   باملحكمة 

3 ما1 2021 تحت رقم 3 8 .

443 P

STE MANDAT - COM
على إثر الجمع العام الغير العاد1 
2021 من  10 فبراير  واملنعقد بتاريخ 
طرف املسيرة الوحيدة للشركة فقد 

تقرر ما يلي :
والواقع  للشركة  فتح فرع جديد 
بنعبود،  أحمد  زنقة  بسال،  مقرها 
الهدف  نفس  تحمل  والتي   69 رقم 
االجتماعي للشركة األم )وكالة تحويل 
أنواع  جميع  استخالص   6 األموا  

الفواتير).
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 2021 أبريل   29 االبتدائية بسال يوم 
78  وسجل تجار1 يحمل  تحت رقم 

رقم 33563.
444 P

DAD SERVICE
SARL AU

10Rue LIBERTE, CASABLANCA
بمقت�سى عقد عرفي للجمع العام 
 2021 مارس   19 بتاريخ  االستثنائي 
ش.م.م   DAD SERVICE لشركة 

والذ1 تم بموجبه :
التصفية  عملية  وإغالق  إنهاء 

للشركة.
القيام باإلجراءات الالزمة في هذا 

الشأن.
تمت  املصفي  تقرير  قراءة  بعد 

املصادقة على حسابات التصفية.
إبراء ذمة املصفي والنطق بإقفا  

عملية التصفية النهائية للشركة.
ملخص قصد النشر

445 P

DAD SERVICE
SARL AU

10Rue LIBERTE, CASABLANCA
العام  الجمع  عقد  بمقت�سى 
االستثنائي املدون بعقد عرفي بتاريخ 

19 يناير 2021 تقرر ما يلي :
التصفية السابقة ألوانها لشركة 

.DAD SERVICE
 DAN BIBAS السيد  تعيين 

كمصفي للشركة.

املقر   : التصفية  مقر  تعيين 

االجتماعي للشركة.

تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط 

البيضاء  بالدار  التجارية  باملحكمة 

رقم  تحت   2021 أبريل   2 بتاريخ 

.773188
ملخص قصد النشر

446 P

CYGNETECH SERVICE

ش.م.م الشريك الوحيد

بالرباط  عرفي  عقد   بمقت�سى 

قوانين  تكوين  تم   2021 أبريل   21

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

لشريك الوحيد مميزاتها كالتالي :

 CYGNETECH  : التسمية 

SERVICE ش.م.م الشريك الوحيد.

تصدير   : الشركة  املوضوع 

الخدمات املعلوماتية.

 IMM 30 APPT 8  : مقر الشركة 

 RUE MOULAY AHMED LOUKILI

.HASSAN, RABAT

رأسما   حدد   : الشركة  رأسما  

درهم مقسمة   100.000 الشركة في 

درهم   100 بقيمة  حصة   1000 إلى 

للحصة الواحدة.

السيد غنزار أيمن 1000 حصة.

أيمن  غنزار  هو  السيد   : التسيير 

شركة  في  محدودة  غير  ملدة  املسير 

ش.م.م   CYGNETECH SERVICE

الشريك الوحيد.

السنة االجتماعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

األرباح  من   %5 تقطع   : األرباح 

الصافية لتكوين االدخار االحتياطي 

القانوني ويتوزع الرصيد حسب قرار 

الجمع العام السنو1.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

التجارية بالرباط تحت رقم السجل 

التجار1 151873 في 5 ما1 2021.

447 P
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STE TOP AACHEN
شركة محدودة املسؤولية
رأسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : الرباط، عمارة 
30، شقة رقم 8، زنقة موال1 احمد 

الوكيلي، حسان
رقم السجل التجار1 : 129577 

الرباط
تحويل املقر االجتماعي
تقليص هدف الشركة
توسيع نشاط الشركة

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى   -  I
2021 قررت  3 مارس  بتيفلت بتاريخ 
الجمعية العامة االستثنائية لشركاء 
ش.م.م   STE TOP AACHEN شركة 

ما يلي :
تحويل املقر االجتماعي إلى : سيد1 
املسماة  امللكية  البحراو1،  عال  

»فدان واجليط« تيفلت.
تقليص هدف الشركة.

توسيع نشاط الشركة إلى :
والجو1  البر1  الشحن  وكيل 

والبحر1 ؛
نقل البضائع واملواد بأنواعها ؛

تأجير نقل الركاب.
II - تم اإليداع القانوني لدى كتابة 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
بتاريخ 3 ما1 2021 تحت رقم 7 3 11. 
448 P

CHAANOUNE SERVICE
 SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 
بشريك وحيد

رأسمالها 100.000 درهم.
املقر االجتماعي: محل رقم 2 عمارة 

6SCE زنقة جدة الرباط
 فسخ مسبق للشركة

الوحيد  الشريك  قرار  بموجب 
بتاريخ 29 سبتمبر 2020 للشركة ذات 
وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 
 CHAANOUNE SERVICE املسماة  
)مائة   100.000 رأسمالها   SARL AU
محل  مقرها:  درهم،  درهم)   ألف 
جدة  زنقة    6SCE عمارة   2 رقم 

الرباط، تقرر ما يلي : 

1 - فسخ مسبق للشركة.
أمين  محمد  السيد  تعيين   -  2

شعنون كمصفي للشركة. 
3 - تم تحديد العنوان التالي: محل 
رقم 2 عمارة 6SCE زنقة جدة الرباط 

كمكان لتصفية الشركة.
وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة 
التجارية بالرباط بتاريخ 17 نوفمبر 2020 
تحت رقم 108598 للسجل التجار1 

رقم 0807 1.
449 P

BUSNISS STOR
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك واحد
العرفي  العقد  تسجيل   تاريخ 
والتي  الرباط  في   2021 أبريل   1 

تحمل الخصائص التالية :
الهدف االجتماعي :

1 - بيع لوازم املكتب ؛
2 - مفاوض.

رأسما  الشركة : 100.000 درهم 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 
100 درهم للحصة الواحدة مملوكة 

للسيد احمد واحميد.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي أ1 من تاريخ وضع 

السجل التجار1. 
من فاتح يناير إلى   :  السنة املالية 
31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املقر االجتماعي: رقم 7، زنقة بلعيد 

السو�سي، املحيط، الرباط.
املسير  : السيد احمد واحميد.

   : التجار1  بالسجل  التقييد  رقم 
.151677

450 P

FUTUR PARA
SARL AU

حسناو1،  لطيفة   : املوقعة 
مغربية   1980 مارس  املزدادة في  2 
التعريف  لبطاقة  الحاملة  الجنسية 
 120 العنوان   F375276 الوطنية 
زنقة طاطا حي الزيتون وجدة بصفتها 
 FUTUR لشركة  الوحيد  الشريك 
تأسيس  قررت   PARA SARL AU

شركة باملواصفات التالية :

FUTUR PARA : اإلسم

SARL AU : التركيبة القانونية
رأسمالها : 10.000 درهم.

أ1 100 سهم بقيمة 100 درهم.

الغاية : بيع اللوازم الطبية.

املقر االجتماعي : وجدة 22 زنقة 

ابن خلدون.

لطيفة حسناو1 : 10.000 درهم.

املجموع : 10.000 درهم.

التسيير : تم تعيين اآلنسة لطيفة 

إلزام الشركة  حسناو1 كمسيرة مع 

بتوقيعها التي تم وضعه لدى كتابة 

بوجدة  التجارية  باملحكمة  الضبط 

تحت رقم 259 بتاريخ 5 يونيو  201.

451 P

GOLDEN SF
SARL

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

مؤرخ  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

 2021 أبريل   21 بتاريخ  تمارة  في 

مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة تحمل الخصائص التالية :

GOLDEN SF SARL : التسمية

الهدف : مطعم ومقهى.
رأسما  الشركة : 100.000 درهم 

مقسم إلى 1000 حصة من فئة 100 

درهم للحصة الواحدة :

بدر اليعكوبي : 600 حصة.

الهام الطالبي : 00  حصة.

التأسيس  من  ابتداء   99  : املدة 

السجل  وضع  تاريخ  من  أ1  النهائي 

التجار1.

السنة املالية : من فاتح يناير إلى 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

رياض  إقامة  مطاع  أوالد   : املقر 

الوداية عمارة رقم 70 محل رقم 158 

تمارة.

تسير الشركة من طرف   : املسير 

كل من بدر اليعكوبي والهام الطالبي 

ملدة غير محدودة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

بتمارة  باملحكمة االبتدائية  القانوني 
التقييد  رقم   ،2021 ما1   3 بتاريخ 

بالسجل التجار1 132905.

452 P

SAS SOFTWARE
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسما  الشركة 300.000 درهم

مقرها االجتماعي 9 1 شارع اللة 

الياقوت الطابق 6 الرقم  193/19 

الدار البيضاء

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

 2021 مارس   3 بتاريخ  عاد1  الغير 

تقرر ما يلي :

الحصص  تفويت   : األو   القرار 
لكمر1  سعيد  السيد   : االجتماعية 

جميع  بموجب  مجانا  ويبيع  يعطي 

والقانونية  العادية  الضمانات 

 1650 واألكثر شموال في هذا املجا  

شركة  في  يملكها  اجتماعية  حصة 

السادة  لصالح   SAS SOFTWARE

يوافق  الذ1  عليوش،  هشام   -  1

اجتماعية.  حصة   300 شراء  على 

2 - مصطفى بوشعيب، الذ1 يوافق 

على شراء 675 حصة اجتماعية. تيام 

مصطفى الذ1 يوافق على شراء 675 

حصة اجتماعية.

القرار الثاني : تعديل املادة 7 و 8 و 

15 من النظام األسا�سي.

االجتماعية،  الحصص  نقل  بعد 

يظل الشكل القانوني على حاله أ1 

شركة ذات مسؤولية محدودة .

املادة 7 املساهمات :

 SAS شركة  في  املساهمات 

SOFTWARE هي كما يلي :

 1650 عليوش،  هشام  السيد 

حصة اجتماعية.

 675 السيد بوشعيب مصطفى، 

حصة اجتماعية.

675 حصة  السيد تيام مصطفى 

اجتماعية.

حصة   3000  : مجموعه  بما 

اجتماعية.
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املادة 8 : حصة رأس املا .
يظل رأسما  الشركة ثابتا بمبلغ 
 3000 درهم ومقسمة إلى   300.000
سهم ب 100 درهم لكل منها، موزعة 

على النحو التالي بين الشركاء :
 165.000  : السيد هشام عليوش 

درهم.
 : مصطفى  بوشعيب  السيد 

67.500 درهم.
 67.500  : تيام  مصطفى  السيد 

درهم.
بما مجموعه : 300.000 درهم.

تم تبني هذا القرار باإلجماع
املسير  استقالة   : الثالث  القرار 

سعيد لكمر1.
وافق الجمع على استقالة املسير 

السابق سعيد لكمر1.
جديد  مسير  تعيين  الرابع  القرار 

تيام مصطفى.
17 من  و   16 و   15 تبعا للفصو  
القانون الداخلي للشركة قرر الجمع 
العام تعيين مسير للشركة ملدة غير 
محدودة السيد مصطفى تيام جواز 
قبل  الذ1   .1 CT53153 سفره 

املهمة بدون شرط.
القرار الخامس : اإلمضاء

بشكل  ملزمة  الشركة  ستكون 
للسيد  مشتركين  بتوقيعين  صحيح 
 1 CT53153 رقم  مصطفى  تيام 
رقم  هشام  عليوش  والسيد 

.BE703217
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
رقم  تحت  البيضاء  بالدار  التجارية 

01 775 بتاريخ 22 أبريل 2021.
453 P

 STATION SERVICE EL شركـة
GOUCHI

تأسيـس شركـة ذات مسؤوليـة 
محـدودة بشريك وحيد

بتاريـخ  عرفـي  عقـد  بمقت�سى 
القانـون  وضع  تـم   2021 مارس   30
مسؤوليـة  ذات  لشركـة  األسا�سي 
التي  وحيد  بشريك  محدودة 

خصائصها كالتالـي :

 STATION« شركـة   : التسميـة 

ش.م.م    »SERVICE EL GOUCHI

بشريك وحيد

الهدف: 

استغال  محطة البنزين للسيارات

:عين دريج مركز  املقـر االجتمــاعي 

اقليم وزان. 

99 سنـة ابتـداء من تـاريـخ   : املـــــدة 

تأسيسهـا. 
درهم   100.000  : املـــا   رأس 

 100 1000 حصة من فئـة  مجزأ إلى 

السيد   اسم  في  كلها  محررة  درهم  

عبد الرحمان الكو�سي :  1000 حصة.

السنــة املاليــة : من فــاتح ينـــاير إلى 

31 دجنبـــر من كل سنـــة. 

التسييـــــــر : تسير الشركة من طرف 

السيـد عبد الرحمان الكو�سي ملـدة غير 

محددة مع جميع الصالحيات لتسيير 

الشركة.

األربـاح  تحديـد  بعد   : األربـــــــاح 

لتكوين   5% تقتطع  الصافية 

االحتياطي القانونـي.

بكتـابـة  القـانوني  اإليـداع  تـم 

بـوزان  الضبـط باملحكمـة االبتدائيـة 

عـدد  تحـت   29/0 /2021 بتـاريخ 

2991 السجل التجار1 رقم1765.

454 P

CIEL PRO  
ش.م.م 

رأسما   100.000 درهم

املقر اإلجتماعي: عين دفالي مركز 

قيادة عين دفالي اقليم سيد1 قاسم

فسخ الشركة
تعيين مصفي للشركة

بمقت�سى الجمع العـام االستثنائي 

قد   2021 فبراير   22 املنعقد بتاريـخ 

قرر ما يلي :

فسخ الشركة قبل األوان ابتداء 

من هدا التاريخ.

تعيين السيد عبد القادر جرموني  

كمصفي للشركة.

تحديد مقر التصفية.

بكتـابـة  القـانوني  اإليـداع  تـم 
الضبـط باملحكمـة االبتدائيـة بسيد1 
تحـت    20/0 /2021 بتاريخ  قاسم 

عـدد 108.
455 P

 BTP CONSULTING  شركـة
ش.م.م

تعيين مسير جديد للشركة
استقالة مسيرة     

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املنعقد بتاريـخ 2021/ 30/0 للشركـة 
 »BTP CONSULTING« املسماة 
درهـم   100.000 رأسمالهـا  ش.م.م 
تجزئة  العدير  االجتماعي   ومقـرها 

الوحدة رقم 18 وزان. تقرر ما يلي:
ايمان  السيدة  استقالة   -  1
الداخلي من وضيفتها كمسيرة لشركة
تعيين السيد شتاني أسامة   –  2
حامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم 
 AA3160 مسير للشركة ملدة  تالت 

سنوات.      
بكتـابـة  القـانوني  اإليـداع  تـم 
بـوزان  الضبـط باملحكمـة االبتدائيـة 
عـدد  تحـت    03/05/2021 بتـاريخ 

.2995
456 P

 HUILERIE   شركـة
ALMESSARIA

ش.م.م 
رأسما   100.000 درهم

املقر اإلجتماعي : كلم   طريق الرباط  
وزان

فسخ الشركة
تعيين مصفي للشركة

بمقت�سى الجمع العـام االستثنائي 
قد   2021 مارس   16 املنعقد بتاريـخ 

قرر ما يلي :
فسخ الشركة قبل األوان ابتداء 

من هدا التاريخ.
ستيتو   عزيز  السيد  تعيين 

كمصفي للشركة.  
تحديد مقر التصفية.

بكتـابـة  القـانوني  اإليـداع  تـم 
بـوزان  الضبـط باملحكمـة االبتدائيـة 
عـدد  تحـت    28/0 /2021 بتاريخ 

2989
457 P

 HUILERIE   شركـة
ALMESSARIA

ش.م.م 
رأسما   100.000 درهم

املقر اإلجتماعي : كلم   طريق الرباط  
وزان

اغالق تصفية الشركة                                                
بمقت�سى الجمع العـام االستثنائي 
 23/0 /2021 بتاريـخ  املنعقد 
 HUILERIE الشركة  شركاء  قرر 

ALMESSARIA ش.م.م ما يلي :
املصادقة على تقرير املصفي.
معاينة إنهاء عملية التصفية.

إبـراء املصفي وإعفائه من مهامه.
بكتـابـة  القـانوني  اإليـداع  تـم 
بـوزان  الضبـط باملحكمـة االبتدائيـة 
عـدد  تحـت   28/0 /2021 بتاريخ 

.2989
458 P

FORET AL ARAFI  شركـة
تأسيـس شركـة ذات مسؤوليـة 

محـدودة
بتاريـخ  عرفـي  عقـد  بمقت�سى 
القانـون  وضع  تـم   05/0 /2021
مسؤوليـة  ذات  لشركـة  األسا�سي 

محدودة التي خصائصها كالتالـي :
 FORET AL« شركـة   : التسميـة 

ARAFI«  ش.م.م
الهدف : 

مقاولة االشعا  املختلقة.
زومي  مركز    : االجتمــاعي  املقـر 

اقليم وزان.
99 سنـة ابتـداء من تـاريـخ   : املـــــدة 

تأسيسهـا. 
درهم مجزأ   90.000  : رأس املـــا  
درهم   100 حصة من فئـة   900 إلى 
الشكل  على  وموزعة  كلها  محررة 

التالي :



عدد  566 - 7 شوا  2  1 )19 ما1 2021)الجريدة الرسمية   10180

السيد احمد قرعي : 50   حصة.

   50  : قرعي  اسماعيل  السيد 

حصة.

املجموع 900  حصة.

السنــة املاليــة : من فــاتح ينـــاير إلى 

31 دجنبـــر من كل سنـــة. 

التسييـــــــر : تسير الشركة من طرف 

السيـد احمد قرعي ملـدة غير محددة 

مع جميع الصالحيات لتسيير الشركة.

األربـاح  تحديـد  بعد   : األربـــــــاح 

لتكوين   5% تقتطع  الصافية 

االحتياطي القانونـي.

بكتـابـة  القـانوني  اإليـداع  تـم 

بـوزان  الضبـط باملحكمـة االبتدائيـة 

عـدد  تحـت   29/0 /2021 بتـاريخ 

2991 السجل التجار1 رقم 1763.

459 P

 DAMYA DISTRIBUTION
SARL AU

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة  التأسيس  تم   22/0 /2021

دات املسؤولية املحدودة والتي تحمل 

الخصائص التالية : 

 DAMYA  : التسمية 

.DISTRIBUTION

.SARL AU : الصفةالقانونية

الهدف االجتماعي : 1- ادارة اعما  
/  2- مقاو  نقل البضائع / 3- مقاو  

األعما  املتنوعة أو اإلنشاءات.
درهم   100.000 رأسما  الشركة 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة الواحدة املوزعة 

كالشكل التالي :

السيد مراد زارو  1000 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أ1 من تاريخ وضع 

السجل التجار1.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

السنة  ماعدا  سنة  كل  من  ديسمبر 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
رقم   30 عمارة   : االجتماعي  املقر 
زنقة موال1 احمد لوكيلي، حسان   8

, الرباط.

مراد    : املسيرة من طرف السيد 
زارو.

رقم التجار1 : 151875.
460 P

ديوان األستاذ محمد رشيد التدالو1
موثق بالدار البيضاء

69/67 شارع موال1 ادريس األو ، الطابق 
األو ، الشقة رقم 3

الهاتف : 88 25 82 0522/ 99 18 82 0522
الفاكس : 2  15 82 0522

CODI FER
شركة محدودة املسؤولية بشريك 

وحيد
رأسما  اجتماعي : 100.000 درهم
28 زنقة الغضفة  الطابق األر�سي 

 مكتب رقم  1 املعاريف -  
الدار البيضاء

تلقاه  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
األستاذ محمد رشيد التدالو1، موثق 
بالدار البيضاء بتاريخ 26 أبريل 2021 
للشركة  األسا�سي  النظام  وضع  تم 
بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد بالخصائص التالية :
 CODI FER SARL  : التسمية 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة   AU

بشريك وحيد.
الهدف االجتماعي : تهدف الشركة 

إلى القيام داخل وخارج املغرب ب :
فرز وإعادة تدوير وتسويق جميع 
وغير  الحديدية  املعادن  من  املواد 
التصنيع  ومخلفات  الحديدية، 

واملخلفات.
الخامات  أصناف  جميع  تسويق 

الحديدية وغير الحديدية.
والتجارة  والتصدير  االستيراد 
وتمثيل  والعمولة  عام  بشكل 

املنتجات والعالمات التجارية.
اإلنعاش العقار1.

وعموما جميع املعامالت التقنية 
الصناعية أو  التجارية  أو   والفنية 
 أو املالية أو املنقولة أو الغير املنقولة 
مرتبطة  تكون  قد  التي  العقارية  أو 
بغرض  مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل 
الشركة او من املحتمل أن تساهم في 

امتداده.

املقر االجتماعي : 28 زنقة الغضفة  
 الطابق األر�سي مكتب رقم  1 املعاريف -  

الدار البيضاء.
من  ابتداءا  سنة   99  : املدة 

تسجيلها بالسجل التجار1.
يحدد   : االجتماعي  الرأسما  
 100.000 مبلغ  في  الشركة  رأسما  
حصة قيمة   1000 درهم مقسم إلى 
كل واحدة 100 درهم محررة جميعها 

على الشكل التالي :
 100.000  : بجو1  احمد  السيد 

درهم.
املجموع : 100.000 درهم.

في  الحصص  تحدد   : الحصص 
كل  قيمة  اجتماعية  حصة   1000
حصة 100 درهم محررة جميعها على 

الشكل التالي :
 1000  : بجو1  احمد  السيد 

حصة.
املجموع : 1.000 حصة اجتماعية.
السنة االجتماعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر.
تسير الشركة ملدة غير   : التسيير 

محدودة من احمد بجو1.
وتلتزم الشركة في جميع عقودها 
احمد  للسيد  املشترك  بالتوقيع 

بجو1.
تم اإليداع القانوني املركز الجهو1 
بتاريخ البيضاء  بالدار   لالستثمار 
 3 ما1 2021 تحت رقم 501373.

للخالصة والبيان

األستاذ محمد رشيد التدالو1

461 P

ديوان األستاذ محمد رشيد التدالو1

موثق بالدار البيضاء

69/67 شارع موال1 ادريس األو ، الطابق 

األو ، الشقة رقم 3

الهاتف : 88 25 82 0522/ 99 18 82 0522

الفاكس : 2  15 82 0522

CANADA HIJRA
SARL AU

شركة محدودة املسؤولية
 بشريك وحيد

رأسما  اجتماعي : 100.000 درهم
13 زنقة احمد املجاطي إقامة األلب 

1 الطابق األو  رقم 8 -  

الدار البيضاء

تلقاه  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
األستاذ محمد رشيد التدالو1، موثق 
بالدار البيضاء بتاريخ 21 أبريل 2021 
للشركة  األسا�سي  النظام  وضع  تم 
بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد بالخصائص التالية :
 CANADA HIJRA  : التسمية 
مسؤولية  ذات  شركة   SARL AU

محدودة بشريك وحيد.
الهدف االجتماعي : تهدف الشركة 

إلى القيام داخل وخارج املغرب ب :
مكتب العمل والهجرة.

استيراد وتصدير.
تجارة.

الوساطة.
بكافة  العقارات  وإدارة  إنشاء 
في  بما  الطرق،  وبكافة  أشكالها 
واملتعلقة  املرتبطة  األعما   ذلك 

باإلنشاءات العقارية.
جميع عمليات التفويت العقار1 

بما فيها البيع واإليجار.
أنواع  جميع  واقتناء  اكتساب 
غير  أو  مبنية  كانت  سواء  األرا�سي 

مبنية وكذلك أ1 عقار.
تحويل العقارات وبيعها على شكل 
أو  قطع  شكل  على  مشتركة  ملكية 

الوحدة.
العمليات  جميع  عام،  وبشكل 
أو  التجارية  أو  الفنية  أو  التقنية 
الصناعية أو املالية أو املنقولة أو الغير 
تكون  قد  التي  العقارية  أو  املنقولة 
مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر 
أن  املحتمل  من  او  الشركة  بغرض 

تساهم في توسيعها.
زنقة   13  : االجتماعي  املقر 
األلب  إقامة  املجاطي  احمد 
    -  8 رقم  األو   الطابق   1 

الدار البيضاء.
من  ابتداءا  سنة   99  : املدة 

تسجيلها بالسجل التجار1.
يحدد   : االجتماعي  الرأسما  
 100.000 مبلغ  في  الشركة  رأسما  
حصة قيمة   1000 درهم مقسم إلى 
كل واحدة 100 درهم محررة جميعها 

على الشكل التالي :
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 : الكرمود1  سفيان  السيد 
100.000 درهم.

املجموع : 100.000 درهم.
في  الحصص  تحدد   : الحصص 
كل  قيمة  اجتماعية  حصة   1000
حصة 100 درهم محررة جميعها على 

الشكل التالي :
 1000  : السيد سفيان الكرمود1 

حصة.
املجموع : 1.000 حصة اجتماعية.
السنة االجتماعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر.
تسير الشركة ملدة غير   : التسيير 

محدودة من سفيان الكرمود1.
وتلتزم الشركة في جميع عقودها 
سفيان  للسيد  املشترك  بالتوقيع 

الكرمود1.
تم اإليداع القانوني املركز الجهو1 
بتاريخ البيضاء  بالدار   لالستثمار 
 3 ما1 2021 تحت رقم 501363.

للخالصة والبيان

األستاذ محمد رشيد التدالو1

462 P

ديوان األستاذ محمد رشيد التدالو1

موثق بالدار البيضاء

69/67 شارع موال1 ادريس األو ، الطابق 

األو ، الشقة رقم 3

الهاتف : 88 25 82 0522/ 99 18 82 0522

الفاكس : 2  15 82 0522

BAGDAS MAROC
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
بشريك وحيد

رأسما  اجتماعي : 100.000 درهم
28 زنقة الغضفة  الطابق األر�سي 

 مكتب رقم  1 املعاريف -  
الدار البيضاء

تلقاه  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
األستاذ محمد رشيد التدالو1، موثق 
بالدار البيضاء بتاريخ 2 أبريل 2021، 
فوت السيد شاهين فيرد1 50% من 
يعاد   ما  أ1  االجتماعية  حصصه 
يمتلكها  التي  اجتماعية  حصة   500
 BAGDAS MAROC SARL في شركة 
املسؤولية  محدودة  شركة   AU
السيد  لفائدة  وذلك  وحيد  بشريك 

كان شاباز.

في  التفويت  هذا  بموجب 
الحصص ما يلي :

كمسير  شاباز  كان  السيد  تعيين 
شريك.

لشركة  القانوني  الشكل  تغيير 
 BAGDAS MAROC SARL AU
بشريك  املسؤولية  محدودة  شركة 
 BAGDAS MAROC لتصبح  وحيد 

SARL شركة محدودة املسؤولية.
 BAGDAS MAROC تلتزم شركة 
املسؤولية  محدودة  شركة   SARL

بتلقي التوقيعات :
أحد  خال   من  فرد1  بشكل 
او  فيرد1  شاهين  السيد  ممثليها 

السيد كان شاباز ملدة غير محدودة.
أو بشكل ثنائي من خال  ممثليها 
كان  والسيد  فيرد1  شاهين  السيد 

شاباز ملدة غير محدودة.
تم اإليداع القانوني املركز الجهو1 
بتاريخ    البيضاء  بالدار  لالستثمار 
الشركة  تسجيل  وتم   2021 ما1 
البيضاء  بالدار  التجارية   باملحكمة 

تحت رقم 96 16.
للخالصة والبيان

األستاذ محمد رشيد التدالو1

463 P

VARIOPOSITIF
SARL

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
 2021 نوفمبر   8 بتاريخ  االستثنائي 

تقرر ما يلي :
تحويل الحصص االجتماعية :

الدين  صالح  زروقي  السيد  باع 
السيدة  إلى  حصة اجتماعية   1000

الجوهار1 واحدة تاج امللوك.
زروقي  السيد  استقالة   : اإلدارة 
صالح الدين من منصب مسير وتعيين 
السيدة الجوهار1 واحدة تاج امللوك 

بدال عنه في منصب املسير.
السجل التجار1 رقم : 20235.

باملحكمة  القانوني  اإليداع 
االبتدائية باملحمدية تحت رقم  5  

بتاريخ 18 فبراير 2021.
464 P

DREAM TEAM CAR
SARL AU

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
االستثنائي بتاريخ 13 ما1 2019 تقرر 

ما يلي :
 2500 بنعسيلة  بدر  السيد  باع 
درهم   100 بثمن  اجتماعية  حصة 

للحصة إلى السيد عدنان امزيل.
من  االجتماعي  املقر  تحويل 
رقم  املنزه  »حي  القديم  العنوان 
الجديد  العنوان  إلى  الرباط«   1131
ح 1 م  رقم  2    7 »حي البريد زنقة 

الرباط«.
بدر  السيد  السيد  استقالة 
وتعيين  مسير  منصب  من  بنعسيلة 
السيد السيد عدنان امزيل بدال عنه 

في منصب املسير.
تغيير الشكل القانوني من شركة 
شركة  إلى  محدودة  مسؤولية  ذات 
الشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

الواحد.
باملحكمة   10116 رقم  إيداع 
يونيو   19 بتاريخ  بالرباط  التجارية 
رقم  التجار1  السجل   2019

.127953
465 P

MAROKA
SARL AU

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إنشاء   2020 ديسمبر   17 بتاريخ 
محدودة  مسؤولية  ذات  مؤسسة 

بالخصائص التالية :
MAROKA SARL AU : التسمية

مقسمة  درهم   10.000 رأسما  
على 100 حصة.

بالد   2632  : الشركة  عنوان 
التيسير العيايدة سال.

هدف املؤسسة : التجارة.
املسير : رشيد بن الشرقي.

الضريبة املهنية : 28502883.
السجل التجار1 رقم : 33015.

باملحكمة  القانوني  اإليداع 
بتاريخ   36007 رقم  بسال  االبتدائية 

22 فبراير 2020.
466 P

PRO ALU SALEJ

SARL AU

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إنشاء   2020 ديسمبر   17 بتاريخ 

محدودة  مسؤولية  ذات  مؤسسة 

بالخصائص التالية :

 PRO ALU SALEJ  : التسمية 

SARL AU

مقسمة  درهم    0.000 رأسما  

على 100 حصة.

عنوان الشركة : 56 زنقة ابراهيم 

 2 رقم  شقة   56 عمارة  الروداني 

املحيط الرباط.

هدف املؤسسة : نجارة األملنيوم.

املسير : ادريس فضولي.

السجل التجار1 رقم : 151695.

باملحكمة  القانوني  اإليداع 

 11 275 رقم  بالرباط  التجارية 

بتاريخ 29 أبريل 2021.

467 P

VLEARN

SARL AU

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

إنشاء  تم   2021 أبريل   5 بتاريخ 

محدودة  مسؤولية  ذات  مؤسسة 

بالخصائص التالية :

VLEARN SARL AU : التسمية

درهم مقسمة   100.000 رأسما  

على 100 حصة.

ولد  شارع    5  : الشركة  عنوان 

سعيد بئر قاسم السوي�سي الرباط.

تطوير وتصميم   : هدف املؤسسة 

برامج املعلوميات.

املسير : أناس لحلو.

السجل التجار1 رقم : 7 1513.

باملحكمة  القانوني  اإليداع 

 1128 6 رقم  بالرباط  التجارية 

بتاريخ 15 أبريل 2021.

468 P
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CHEZ OUAHBI
SARL AU
تأسيس

في  مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
قد   ،2021 أبريل   6 بتاريخ  الرباط 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة بشريك وحيد :
 CHEZ OUAHBI  : التسمية 

.SARL AU
الهدف االجتماعي : مقهى ومطعم.
رأسما  الشركة : 100.000 درهم 
فئة  من  حصة   1000 على  مقسمة 
السيد  الواحدة  درهم للحصة   100

طريق وهبي 1000 حصة.
املقر : شارع عال  بن عبد هللا رقم 

22 تمارة.
املسير : السيد طريق وهبي.

التجار1  بالسجل  التقييد  رقم 
132779 باملحكمة االبتدائية تمارة.

469 P

LBV MAROC
SARL AU

رأسمالها : 100.000 درهم
مقرها االجتماعي : إقامة العزيزية 
شارع اململكة العربية السعودية 

الطابق الثالث رقم 20 طنجة
بعد قرار محضر الجمع العام غير 
2021، يبدو أن  17 مارس  العاد1 في 

األخير قد قررت :
الصديق  بن  السيد  تعيين 
محمد املنصور مسؤو  عن نشاط 

املواصالت.
إجراء اإليداع القانوني في املحكمة 
أبريل   16 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 3567.
470 P

ائتمانية تكنيك أسيسطانس ش.ذ.م.م
111، شارع ولي العهد، طنجة

INFINITY INTERNATIONAL
SARL AU 

شركة أنفينيتي انترنسيونا  
ش.ذ.م.م ذات الشريك الوحيد

رأسمالها االجتماعي : 10.000 درهم

مقرها االجتماعي : طنجة، مركز 
NREA، 183 شارع ولي العهد، 

مكتب رقم 28
س.ت. رقم : 69153

تحويل املقر  االجتماعي
الشريك  قرارات  بموجب  أ) 
»أنفينيتي  املسماة  للشركة  الوحيد 
انترنسيونا  ش.ذ.م.م ذات الشريك 
أبريل   13 بتاريخ  املتخذة  الوحيد« 
2021 من طرف السيد محمد صالح 
رأسمالها  شحاتة  ابراهيم  الدين 
االجتماعي  مقرها  درهم،   10.000
بطنجة، مركز NREA، 183 شارع ولي 
السيد  قرر   ،28 العهد، مكتب رقم 
محمد صالح الدين ابراهيم شحاتة، 
بصفته املسير الوحيد للشركة واملالك 
لجميع الحصص االجتماعية، ما يلي :
للشركة  االجتماعي  املقر  تحويل 
من العنوان املذكور أعاله إلى العنوان 

الجديد والذ1 أصبح كاآلتي :
يوسف،  موال1  شارع  طنجة، 
إقامة ياسين 2، الطابق 2، شقة رقم 
23، مما نتج عنه تغيير الفصل   من 

القانون األسا�سي للشركة.
تحيين النظام األسا�سي للشركة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  ب) 
 29 املحكمة التجارية بطنجة بتاريخ 

أبريل 2021 تحت رقم  182 2.
مقتطف وبيان النشر

ائتمانية تكنيك أسيسطانس ش.ذ.م.م

471 P

ائتمانية تكنيك أسيسطانس ش.ذ.م.م

111، شارع ولي العهد، طنجة

 SOCIETE CME WINDFARM
TETOUAN

S.A 
شركة س.إم.أو ويندفارم تطوان 

ش.م
رأسمالها : 300.000 درهم

مقرها االجتماعي : طنجة، شارع 
حرير1، إقامة حليمة، فوق الطابق 

األر�سي رقم 16
س.ت. رقم : 72379
تغيير تسمية الشركة

بموجب قرارات محضر الجمع  أ) 

سبتمبر   22 بتاريخ  املنعقد  العام 

ويندفارم  »س.إم.أو  للشركة   2020

 300.000 رأسمالها  ش.م«  تطوان 

بطنجة،  االجتماعي  مقرها  درهم، 

طنجة، شارع حرير1، إقامة حليمة، 

فوق الطابق األر�سي رقم 16، تقرر ما 

يلي :

أصبح  الذ1  الشركة  اسم  تغيير 

ويند  ستيب  »س.إم.أو   : اليوم  منذ 

 CME STEP WIND« »تطوان ش.م

.»TETOUAN S.A

لدى  القانوني  اإليداع  تم  ب) 

 29 املحكمة التجارية بطنجة بتاريخ 

أبريل 2021 تحت رقم 1823 2.
مقتطف وبيان النشر

ائتمانية تكنيك أسيسطانس ش.ذ.م.م

472 P

STE TAHA HUSSIEN
SARL

تكوين شركة محدودة املسؤولية
بمقت�سى محضر مؤرخ بالناضور 

وضع  تم   2021 أبريل   22 بتاريخ 

القوانين األساسية لشركة محدودة 

املسؤولية ذات املميزات التالية :

الهدف : 1 - تحويل األموا  إلجراء 

معامالت الدفع وتسوية الفواتير.

شارع  التجار1  املحل   : املقر 

محمد السادس حي جعدار ازغنغان 

الناضور.

رأس املا  : حدد رأسما  بما قدره 

100.000 درهم.

تدار الشركة من طرف   : التسيير 

والياس  الطاهر1  يوسف  السيدان 

حجلة ملدة غير محدودة.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

الضبط باملحكمة االبتدائية الناضور 

بتاريخ   ما1 2021.

 22083  : التجار1  السجل  رقم 

تحت الرقم 1829.

473 P

SOCIETE CAFE HASSAR
SARL

رأسمالها 160.000 درهم
مقرها االجتماعي : تجزئة السالم 2، 

رقم 36 تمارة
حل الشركة

بمقت�سى عقد عرفي حرر بتمارة 
تم عقد جمع   2021 أبريل   6 بتاريخ 
املناقشة  بعد  االستثنائي  العام 
القرارات  اتخاد  تم  األراء  وتباد  

التالية :
حل الشركة : قرر االجتماع العام 

باالجماع حل املبكر للشركة.
محمد  السيد   : املصفي  تعيين 

حصار.
تسمية املقر الرئي�سي للتصفية.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
  906 رقم  تحت  بالرباط  التجارية 
بتاريخ   ما1 2021 السجل التجار1 

رقم : 3 816.
474 P

MUSEUM OCEAN
SARL AU

في  مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
قد   2021 أبريل   12 بتاريخ  الرباط 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 
املحدودة بشريك وحيد والتي تحمل 

الخصائص التالية :
.MUSEUM OCEAN : التسمية

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 
املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

مشغل مقهى   : الهدف االجتماعي 
- سناك.

تاجر منتجات غذائية.
رأس املا  100.000 درهم.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
31 ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
املقر االجتماعي : 95 شارع املختار 

الجزوليت املحيط الرباط.
مسعود  ابن  السيد   : التسيير 

عبد املجيد ملدة غير محدودة.
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اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني باملحكمة التجارية بالرباط 
تحت رقم السجل التجار1 5 157.

475 P

PRO SURGEON MEDICAL
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
عمارة 30 شقة رقم 8 زنقة موال1 

أحمد لوكيلي حسان الرباط
1 - بمقت�سى املحضر املؤرخ في 23 
فبراير 2021، قررت الجمعية العامة 

غير العادية :
 30 تغيير مقر الشركة من عمارة 
شقة رقم 8 زنقة موال1 أحمد لوكيلي 
هكتار  حسان الرباط إلى تجزئة  2 

العمارة  1 س 3 تمارة.
من  للفصل    لذلك  تبعا  تغيير 

النظام األسا�سي.
املصادقة على تفويت 500 حصة 
اجتماعية بين السيد أبو الفداء أناس 
من جهة والسيد أبو الفداء  )البائع) 
جهة  من  إليه)  )املنقو   إسماعيل 

أخرى.
 7 و   6 تغيير تبعا لذلك الفصلين 

من النظام األسا�سي.
لشركة  القانوني  الشكل  تحويل 
من   PRO SURGEON MEDICAL
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
بشريك وحيد )SARL AU) إلى شركة 

.(SARL( ذات مسؤولية محدودة
مالئمة النظام األسا�سي.

تم اإليداع لدى املحكمة التجارية 
 20 بتاريخ  بالرباط تحت رقم  8   

أبريل 2021.
بمثابة مقتطف وبيان

476 P

FIDUCIAIRE ABDOU
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
تم االتفاق بين   ،2021 أبريل   26 في 
يوم  الشركة  مقر  نقل  على  الشركاء 
  6 رقم  في  املتواجد   2021 ما1    
أكدا   عقبة  شارع   2 رقم  الشقة 
مجمع   : التالي  العنوان  إلى  الرباط، 
عمر 2 عمارة 20 شقة رقم 7 الطابق 

الرابع تابريكت سال.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية سال تحت رقم 890 .
بمثابة مقتطف وبيان

477 P

ARIANA BOIS
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها 100.000 درهم

تجزئة 65 1، الشارع بلعربي 

العلو1، القطاع 9، حي السالم، سال

السجل التجار1 : 16039

التعريف الضريبي : 1620 33

شهادة التعريف املوحد : 

0000777 1000073

حل نهائي
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى   -  I 

31 ديسمبر 2020، قرر مسير الشركة 

شركة   »ARIANA BOIS SARL«
رأسمالها  محدودة،  مسؤولية  ذات 

100.000 درهم، ومقرها االجتماعي : 

تجزئة 65 1، الشارع بلعربي العلو1، 
تقرر سال،  السالم،  حي   ،9  القطاع 

 ما يلي :

املصفي  تقرير  على  املوافقة   -  1

لعملية  النهائي  الحساب  وعلى 

التصفية.

2 - إتمام عملية التصفية وإعفاء 

املصفي من مهامه.

القانوني  اإليداع  تم  وقد   -  II

يوم  بسال  االبتدائية  املحكمة  لدى 

19 أبريل 2021 تحت رقم 6  36.

478 P

AZZAM CAR TOURS
SARL AU

AU CAPITAL DE 3.000.000 DHS

 RUE TARGA 200, IMM N°9

 MAGASIN N°3, HAY NAHDA

YOUSSOUFIA RABAT

RC : 111579

بمقت�سى الجمع العام الغير العاد1 

 2021 أبريل   15 بتاريخ  ومنعقد 

 AZZAM CAR الشركة  شريك  قرر 

TOURS SARL AU ما يلي :

للشركة  التجار1  االسم  تغيير 
.ZINE TOURS SARL AU ليصبح

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم  لقد 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
تحت   2021 ما1  بتاريخ    بالرباط 

رقم 06  11.
479 P

 VILLA NAWAL
HOSPITALITY

SARL AU
AU CAPITAL DE 10.000 DHS

 Siège social : 2Rue Détroit de
Panama Casablanca

RC : 179903
بناء على قرارات الشريك الوحيد 

بتاريخ 7 ديسمبر 2020، تقرر :
بحيث  الشركة  الغرض  امتداد 
والتدريب  املساعدة  أيضا  يشمل 

والخدمات املتنوعة.
التعديل النظام األسا�سي للشركة.
بناء على قرارات الشريك الوحيد 

بتاريخ 15 ديسمبر 2020، تقرر :
 NEMO’S تغيير اسم الشركة إلى 

.ADVISORY
النظام  على  املقابل  التعديل 

األسا�سي للشركة.
اعتماد النظام األسا�سي الجديد.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  البيضاء  بالدار   التجارية 

30 أبريل 2021 برقم 776536.
480 P

CCP HYDROCARBURES
شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمالها : 00 . 51.92  درهم
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 2021 فبراير   22 في  البيضاء  بالدار 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة ذات الخصائص اآلتية :
 CCP  : التسمية 

.HYDROCARBURES

الهدف : تقديم خدمات متنوعة ؛
للشركات  واملساعدة  املشاورة 

واملنظمات األخرى ؛
وأ1  األسهم  على  االستحواذ 

أصو  من أ1 نوع.
شارع    6  : االجتماعي  املقر 
 ،6 الشقة   3 الطابق  الزرقطوني، 

الدار البيضاء.
املدة : 99 سنة ابتداء من تأسيس 

الشركة.
درهم    51.92 . 00  : الرأسما  
من  حصة  إلى   519.2.   مقسم 
بالكامل  مدفوعة  درهم   100 فئة 
بما يتناسب مع  ومخصصة للشركاء 

مساهماتهم.
املساهمات :

نقدا   CEPSA الشركة  ساهمت 
شركة  وقدمت  درهم   100 بمبلغ 
 Cepsa Comercial Petroteo
بمبلغ  للشركة  إجمالية  مساهمة 
  51.92 .338.9 8 قدره  إجمالي 

درهم.
من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 
فاتح يناير إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

التسيير : تم تعيين السيدين
Jorge de Blas Llamas ؛

.Juan Luis de la Maya Verde
غير  ملدة  للشركة  كمسيرين 

محدودة.
والتسجيل  القانوني  اإليداع  تم 
بالسجل التجار1 باملحكمة التجارية 
 2021 أبريل   30 يوم  بالدار البيضاء 

تحت رقم 501079.
بيان مختصر

481 P

STE KJ PRO
 SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
س.ت 03579 

 بموجب عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
  يناير 2021 لقد تقرر ما يلي : 

الفسخ  على  املصادقة  تمت   -  1
من  ابتداء  للشركة  ألوانه  السابق 

تاريخه.
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 KHALI السيد  تعيين   -  2
ABDELLAH مصفي للشركة.

شارع اللة   ،61 تحديد مقر   -  3
املعاني،  مصطفى  زاوية  الياقوت 

الطابق 1، رقم 56، الدار البيضاء.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يوم  البيضاء  بالدار   التجارية 
16 مارس 2021 تحت رقم 770196.

بيان مختصر

482 P

EMERGE MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها : 100.200 درهم
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار 
البيضاء في 9 مارس 2021 تم تأسيس 
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الخصائص اآلتية :
.EMERGE MAROC : التسمية

الهدف : 
االستحواذ على حصة في شركات 

قائمة أو ناشئة ؛
بشكل  واملتاجرة  والبيع  الشراء 
عام في األوراق املالية أو األسهم أو 

الحصص ؛
املالية  لألوراق  املحافظ  إدارة 

املكتسبة بوسائل مختلفة.
املقر االجتماعي :   ابن جابر، حي 

عين الذئاب، الدار البيضاء.
املدة : 99 سنة ابتداء من تأسيس 

الشركة.
درهم   100.200  : الرأسما  
مقسم إلى 1200 حصة من فئة 100 
ومخصصة  بالكامل  مدفوعة  درهم 
للشركاء بما يتناسب مع مساهماتهم.
 GHALIA BEN السيدة 

ABDELJELIL 00 .33 درهم ؛
 AHLAM BENNANI السيدة 

00 .33 درهم ؛
 HAJAR BENAMAR السيدة 

00 .33 درهم.
من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 
فاتح يناير إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

التعيين  الشركاء  قرر   : التسيير 
كأو  مسيرين لفترة غير محدودة :

 GHALIA BEN السيدة 
ABDELJELIL ؛

السيدة AHLAM BENNANI ؛
.HAJAR BENAMAR السيدة

املشترك  بالتوقيع  الشركة  تلتزم 
الثنين من املسيرين املشاريكن.

والتسجيل  القانوني  اإليداع  تم 
بالسجل التجار1 باملحكمة التجارية 
 2021 ما1   3 يوم  البيضاء  بالدار 

تحت رقم 501267.
483 P

 STE THERMOG KLIM
MAROC
SARL AU

في   مؤرخ  عقد  ملقررات  تبعا 
في  بالرباط  مسجل   02.0 .2021
القانون  وضع  تم   07.0 .2021
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
باملميزات  وحيد  بشريك  محدودة 

التالية :
 STE     : شركة    التسمية 
  THERMOG KLIM MAROC

.SARL AU
املقر االجتماعي : حي الرحمة قطاع 

س رقم 1038 سال.
التبريد،  معدات  بيع   : املوضوع 

الصيانة والتركيب.
من  إبتداءا  سنة   99  : املدة 

التأسيس الفعلي للشركة.
: تسير الشركة من طرف  التسيير 
السيد عبد النبي لعبيد1 » ملدة غير 

محددة.
درهم سعر   10.000   : الرأسما  
100 درهم للحصة مقسمة   كما يلي :
 عبد النبي لعبيد1   : 100 حصة.

املجموع  : 100 حصة.
السنة االجتماعية : تبتدئ في فاتح 

يناير وتنتهي في 31 ديسمبر.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بسال  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

السجل التجار1  رقم 33573.
484 P

STE ZONE - ROOM
SARL AU

تأسيس شركة
 30 بتاريخ  عرفي  عقد  بموجب 
تم تأسيس شركة ذات   2021 مارس 

املميزات التالية :
 STE ZONE - ROOM : التسمية

.SARL AU
التسيير : العيساو1 عثمان.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
مسؤولية محدودة.

أحمد  موال1  زنقة   30  : املقر 
الوكيلي شقة 8 حسان الرباط.

النشاط التجار1 : أشغا  البناء - 
تهيئة - نجارة.

رأس املا  : 100.000 درهم قسم 
لكل  درهم   100 حصة   1000 إلى 

واحدة.
باملحكمة  تم  القانوني  اإليداع 
أبريل   12 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2021 تحت رقم 212 .
485 P

STE SAMA EXPO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ذات الشريك الوحيد
املقر االجتماعي : إقامة الزيتون رقم 

  عمارة 13 1 شقة 10 الوفاق 
تمارة

رأس مالها : 10.000 درهم
بمقت�سى عقد عرفي املؤرخ بتاريخ 
املصادقة  تمت   2021 مارس   22
ذات  لشركة  األسا�سي  القانون  على 
الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد :
.STE SAMA EXPO : التسمية
السجل التجار1 : 132929.

الزيتون  إقامة   : االجتماعي  املقر 
10 الوفاق  13 1 شقة  رقم   عمارة 

تمارة.
استيراد   : التجار1  النشاط 

وتصدير املركبات.
املا   رأس  حدد   : املا   الرأس 
درهم   آالف  مبلغ عشرة  في  الشركة 
 100 إلى  مقسمة  درهم   10.000
درهم   100 بقيمة  اجتاعية  حصة 

للحصة مقسمة كالتالي :

منانة العبود1 : 100 حصة.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

السيدة منانة العبود1.

مدة الشركة : 99 سنة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

بتاريخ    بتمارة  االبتدائية  املحكمة 

ما1 2021 تحت رقم 987.

486 P

STE EL MAJIDIA RACING
شركة محدودة املسؤولية

ذات شريك وحيد

تأسيس
على عقد عرفي مؤرخ  بناء    -  1

مسجل بالرباط   2021 مارس   22 في 
أبرم قانون   2021 مارس   29 بتاريخ 

واآلتي  املسؤولية  محدودة  شركة 

بيان وتفصيل مميزاتها.

 STE EL MAJIDIA  : االسم 

.RACING SARL AU

الهدف : 

أنواعها  بجميع  الخيو   تربية 

املاعز  األغنام،  األبقار،  وكذلك 

وعموما جميع الحيوانات.

أو  وطني  حدث  أ1  في  املشاركة 

دولي وخاصة السباقات والقفز على 

وكذلك  وغيرها  والترويض  الحواجز 

املشاركة في املعارض أو أ1 مسابقة 

تتعلق بالرياضة والترفيه.

أ1  تسويق  تباد ،  بيع،  شراء، 

علف  مواد،  منتجات،  أولية،  مادة 

حيواني, عقاقير، فيتامينات، أسمدة 

ملا  املخصصة  املواد  من  غيرها  أو 

سبق.

يتعلق  ما  كل  وتصدير  استيراد 

بالهدف.

املشاركة مع أ1 شركات أخرى لها 

أنشطة مماثلة أو ذات صلة.

الشريك الوحيد :

السيد اليوسفي عبد املجيد عبد 

ديسمبر  فاتح  بتاريخ  املزداد  هللا، 

1965 بطرابلس، ليبيا، ليبي الجنسية 

.CZZH2HK5 جواز سفر رقم
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املقر االجتماعي : 10، زنقة طبرق، 
شقة 1 حسان - الرباط.

يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي.

رأس املا  : 100.000 درهم مقسم 
إلى 1000 حصة قيمة كل واحدة 100 
درهم مسجلة كلها نقدا ومحررة من 
املجموع عند التقييد وموزعة كالتالي: 
السيد اليوسفي عبد املجيد عبد 

هللا : 1000 حصة.
التسيير : الشركة مسيرة من طرف 
السيد اليوسفي عبد املجيد عبد هللا 
ملدة  للشركة  الوحيد  املسير  بصفته 

غير معينة.
األرباح : تقسم نسبيا بين الشركاء 
االقتطاعات  بعد  حصصهم  حسب 
من  تنقل  أو  والقانونية  الشرعية 

جديد.
2 -  تم اإليداع القانوني باملحكمة 
أبريل   21 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2021 تحت رقم 112993.
للخالصة والبيان

487 P

 STE DE CONSEIL
 ET D’ASSISTANCE
 TECHNIQUE TOUT

TRAVAUX
S C A T 3 T

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

العنوان : رقم 2 قرب مسجد محمد 
6 حي املنزه ح 1 م الرباط

تمت  استثنائي  محضر  بمقت�سى 
تم   2019 يوليو   5 بتاريخ  مداولته 

إقرار ما يلي :
املوضوع :

تفويت الحصص.
تغيير الشكل القانوني للشركة من 

.SARL AU إلى SARL
من  بامحمد  محمد  استقالة 

التسيير والتوقيع باسم الشركة.
تعيين بوشتى راشد مسير للشركة 

واملوقع باسمها الوحيد.

تغيير اسم الشركة من :
 STE DE CONSEIL ET
 D’ASSISTANCE TECHNIQUE
 TRAV إلى   TOUT TRAVAUX SARL

.ALL ONE
 2 رقم  من  الشركة  مقر  تحويل 
ح  املنزه  حي   6 محمد  مسجد  قرب 
1 م الرباط إلى إقامة رياض الوفاق 
الوفاق   73 شقة   H عمارة   ILOT1

تمارة.
تغيير النشاط االجتماعي.
تحيين النظام األسا�سي.
التسيير : بوشتى راشد.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالرباط تحت رقم 102329 

بتاريخ 26 سبتمبر 2019.
488 P

STE ANAROUZ MARKET
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
العنوان : العمارة 3 رقم 1 تجزئة 

أمل عين عتيق تمارة
تمت  أسا�سي  قانون  بمقت�سى 
تم   2021 مداولته بتاريخ فاتح أبريل 

تأسيس الشركة :
 STE ANAROUZ  : االسم 

.MARKET SARL
املوضوع : بيع وشراء مواد غذائية.

رأس املا  : 100.000 درهم.
وغزالن  لخفيف  كوثر   : التسيير 

أسوس.
وقد تم اإليداع القانوني املحكمة 
أبريل   22 بتاريخ   3 االبتدائية بتمارة 

.RC 132793   - 2021
489 P

STE MORCRANE
SARL AU

العاد1  الغير  العام  الجمع  قرر 
 2021 مارس   31 بتاريخ  املنعقد 
 MORCRANE SARL AU لشركة 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
ألف  مائة  رأسمالها  وحيد  بشريك 
مقرها  درهم   100.000 درهم 
الجميل  املنظر  تجزئة   : االجتماعي 
صخيرات  19 شقة   1 ه  ح   عمارة 

 ما يلي :

إلى  للشركة  االجتماعي  املقر  نقل 

العنوان التالي : تجزئة املنظر الجميل 

عمارة ح ه 1 شقة 19 صخيرات.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   30 بتاريخ  بتمارة  االبتدائية 

سجلت   962 رقم  تحت   2021

الشركة بالسجل التجار1 تحت رقم 

.132891

490 P

STE HD FIRM
SARL AU

تأسيس شركة
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  وضع  تم   2021 أبريل   27

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

تحت  وذلك  بشريك وحيد  محدودة 

املعطيات التالية :

 STE HD FIRM SARL :  التسمية

.AU

غرض الشركة : مقاو  في مختلف 

األعما  أو البناء.

أ   6 عمارة   2 إقامة الرف   : املقر 

شقة 3 تمارة.

ب  الشركة  مدة  حددت   : املدة 

99 سنة ابتداء من تاريخ تسجيلها في 

السجل التجار1.

رأسما  الشركة : حدد بمبلغ مئة 

إلى  مقسمة  درهم   100.000 ألف 

درهم مكتتبة   100 حصة ب   1000

للسيد  بكامل  وخصصت  محررة 

حسن دكداك.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

السيد حسن دكداك كمسير وحيد 

ملدة غير محدودة.

لنظام  القانوني  اإليداع  تم 

بتمارة  االبتدائية  باملحكمة  الشركة 

2021 تحت رقم  5 ما1  وذلك بتاريخ 

.5608
سجلت الشركة بالسجل التجار1 

تحت رقم 132979.
مقتطف قصد اإلشهار

491 P

STE CHELLAH GAZ
SARL

شاة غاز ش.م.م.

برأسما  : 2.000.000 درهم

دوار لبراهمة، أوالد العيا�سي، 

بوقناد  - سال

ICE N° 001.563.833.000.027

نقل حصص لصالح ورثة
تعيين مسيران جديدان

قرر الجمع العام االستثنائي    -  1

 2021 فبراير   20 بتاريخ  املنعقد 

لشركة شالة غاز ش.م.م. ما يلي :

األخذ بعين االعتبار وفاة الشريك 

 16 يوم  ابراهيم  أولحيان  الراحل 

يناير 2021.
القانون  من   12 للفصل  وفقا 

تمت  اإلراثة،  لعقد  وتبعا  األسا�سي 

حصة   16.968 نقل  على  املوافقة 

أولحيان  الراحل  ملك  في  كانت 

أ1  السبعة،  ورثته  لصالح  ابراهيم 

2 2.  حصة للسيد أولحيان محمد 

السيدات  من  لكل  حصة  و2.121 

فاطمة  وأولحيان  فاطمة  الدخش 

وكريمة  وربيعة  وحبيبة  وخديجة 

كشريكات  األخريات  هؤالء  وقبو  

جدد.

بعد نقل الحصص باإلراثة، أصبح 

الشركة  لرأسما   الجديد  التوزيع 

كما  يلي :

أولحيان  للسيد  حصة   7.27 

من  لكل  حصة  و2.121  محمد 

السيدات الدخش فاطمة وأولحيان 

وربيعة  وحبيبة  وخديجة  فاطمة 

وكريمة.

محمد  أولحيان  السادة  تعيين 

ب.و رقم A 261.072 وأولحيان ربيعة 

في  شريكين   A723.62  رقم ب.و 

التسيير لتمثيل وتسيير الشركة ملدة 

غير محدودة وتصبح الشركة ملزمة 

باإلمضاء املزدوج لشريكي التسيير.

)الرأسما )  تغيير الفصل السابع 

من  املسير)  )تعيين  والخامس عشر 

القانون األسا�سي وتحيين هذا األخير.
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لدى  القانوني  اإليداع  تم    -  2

كتابة ضبط املحكمة االبتدائية بسال 

يوم 3 ما1 2021 تحت رقم 36.576.
مقتطف وبيان لإلشهار

492 P

STE GRINGO SOS TRANS
SARL AU

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

2 مارس 2021 قد تم تأسيس شركة 

ذات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

 STE GRINGO SOS الشريك الوحيد

.TRANS SARL AU

اإلغاثة،   : االجتماعي  الهدف 

سحب السيارات ونقل البضائع.
 100.000  : الشركة  ما   رأس 

حصة من   1000 إلى  درهم مقسمة 

فئة 100 درهم للحصة الواحدة.

أسامة العرو�سي : 1000 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أ1 من تاريخ وضع 

السجل التجار1.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املقر االجتماعي : عمارة 30 رقم 8، 

 - شارع موال1 أحمد لوكيلي، حسان 

الرباط.

املسير : أسامة العرو�سي.
التجار1  بالسجل  التقييد  رقم 

.151535

493 P

شركة إ س ل ديستريبوسيون 
سارل

ICL DISTRIBUTION SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسمالها : 100.000 درهم

15 شارع األبطا ، رقم  ، أكدا  - 

الرباط

تفويت أنصبة شركة إ س   
ديستريبوسيون سار 

 19 ب  املؤرخ  املحضر  بموجب 

واملبني على قرار الجمع  2021 أبريل 

س    إ  لشركة  االستثنائي  العام   
اتخذ  الذ1  سار   ديستريبوسيون 
من خال  قرار تفويت أنصبة السيد 
لبطاقة  الحامل  محسين  مهد1 
 A 797108 رقم  الوطنية  التعريف 
لصالح السيد شكيب عال  الحامل 
 CH رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 
هذا  على  يصبح  الذ1   800 77

األساس الشريك الوحيد للشركة.
أنصبة  تفويت  تفاصيل  تتبين 

الشركة كالتالي :
 600 ستمائة   : األنصبة  عدد 

نصيب.
100 درهم  : مئة  القيمة اإلسمية 

لكل واحد.
إلى ستمائة   (1( واحد  من  مرقم 

.600
العام  الجمع  انعقاد  وخال  
قدم  أعاله  إليه  املشار  االستثنائي 
السيد مهد1 محسين الحامل لبطاقة 
 A 797108 رقم  الوطنية  التعريف 
استقالته من مهامه كمسير لشركة  إ 

س   ديستريبوسيون سار .
تحويل  تم  سبق  ما  أساس  على 
شكل الشركة إس   ديستريبوسيون 
املسؤولية  ذات  شركة  من  سار  
إلى شركة ذات املسؤولية  املحدودة 

املحدودة بشريك واحد.
تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط 
بتاريخ بالرباط  التجارية   املحكمة 

   ما1 2021 تحت رقم 887 .
للنسخ واإلشارة

494 P

STE R.FA TRAD
شركة ذات مسؤولية محدودة

لشريك وحيد
تأسيس شركة

بموجب عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
2021 تم تأسيس الشركة  18 مارس 

ذات املميزات التالية :
 STE R.FA  : التسمية االجتماعية 

TRAD ش.م.م. .و.
أعما  البناء   : الهدف االجتماعي 

املختلفة.

زنقة   5  : االجتماعي  املقر 
تانسيفت الدار رقم 1 أكدا  - الرباط.
الرأسما  : 100.000 درهم مجزأة 
درهم   100 1000 حصة من فئة  إلى 

للحصة.
السيدة  تعيين  تم   : التسيير 
فاطمة رزقي كمسيرة للشركة ملدة غير 

محدودة.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 
األولى التي تبتدئ من تاريخ التسجيل 

بالسجل التجار1.
تم اإليداع القانوني لدى مصلحة 
التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 
بالرباط بتاريخ 21 أبريل 2021 تحت 

رقم 112975.
495 P

STE CLUTCH
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة
ذات شريك وحيد

رأسمالها : 10.000 درهم
مقرها االجتماعي : رقم 15 شارع 

األبطا  شقة   أكدا  الرباط
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ يوم 19 
أبريل 2020 بمقر الشركة تم االتفاق 

على التالي :
تفويت جميع حصص الشريكين 
20 حصة  السيدة آيت الشيخ منا  
 20 العابدين  زين  الرشاقي  والسيد 
حصة لصالح السيد الرشاقي محمد 

أمين.
تعديل الشكل القانوني من شركة 
إلى   SARL محدودة  مسؤولية  ذات 
مع  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

.SARL AU الشريك الوحيد
رقم   : تغيير مقرها االجتماعي من 
أكدا   شقة    األبطا   شارع   15
 66 الرباط إلى إقامة الصفاء   مبنى 

شقة 8 احصين سال.
الضبط  بكتابة  اإليداع  تم 
تحت  الرباط  التجارية  باملحكمة 
 8 بتاريخ   112603 القانوين  الرقم 

أبريل 2021.
496 P

STE SUNSHINE WORLD
حل الشركة

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
الكائن  الشركة  بمقر  عقد  الذ1 
الطابق  زيز  واد  زنقة  بمجموعة   
بتاريخ  الرباط  أكدا    7 الثالث رقم 
فيه  قرر  والذ1   2021 فبراير   26

الشركاء ما يلي :
 SUNSHINE الشركة  حل 

.WORLD
تسمية السيدة الشلواطي شفيقة 

كمصفية للشركة.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
أبريل   12 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2021 تحت رقم 0 1126.
497 P

STE RIHAB ALUM SERVICE
شركة محدودة املسؤولية

بمساهم وحيد
في  العرفي  العقد  تسجيل  تاريخ 
تحمل  والتي  بتمارة   2021 مارس   9

الخصائص التالية :
وتوزيع  بيع   : االجتماعي  الهدف 
الديكور   - الطبية  واآلالت  املعدات 

وتهيئة املباني.
رأسما  الشركة : 100.000 درهم 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 
100 درهم للحصة الواحدة  موزعة 

على الشكل التالي :
 1000  : الجواللي  ياسين  السيد 

حصة.
املدة : 99 سنة ابتداء من التأسس 
السجل  وضع  تاريخ  من  أ1  النهائي 

التجار1.
يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 
ما  سندة  كل  من  ديسمبر   31 إلى 
تاريخ  من  تبتدئ  األولى  السنة  عدا 

التسجيل.
املقر االجتماعي : رقم 136الطابق 
القاهرة  طريق  رقم  ،  شقة  الثاني 

كوماتراف 1، تمارة.
التسيير : السيد ياسين الجواللي.

التجار1  بالسجل  التقييد  رقم 
.132915

498 P
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STE ALPHA RESIDENCIA
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة
بشريك واحد
تأسيس شركة

في  مؤرخ  العرفي  عقد  بمقت�سى 
قد   2021 أبريل   19 بتاريخ  تمارة 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة بشريك واحد.
أشغا    : االجتماعي  الهدف 

مختلفة أو البناء.
رأسما  الشركة : 100.000 درهم 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة الواحدة.
 1000  : بنسلطانة  خليل  السيد 

حصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي أ1 من تاريخ وضع 

السجل التجار1.
املقر : 12 مكرر زنقة لبنان رقم 3 

املحيط الرباط.
املسير :خلل بنسلطانة.

 : التجار1  بالسجل  التقييد  رقم 
.151827

499 P

STE SEFALIPALM
SARL AU

تأسيس شركة
STE SEFALIPALM : اسم الشركة

.SARL AU
الهدف االجتماعي :

أو  التجار1  االستغال   تسيير 
الصناعي أو الفالحي بالقطاع املدني 

أو العسكر1 مستشار في التسيير.
املقر االجتماعي : رقم 136 الطابق 
القاهرة  شارع  رقم    الشقة  الثاني 

كومتراف 1 تمارة.

درهم   20.000  : رأسما  الشركة 
 100 200 حصة من فئة  مقسمة   
درهم للحصة الواحدة للسيدة غيثة 

الدياني.
حبيبة  السيدة   : التسيير 

بنحساين.
التجار1  بالسجل  التقييد  رقم 
بتمارة  االبتدائية  املحكمة  لدى 

.1329 3
500 P

 STE SMILE WATER
TECHNOLOGY

SWT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد
رأسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : بقعة 09 1 
الحدادة، الطابق األو  القنيطرة - 

املغرب
تفويت حصص اجتماعية

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
مارس   22 بتاريخ  العاد1  الغير 
 SMILE WATER لشركة   2021
رأسمالها   TECHNOLOGY SWT
االجتماعي  مقرها  درهم   100.000
الحدادة،   1 09 بقعة  بالقنيطرة 

الطابق األو  تقرر ما يلي :
مجموع  تفويت  علة  املصادقة 
الحصص أ1 1000 حصة اجتماعية 
ملك  في  للحصة  درهم   100 بقيمة 
الحامل  لعمير1  رضوان  السيد 
 JB 17 0   رقم الوطنية  للبطاقة 
غرغور،  هند  السيدة  لفائدة 
تجزئة   36 رقم  بفاس  الساكنة 
فاطمة الزهراء،حي الوفاق والحاملة 
 CD 3653 5 للبطاقة الوطنية رقم 
والتي أصبحت شريكة وحيدة بشركة 
 SMILE WATER TECHNOLOGY

.SARL AU SWT
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ  1 أبريل 

2021 تحت رقم  8203.
501 P

STE SIMO LOCATION
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
رأسمالها االجتماعي : 100.000 

درهم
مقرها االجتماعي : بمكناس، مخزن 

رقم 1 العمارة 11 تجزئة األنوار
بتاريخ  املحرر  املحضر  بمقت�سى 
13 أبريل 2021 قرر الشركاء ما يلي :

قرر السيد نويتي عبد هللا تفويت 
 SIMO شركة  في  حصصه  جميع 
السيدة  إلى   LOCATION SARL
طاهير1 عائشة التي تصبح الشريكة 

الوحيدة في الشركة.
تعيين السيد نويتي عبد هللا املسير 
ملدة  للشركة  الشريك  الغير  الوحيد 
صالحياته  تمديد  بعد  محددة  غير 
الجديد  الوحيد  الشريك  طرف  من 

للشركة.
تحيين القانون األسا�سي للشركة.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  التجار1 ملحكمة مكناس 

أبريل 2021 تحت رقم 2086.
بمثابة مقتطف وبيان

املسير

502 P

STE NOUAITI ABDELKARIM
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها االجتماعي : 60.000 درهم
مقرها االجتماعي : بالقنيطرة، 37 

زنقة معمورة الشقة 1
 5 بمقت�سى املحضر املحرر بتاريخ 

أبريل 2021 قرر الشركاء ما يلي :
قرر السيد نويتي عبد هللا تفويت 
 STE شركة  في  حصصه  جميع 
إلى   NOUAITI ABDELKARIM
السيد نويتي عبد الكريم الذ1 يصبح 

الشريك الوحيد في الشركة.
الكريم   عبد  نويتي  السيد  تعيين 
غير  ملدة  للشركة  الوحيد  املسير 
نويتي  السيد  تقديم  بعد  محددة 
محمد استقالنه من جميع مناصبه 

كمسيرا للشركة.
للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 
مسؤولية  ذات  شركة  لتصبح 

محدودة بشريك وحيد.

تحيين القانون األسا�سي للشركة.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  للمحكمة  التجار1 

 2021 أبريل   15 بتاريخ  بالقنيطرة  

تحت رقم 2579.
بمثابة مقتطف وبيان

املسير

503 P

ادريس بازا

محاسب معتمد من طرف الدولة
 5، زنقة معمورة رقم 3 - القنيطرة

STE EURORAP TRANS
ش.ذ.م.م. 

بشريك وحيد
رأسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : زنقة عمر ابن 

العاص، إقامة الهدى، بلوك ب رقم 

17 -  القنيطرة

تغيير املسيرة
املنعقد  االجتماعي  ملحضر  تبعا 

 29 بتاريخ  للشركة  االجتماعي  باملقر 

تغيير  باإلجماع  تقرر   2021 أبريل 

فاطمة  السيدة  الوحيدة  املسيرة 

بالسيد  وتعويضها  افرياض  الزهراء 

املسؤوليات  جميع  في  فريد  إكان 

واملهام املنوطة بها.

 13 وبالتبعية فقد تم تغيير املادة 

من القانون األسا�سي للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما1   3 بتاريخ  بالقنيطرة  االبتدائية 

2021 تحت رقم  288.
للخالصة والبيان

504 P

 STE HIGH QUALITY FISH

CAMPANY
شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي : زنقة 

209 رقم 3 أفكا - 000 1 القنيطرة 

املغرب
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

58985

تأسيس
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 يناير   27
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها  بمختصر  االقتضاء 
 STE HIGH QUALITY FISH

.CAMPANY
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع.
زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
القنيطرة   1 000  - أفكا   3 209 رقم 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 100.000  : مبلغ رأسما  الشركة 

درهم مقسم كالتالي :
 1000  : مخلص  حجيب  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  االسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد حجيب مخلص عنوانه )أ) 

القنيطرة 000 1 القنيطرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة :
السيد حجيب مخلص عنوانه )أ) 

القنيطرة 000 1 القنيطرة املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 15 فبراير 

2021 تحت رقم 63 81.
505 P

 STE MAAMORA
DISTRIBUTION

شركة ذات مسؤولية محدودة
ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي : 115 زنقة 
معمورة 55 محمد العمراو1 محل 

27 - 000 1 القنيطرة املغرب
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

51109

تعيين مسير جديد للشركة
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
تم تعيين   2021 مارس   23 املؤرخ في 
مسير جديد للشركة السيد بندقاق 

عبد الرحمن كمسير وحيد.
تبعا لقبو  استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 30 مارس 

2021 تحت رقم 2312.
506 P

 STE IKHWANE  BARAKA
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
ذات شريك وحيد

مقرها االجتماعي : 380 شارع محمد 
الخامس مكتب رقم 37 القنيطرة

تاسيس شركة
 21 بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في 
مصحح االمضاءات   ،2020 سبتمبر 
بمصالح تصحيح االمضاءات ملدينة 
القنيطرة تم اعداد القانون االسا�سي 
لشركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 
الشريك الوحيد باملواصفات التالية :
 STE IKHWANE  : التسمية 

.BARAKA
شركة   : الشكل القانوني للشركة 
ذات املسؤولية املحدودة ذات شريك 

وحيد.
املقر االجتماعي :  380 شارع محمد 

الخامس مكتب رقم 37 القنيطرة.
الغرض من   : االجتماعي   : الهدف 
أو  املغرب بشكل مباشر  في  الشركة 
غير مباشر، سواء لنفسها أو لغيرها او 

مساهمة في :
منعش عقار1.

مقاو  في أشغا  مختلفة والبناء.
العمليات  جميع  عام  وبشكل 
الصناعية،  املالية،  التجارية، 
والخدماتية،  الحرفية،  العقارية، 
واملرتبط  الشركة،  لحساب  جميعها 
بشكل مباشر أو غير مباشر بالهدف 

االجتماعي لتطوير الشركة.
املدة : حددت مدة الشركة في 99 

سنة منذ تاريخ التاسيس.

راسما   حدد   : الشركة  راسما  
درهم مقسمة   100.000 الشركة في 
على 1000 حصة من فئة 100 درهم.
الدميعي  اللطيف  عبد  السيد 
حصة   500  ... درهم   100.000  ...

اجتماعية.
الشركة يسيرها السيد   : التسيير 
عبد اللطيف الدميعي وذلك ملدة غير 

محددة.
باملحكمة  القانوني   اإليداع   تم 
االبتدائية بمصلحة السجل التجار1 
ملدينة القنيطرة،  تحت رقم 82235.

لاليداع البيان

507 P

STE ELITE PRO CHRONO7
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها : 100.000 درهم
مقرها االجتماعي : منطقة التنشيط 

رقم A91 معمورة القنيطرة
الحل املبكر للشركة

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
 ELITE PRO لشركة  العاد1  الغير 
شركة ذات املسؤولية   CHRONO7

املحدودة تقرر باالجماع ما يلي :
املبكر  الحل  على  املصادقة 

للشركة.
امين  محمد  السيد  تعيين 

بلقوار1، بصفته مصفي للشركة.
الشركة  تصفية  مقر  تحديد 

بعنوان الشركة اعاله.
باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
رقم  تحت  بالقنيطرة  االبتدائية 

82050 بتاريخ 15 أبريل 2021.
508 P

 STE COMPAGNIE
 MAROCAINE DES

ANIMAUX
 SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
مقرها االجتماعي : 59 اقامة موال1 

عبد العزيز، شارع موال1 عبد العزيز 
رقم    القنيطرة
تاسيس شركة

القنيطرة  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بتاريخ   ما1 2021، تم وضع القانون 

املسؤولية  ذات  لشركة  االسا�سي 

املحدودة ذات املواصفات التالية :

 STE COMPAGNIE  : التسمية 

.MAROCAINE DES ANIMAUX

ذات  شركة  القانوني:  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

املقر االجتماعي :  59 اقامة موال1 

عبد العزيز، شارع موال1 عبد العزيز 

رقم    القنيطرة.

: العلف املركب  املوضوع الشركة 

أو مواد أخرى لتغذية الحيوانات.

عالقة  له  ما  كل  عامة  وبصفة 

بنشاط الشركة.

راسما   حدد   : الشركة  راسما  

مقسمة  درهم   33.000 في  الشركة 

بقيمة  اجتماعية  حصة    330 على 

100 درهم للواحدة، محررة بكاملها، 

مكتتبة وموزعة على الشركاء كالتالي :

السيد امحمد كرام ... 110 حصة.

 110  ..... السيد توفيق الصبيحي 

حصة.

بنشقرون  توفيق  فوزية  السيدة 

... 110 حصة.

املدة : 99 سنة.

التسيير : أسند الى السيد امحمد 

الحامل  مغربية،  الجنسية  كرام، 

 ،CD32591  للبطاقة الوطنية رقم

الجنسية  الصبيحي،  وتوفيق 

الوطنية  للبطاقة  الحامل  املغربية، 

فوزية  والسيدة   A   035 رقم 

توفيق بنشقرون، الجنسية مغربية، 

الوطنية  التعريف  للبطاقة  الحاملة 

.A2 013  رقم

التجار1   بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت 

رقم 31 60.

509 P
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STE KENASSUR
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
راسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : 5  شارع محمد 
الديور1 رقم 1 القنيطرة
تفويت حصص اجتماعية

وتغيير شكل الشركة
العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
أبريل   12 بتاريخ  العاد1  الغير 
 ،KENASSUR SARL 2021، لشركة 
مقرها  درهم،   100.000 راسمالها 
االجتماعي بالقنيطرة 5  شارع محمد 
تقرر  القنيطرة،   1 رقم   الديور1 

ما يلي :
 500 تفويت  على  املصادقة 
درهم   100 بقيمة  اجتماعية  حصة 
مصطفى  السيد  ملك  في  للحصة 
لفائدة السيدة سارة  علمي شنتوفي، 
شادلي، والتي أصبحت شريكة وحيدة 

.KENASSUR SARL بشركة
شركة  من  الشركة  شكل  تغيير 
ذات املسؤولية املحدودة الى  شركة 
بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد.
باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 29 أبريل 

2021، تحت رقم 82220.
510 P

STE LA PERLETTE
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
راسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : بئر الرامي تجزئة 
مبروكة رقم 52 القنيطرة
هبة حصص اجتماعية

وتعيين مسير جديد
بمقت�سى عقد موثق حرر بمكتب 
موثق  أوعسو،  اسماعيل  االستاذ 
الوحيد  الشريك  قرر  بالقنيطرة، 
 ،LA PERLETTE SARL AU لشركة 
مقرها  درهم،   100.000 راسمالها 
الرامي،  بئر  بالقنيطرة،  االجتماعي 

تجزئة مبروكة رقم 52 ما يلي :

مجموع  هبة  على  املصادقة 

حصة   1000 أ1  الحصص، 

100 درهم للحصة  اجتماعية بقيمة 

اشنينة،  عائشة  السيدة  ملك  في 

الحامل  برقية،  السيد كريم  لفائدة 
.G901712 للبطاقة الوطنية  رقم

مسير  برقية  كريم  السيد  تعيين 

 LA PERLETTE SARL وحيد لشركة 

AU، ملدة غير محدودة.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

السجل  بالقنيطرة،  االبتدائية 

التجار1 رقم 36539.

511 P

 STE JARDIN SALON DE THE
SARL AU

راسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : طريق مهدية 

عمارة  E اليانس دارنا قصبة مهدية 

القنيطرة

تاسيس شركة
العام  الجمع  عقد  بموجب 

مارس   12 بتاريخ  املؤرخ  التاسي�سي 

ذات  شركة  تاسست   ،2021

مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد 

في الخصائص التالية :

 JARDIN SALON DE  : التسمية 

.THE SARL AU

لها كموضوع  الشركة   : املوضوع 

العمليات  الخارج  في  كما  املغرب  في 

التالية :

مقهى.

الراسما    : االجتماعي  الراسما  

درهم   100.000 االجتماعي محدد في 

فئة  من  حصة   1000 على  مقسمة 

على  الواحدة  للحصة  درهم   100

الشكل التالي :

الخلوفي محمد ..... 1000 حصة.

املقر  يوجد    : االجتماعي  املقر 

طريق مهدية   : االجتماعي بالقنيطرة 

عمارة  E اليانس دارنا قصبة  مهدية.

املدة : مدة الشركة محددة في 99 

سنة ابتداء من يوم التاسيس.

ويسيرها  الشركة  يدير   : االدارة 
غير  ملدة  محمد  الخلوفي  املسؤو  

محدودة.
القانوني  %لالحتياط   5  : االرباح 
لقرار  تبعا  يضاف  أو  يوزع  والباقي 

الشركاء.
باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة، بتاريخ 23 أبريل 
السجل   ،2717 رقم  تحت   ،2021

التجار1 رقم 60289 القنيطرة.
بمثابة بيان ومقتطف

512 P

STE ARMADEV AFRICA
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
تاسيس شركة

محرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بالقنيطرة بتاريخ 15 أبريل 2021، تم 
انشاء شركة ذات مسؤولية محدودة 
الخاصيات  ذات  وحيد  بشريك 

التالية :
 STE ARMADEV  : االسم 

.AFRICA
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
في  مقاو    : االجتماعي  املوضوع 

تسيير مستغل فالحي.
مستورد بالجملة.

املدة : 99 سنة.
املقر : 23 رقم   شارع انوا  عمارة 

الزهور 11 مكتب ميموزة القنيطرة.
درهم   100.000  : الراسما  
فئة  من  حصة   1000 الى  مقسمة 

100 درهم للحصة الواحدة.
 1000 أدم  الدوز1   : الحصص 

حصة.
كمسير  ادم  الدوز1   : التسيير 

للشركة ملدة غير محدودة.
السجل التجار1 رقم : 9  60.

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

للشركة  القانوني  االيداع  تم 
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة   ما1 

2021، تحت رقم 9  60.
513 P

 STE KARINO TRAVAUX
DIVERS

شركة ذات مسؤولية محدودة 
بشريك وحيد
تاسيس شركة

محرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم   ،2021 أبريل   9 بالقنيطرة بتاريخ 
انشاء شركة ذات مسؤولية محدودة 
الخاصيات  ذات  وحيد  بشريك 

التالية :
 STE KARINO  : االسم 

.TRAVAUX DIVERS
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
مقاو    : االجتماعي  املوضوع 

أشغا  مختلفة أو بناء.
املدة : 99 سنة.

دوار اوالد الطالب حدادة    : املقر 
القنيطرة.

 1000 ابراهيم  الباز   : الحصص 
حصة.

ابراهيم  الباز  السيد   : التسيير 
كمسير للشركة ملدة غير محدودة.
السجل التجار1 رقم : 11 60.

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

للشركة  القانوني  االيداع  تم 
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة 3 ما1 

2021، تحت رقم 11 60.
514 P

 STE CARROSSERIE
 ALGMILA
SARL AU

املحرر  العرفي  العقد  بمقت�سى 
 ،2021 ما1  بتاريخ    القنيطرة  في 
االسا�سي  القانون  على  االتفاق  تم 

لشركة ذات الخصائص التالية :
 STE CAROSSERIE  : التسمية 

.ALGAMILA SARL AU
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية املحدودة.
هياكل  جميع  اصالح   : الغرض 

السيارات.
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ابو  شارع    8  : االجتماعي  املركز 

 2 ايمان مكتب  اقامة  الصديق  بكر 

القنيطرة.

درهم   100.000  : الراسما  

حصة اجتماعية   1000 مقسمة الى 

بقيمة 100 درهم للحصة الواحدة.

السنة االجتماعية : من فاتح يناير 

الى 31 ديسمبر من كل سنة.

5 % االحتياطي القانوني   : االرباح 

والباقي بعد املداولة.

لتسيير  قانونيا  عين   : التسيير 

الشركة وملدة غير محدودة :

السيد ادريس بحراو1.

املحكمة  في  الشركة  تسجيل  تم 

ما1  بتاريخ    القنيطرة  االبتدائية 

2021، تحت رقم 37 60.

515 P

STE LE COMPTOIR SHIRAZ

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد

مقرها االجتماعي : لوفالون عمارة 

رقم 3، متجر رقم 8 القنيطرة

السجل التجار1 رقم : 52391

الحل املبكر للشركة
العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

 LE COMPTOIR الغير العاد1 لشركة

املسؤولية  ذات  شركة   SHIRAZ

املحدودة بشريك وحيد تقرر ما يلي :

املبكر  الحل  على  املصادقة 

للشركة.

حم�سي،  جواد  السيد  تعيين 

بصفته مصفي للشركة.

الشركة  تصفية  مقر  تحديد 

بعنوان مقر الشركة أعاله.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

رقم  تحت  بالقنيطرة  االبتدائية 

8 817، بتاريخ  2 مارس 2021.

516 P

STE SOKHOUR CAR
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

مقرها االجتماعي : مجموعة الكولف 

 B1 106، عمارة 17 ، الشقة رقم

مهدية القنيطرة

السجل التجار1 رقم : 6671  

القنيطرة

تفويت حصص اجتماعية
تحويل املقر االجتماعي
وتعيين مسير جديد

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

 ،SOKHOUR CAR SARL لشركة 

مقرها االجتماعي بالقنيطرة مجموعة 

الشقة   ، 17 عمارة   ،106 الكولف 

رقم B1 مهدية، تقرر ما يلي :

 660 تفويت  على  املصادقة 

درهم   100 بقيمة  اجتماعية  حصة 

أبو  امحمد  السيد  ملك  في  للحصة 

الوفا، لفائدة السيد عصام حن�سي، 

330 حصة  تفويت  على  واملصادقة 

اجتماعية بقيمة 100 درهم للحصة 

في ملك السيد عبد املوالى أبو الوفا، 

لفائدة السيد عصام حن�سي.

قبو  استقالة السيد امحمد أبو 

الوفا  ابو  املولى  عبد  والسيد  الوفا 

وتعيين  الشركة  تسيير  مهام  من 

السيد عصام حن�سي كمسير لشركة 

.SOKHOUR CAR SARL AU

للشركة  االجتماعي  املقر  تحويل  

مجموعة   : القديم  العنوان  من 

الشقة   ، 17 عمارة   ،106 الكولف 

رقم B1 مهدية القنيطرة.

التالي : حي الحبوس  الى العنوان 

رقم 58 موال1 بوسلهام.

باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 6 أبريل 

وتم   81883 رقم  تحت   ،2021

التقييد في السجل التجار1 باملحكمة 

االبتدائية بسوق اربعاء الغرب تحت 

رقم 27113، بتاريخ 12 أبريل 2021.

517 P

 STE LA VIREE
SARL

 8 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بتاريخ  بفاس  مسجل   2021 أبريل 
شركة  تاسيس  تم   ،2021 أبريل   8

محدودة وذات الخصائص التالية :
.STE LA VIREE : التسمية

 1 رقم  متجر   : االجتماعي  املقر 
اللة  زنقة   26 برقم   2 غيثة  اقامة 

امينة ملعب الخيل بفاس.
200.000 درهم مقسم   : راسما  
درهم   100 2000 حصة من فئة  الى 

مسندة للشركاء.
للسيد  مسندة  حصة   1000

يوسف ادري�سي.
.CIN : CD1893 6

1000 حصة مسندة للسيد احمد 
عراقي حسيني.

.CIN : CD 72662
السيد يوسف   : الوحيد  املسير  
التعريف  للبطاقة  الحامل  ادري�سي 

.CD1893 6 الوطنية رقم
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التاسيس.
بكتابة  القانوني  االيداع  تم  لقد 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
بفاس بتاريخ 5 ما1 2021، تحت رقم 
031  رقم السجل التجار1 67687.
518 P

STE LAND SURVEY
SARL AU

CAPITAL DE : 100.000 DHS
 SIEGE :  APPT. 10 IMM. E
  RESIDENCE ZAITOUNE
-M’HAITA –TAROUDANT

 بمـوجب عـقـد عــرفـي مـؤرخ بتـاريخ 
الـشركـة  تـأسـسـت   ،2021 يناير   5
ذات  واحـد  بشريك  مسـؤوليـة  ذات 

الخــصـائـص الـتــاليــة:
اسم  الشـركـة  تحمل   : التسمـية 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
                 . LAND SURVEY   بشريك واحد

املــوضـوع: الـشـركـة لهـا كهـدف.

 مهندس مساح وخبير  طوبوغراف
املقر  يوجـد    : االجتماعي  املـقـــر 
اقامة   E عمارة   10 االجتماعي:  شقة 

الزيتون   ملحايطة  تارودانت. 
مـدة الـشـركـة مـحـددة في   : املــدة    
99  سـنـة ابتـداء من يـوم التـأسـيس.     
:الـرأسـما   الـرأسمـا  االجتـمـاعي   
االجـتـماعـي محـدد في 100.000 درهـم 
حـصـة من فئــة   1000 مقسمة على 

100 درهـم للـواحدة.
: ايت عمر عبد  الـشــركــاء:  السيد 
اللطيف  1000 حصة.                                     
يـديـر الـشـركة و يسيــرهــا   : اإلدارة  

السيـد  : ايت عمر عبد اللطيف.  
 السنـة االجـتـمـاعية :تبتـدئ السنـة 
االجتماعيــــة فـــي فـاتح ينايـــر لتـنـتـهـــي في 

31 ديـسمـبـــر.
لالحتيــاط الـقــانــونـي   5%  : األرباح 
والبــاقـي يـوزع أو يضاف تبـعــا لقـرار 

الشـركــاء.
 الـوضـع : لـقـد تــم اإليــداع القــانــونـي 
لـدى املـحـكمــة االبتدائية بتارودانت 
يـوم 5 ما1 2021، تـحــت رقم  387.

 تـم التسـجيـل في السجـل التـجـار1 
لـدى املـحـكمــة االبتدائية بتارودانت 
يـوم 5 ما1 2021، تـحـت رقـــم  7695 .
519 P

STE AUTO ECOLE OUBELLA
SARL AU

CAPITAL : 20.000 DHS
 SIEGE : IMM SIF EDDINE APPT

N°7 BENYARA TAROUDANT
 RC N° : 3917 TRIBUNAL DE 1ER

INSTANCE  DE TAROUDANT
العام  الجمع  لقرارات  تبعا 
أبريل   12 االستثنائي املنعقد بتاريخ  
 AUTO ECOLE لشركة   2021
مسؤولية  ذات  شركة   OUBELLA

محدودة بشريك وحيد.
الشركة  تغيير اسم   : يلي  ما  قرر 
 STE AUTO ECOLE ACHKAJE : الى

.SARL AU
 STE AUTO ECOLE بد  شركة 

.OUBELLA SARL AU
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من   3 الفصل  تعديل  تم  بذلك 

القانون االسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

 ،2021 أبريل   19 بتاريخ  بتارودانت 

تحت رقم 319.

520 P

CAREC.AS

 CABINET DE REVISION COMPTABLE ET

CONSEILS

ALAMI SAAD

RUE IMAM ALI FES 6

STE DAR BA SIDI
SARL AU

اشعار عن زيادة وتخفيض في 
الراسما  االجتماعي

املنعقد  العام  الجمع  بمقت�سى 

بتاريخ 11 فبراير 2020، قرر الشريك 

 DAR BA SIDI لشركة  الوحيد 

الراسما   وذات  ش.ذ.م.م.ش.و.، 

ومقرها  درهم   10.000  : االجتماعي 

محل   1 بتجزئة  كائن  االجتماعي 

تبني  فاس  السمن  عين  طريق   1

االجراءات التالية :

الشركة  راسما   في  الزيادة 

الى  لرفعه  درهم   1.150.000 بمبلغ 

بانشاء  وذلك  درهم   1.160.000

فئة  من  اجتماعية  حصة   11.500

من  بتحويل  للواحدة  درهم   100

للشركة  الدائن  الجار1  الحساب 

قدره  بما  الخسائر  واستهالك 

راسما   لينخفض  درهم   160.000

الى  درهم   1.160.000 من  الشركة 

تعديل  وبالتالي  درهم   1.000.000

االسا�سي  القانون  من  و7   6 البند 

للشركة.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

بمدينة  التجارية  باملحكمة  الضبط 

تحت   ،2021 أبريل   30 فاس بتاريخ 

رقم السجل التجار1 2111/021.
للنشر والبيان

521 P

CAREC.AS

 CABINET DE REVISION COMPTABLE ET

CONSEILS

ALAMI SAAD

RUE IMAM ALI FES 6

STE AHL FES
 SARL

اشعار عن وهب حصص اجتماعية 
وتعيين املسيرين

قرر السيد الحمدوني محمد وهب 

1000 حصة من فئة 100 درهم التي 

يملكها في شركة AHL FES  ش.ذ.م.م. 

 300.000 ذات الراسما  االجتماعي  

درهم ومقرها االجتماعي الكائن برقم 

فاس  املدينة  االدري�سي  الحرم    1

لفائدة ابنه السيد الحمدوني حمزة 

الشريك داخل الشركة حيث اصبح 

يمتلك 2000 حصة اجتماعية.

محمد  الحمدوني  السيد  تعيين 

مسيرين  حمزة  الحمدوني  والسيد 

للشركة ملدة غير محدودة.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

بمدينة  التجارية  باملحكمة  الضبط 

تحت   ،2021 أبريل   30 فاس بتاريخ 
رقم السجل التجار1 2110/021.

للنشر والبيان

522 P

FIDUCIAIRE FIRCOFISC NEW SARL AU

B.P 606 - BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

TEL : 05288196 0

FAX : 05288196 1

 STE EL MAHDI IMPORT

EXPORT

SARL
الفسخ النهائي للشركة

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

 30 نوفمبر 2020 حرر محضر شركة 
ذات مسؤولية محدودة والذ1 قرر 

ما يلي :

للشركة  النهائي  والفسخ  تصفية 

بكاملها.

تحديد مقر تصفية الشركة : تمت 

تجزئة  االجتماعي  باملقر  التصفية 

اركانة بلوك ا رقم 121 ايت ملو .

تعيين السيد املزاني محمد مصفي 

للشركة.

تقرير مصفي الشركة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

باملحكمة  الضبط  بكتابة  القانوني 

أبريل   22 بتاريخ  بانزكان  االبتدائية 

2021 تحت رقم 937.

523 P

 STE HIJAB DISTRIBUTION

SARL AU

مقرها االجتماعي : الرقم 9  الشقة 

28 اقامة معمورة 2 أوالد هال  

حسين سال الجديدة

الهاتف : 06.69.15.99.55

تاسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم   ،2021 أبريل   12 بالقنيطرة يوم 

وضع القانون االسا�سي لشركة ذات 

بالخصائص  املحدودة  مسؤولية 

التالية :

 STE HIJAB  : التسمية 

.DISTRIBUTION SARL AU

املقر االجتماعي : الرقم 9  الشقة 

هال   أوالد   2 معمورة  اقامة   28

حسين سال الجديدة.

املدة : 99 سنة.

العام  التوزيع   : الشركة  موضوع 

املنتجات الغذائية العامة،  االغذية، 

بيع وشراء املنتجات الغذائية.

 100.000  : الشركة  راسما  

درهم.

أسند الى السيد حسن   : التسيير 

بحماد.

التجار1  بالسجل  التقييد  تم 

بتاريخ  بسال  االبتدائية  باملحكمة 

سجل تجار1 رقم   ،2021 أبريل   12

.33537

524 P

 SCHERING PLOUGH
MAROC
SARL

الزيادة في الرسما  
وتخفيض الرسما 

تغيير التسمية
استقالة وتعيين مدبرين
تأكيد نهاية مهام املدبرين

حذف الفصل 30 من النظام 
األسا�سي 

تعديالت نظامية تالزميـة
غير  العامة  الجمعية  بموجب 
أبريل   12 في  املنعقدة  العادية 
لتسمية  الحاملة  للشركة   2021
 SCHERING PLOUGH«
مسؤولية  ذات  شركة   ،»MAROC
بالدار  مقرها  الكائن  محدودة، 
شارع   ،166-168 البيضاء- 
الدار  )السجل التجار1.  الزرقطوني 

البيضاء 39.305)، قد :
قررت الزيادة في رسما  الشركة 
لرفعه  درهم،   18.000.000 بمبلغ 
من 100.000 درهم إلى 18.100.000 
 18.000 إحداث  طريق  عن  درهم 
كقيمة  درهم   1.000 ذات  حصة 
املكتتبة  الواحدة،  للحصة  إسمية 
عند  كليا  القيمة  واملدفوعة  نضيا 

االكتتاب؛
من  الفور1  التخفيض  قررت 
 18.100.000 من  الشركة  رسما  
درهم إلى 370.000.  درهم، أ1 بمبلغ 
درهم عن طريق إلغاء   13.730.000
وامتصاص  شركة  حصة   13.730

الخسائر املرحلة؛
اعتمدت كتسمية جديدة للشركة 
عوض   »ORGANON MAROC«
 SCHERING PLOUGH« ومكان 

.»MAROC
مريم  السيدة  استقالة  سجلت 

سدراتي من مهامها كمدبرة؛
مدبرا  بصفته  التعيين  قررت 
السيد  محددة  غير  وملدة  جديدا 
 Assane Alain( بار1«  آالن  »أسان 
BARRY) الساكن بالدار البيضاء  دوار 
الحاجة فاطنة، إقامة »ممر مارين«، 
رقم  الخامس،  الطابق  التل،  عمارة 

11 »أ«.
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 ،3 عدلت نتيجة لذلك الفصو  
6، 7 و 13 من النظام األسا�سي؛

املدبرين  مهام  نهاية  أكدت 
رواجمانس«  »فرانسيسو 
»فان   ،(Francisous ROIJMANS(
دوجن إميليوس هوبيرتوس أدريانوس 
 VAN DONGEN EMILIUS( ماريا« 
»تيجس  و   (ADRIANUS MARIA
 THIJS CAROLUS( »كارلوس بولوس

PAULUS)؛ 
وحذفت ألسباب سانحة الفصل 
30 من النظام األسا�سي الذ1 أصبح 

دون فائدة .
تم القيام باإليداع القانوني بكتابة 
الضبط لدى املحكمة التجارية للدار 
البيضاء بتاريخ 30 أبريل 2021 تحت 

رقم 776.510.
املدبـــر 

525 P

STE HOLDATJAZ
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
استقالة وتعيين مدبـر 

تعديـالت نظاميــة
غير  العامة  الجمعية  بموجب 
العادية املنعقدة في 16 مارس 2021، 
 ،»HOLDATJAZ« فإن شركاء شركة
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
الكائن  درهم،   10.000 رسمالها 
مقرها بالدار البيضاء- 37، شارع عبد 
علي  زنقة  زاوية  قدور،  بن  اللطيف 
الدار  عبد الرزاق )السجل التجار1. 

البيضاء 350.981)، قد :
محسن  السيد  استقالة  سجلوا 

جزولي من مهامه كمدبر؛
عينوا بصفتها مدبرة السيدة مريم 
البيضاء  بالدار  الساكنة  أسار1، 

)أنفا)- حي الراحة 3، زنقة 3 ؛
من   33 و   15 الفصلين  عـدلوا 

النظام األسا�سي. 
تم القيام باإليداع القانوني بكتابة 
الضبط لدى املحكمة التجارية للدار 
البيضاء بتاريخ 30 أبريل 2021 تحت 

رقم 776.509.
املدبـــر 

526 P

مكتب املحاسبة  إيهاب استشارة  ش.ذ.م.م
رأسما  الشركة: 100.000 درهم

مقرها اإلجتماعي: شارع الحسن الثاني، عمارة 
البنك املغربي للتجارة الخارجية،

مكتب رقم 9 الناظور
س.ت: 15 5

  STE  FROID UNIVERSEL
 SARL

رأسما  الشركة: 990.000 درهم
مقرها اإلجتماعي: شارع الخرطوم 

رقم 80،  الناظور
السجل التجار1 رقم : 11799

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
أبريل   22 في  املنعقد  العاد1  غير 
 FROID 2021، قرر مساهموا شركة

UNIVERSEL SARL ما يلي :
تحويل املقر االجتماعي الى العنوان 

التالي :
زنقة  اوندا   25 تجزئة  املطار  حي 

اجبلين رقم  1، الناظور.
القانون  من  البند    تعديل 

االسا�سي للشركة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
2021، تحت  بالناظور بتاريخ   ما1 

رقم  90.
527 P

مكتب املحاسبة  إيهاب استشارة  ش.ذ.م.م
رأسما  الشركة: 100.000 درهم

مقرها اإلجتماعي: شارع الحسن الثاني، عمارة 
البنك املغربي للتجارة الخارجية،

مكتب رقم 9 الناظور
س.ت: 15 5

 STE OFLIX DELIVERY
SARL A.U

رأسما  الشركة: 100.000 درهم
مقرها اإلجتماعي: 167 شارع الحسن 

األو ، الطابق 1، الناظور
السجل التجار1 رقم : 20983

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
 OFLIX DELIVERY SARL لشركة 
  ،2021 27 أبريل  A.U املنعقد بتاريخ 

تم ما يلي :
العنوان  إلى  الشركة  مقر  تحويل 
التالي: حي اوالد ابراهيم شارع الكابون 

رقم 1، الناظور.

تغيير البند   من القانون األسا�سي 
للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما1  بتاريخ    بالناظور  االبتدائية 

2021، تحت رقم 905.
528 P

مكتب املحاسبة  إيهاب استشارة  ش.ذ.م.م
رأسما  الشركة: 100.000 درهم

مقرها اإلجتماعي: شارع الحسن الثاني، عمارة 
البنك املغربي للتجارة الخارجية،

مكتب رقم 9 الناظور
س.ت: 15 5

 STE POSIDONIA
sarl 

شركة ذات مسؤولية محدودة
تأسيس شركة

بالجريدة  وقع  خطأ  استدراك 
19 مايو  الرسمية عدد  566 بتاريخ 

.2021
بدال من:

 100.000  : الشركة  رأسما  
من  حصة   100 إلى  مقسمة  درهم، 
الواحدة  للحصة  درهم   1.000 فئة 
حسب  كل  موزعة  و  محررة  كلها 

مساهمته على النحو التالي :
 90   ... السيد بنعزوز عبد العزيز 

حصة.
 10   ... نجيب  شمال   السيد 

حصة.
 2.000   .... رشيد  دفون  السيد 

حصة.
السيد السقالي اسامة .....  2.000 

حصة.
التسيير: تم تعيين السيد شمال  
غير  ملدة  للشركة  مسيرا  نجيب 

محدودة.
 يقرأ: رأسما  الشركة : 100.000 
من  حصة   100 إلى  مقسمة  درهم، 
الواحدة  للحصة  درهم   1.000 فئة 
حسب  كل  موزعة  و  محررة  كلها 

مساهمته على النحو التالي :
السيد بنعزوز عبد العزيز ....  90 

حصة.
 10   .... احمد  القصير  السيد 

حصة.

تم تعيين السيد بنعزوز  التسيير: 

عبد العزيز مسيرا للشركة ملدة غير 

محدودة.
 الباقي بدون تغيير

529 P

مكتب املحاسبة  إيهاب استشارة  ش.ذ.م.م

رأسما  الشركة: 100.000 درهم

مقرها اإلجتماعي: شارع الحسن الثاني، عمارة 

البنك املغربي للتجارة الخارجية،

مكتب رقم 9 الناظور

س.ت: 15 5

 STE BELAFA TRA
sarl 

شركة ذات مسؤولية محدودة

تأسيس شركة
بالجريدة  وقع  خطأ  استدراك 

19 مايو  الرسمية عدد  566 بتاريخ 

.2021

بدال من:

 1 : حي ضرضورة  مقر الشركة     

سلوان،  الناظور.

يقرأ:

الحسن  شارع   : الشركة  مقر 

عمارة البنك املغربي للتجارة  الثاني، 

الخارجية، مكتب رقم 9 الناظور.
الباقي بدون تغيير

530 P

ANIBOU INVES
شركة ذات مسؤولية محدودة

تأسيس
السجل التجار1 بالرباط

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

تأسيس شركة  تم    2021 مارس   23

محدودة خصائصها  مسؤولية  ذات 

كالتالي :

.ANIBOU INVES : التسمية

 2 رياض    85  : اإلجتماعي  املقر 

سيد1 عال  البحراو1.

املدة : 99 سنة.

الهدف اإلجتماعي : هدف الشركة 

خارجه  أو  املغرب  داخل  سواء 

لحسابها أو لحساب اآلخرين :
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قاعة شا1 .

بيع  كريم،  آيس  بيتزا،  مطعم، 

املشروبات.

رأس املا  : حدد رأسما  الشركة 

مقسمة  درهم   100.000 مبلغ  في 

درهم   100 1000 حصة من فئة  إلى 

للحصة الواحدة موزعة على الشكل 

التالي :

 500 السيد اعنبوا عبد الحميد 

حصة.

 500 العزيز  عبد  اعنبوا  السيد 

حصة.

عبد  السيد  تعيين  تم   : التسيير 

العزيز  عبد  والسيد  أنيبو  الحميد 

أنيبو بصفتة مسيرين مشاركين لفترة 

ال منتهية.

بجميع  الشركة  تلتزم   : التوقيع 

األعما  املتعلقة بها من خال  التوقيع 

املنفصل للمسيرين املشاركين السيد 

عبد  السيد  أو  اعنبوا  الحميد  عبد 

العزيز اعنبوا.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

الضبط  كتابة  لدى  القانوني 

تحت  بتيفلت  اإلبتدائية  باملحكمة 

عدد 125 بتاريخ 5 ما1 2021.
وهذا بمثابة مقتطف وبيان

531 P

EXPONENTIEL COSULTING

ETIHAD JARMOUNI
شركة ذات مسؤولية محدودة

تصفية الشركة
املقر اإلجتماعي : عمارة مارينا 9، 

بلوك 2، رقم املحل التجار1 26، 

مارينا سال

السجل التجار1 : 28289 سال

عقب صدور قرار من الجمع العام 

 ،2021 مارس   25 اإلستثنائي بتاريخ 

حل الشركة وتصفيتها  قرر الشركاء 

ابتداء من 25 مارس 2021.

النهائي  اإلغالق  الشركاء  يعلن 

لتصفية الشركة ابتداء من 25 مارس 

: 2021

.ETIHAD JARMOUNI : شركة
درهم   100000  : رأسمالها  مبلغ 
ومقرها اإلجتماعي بإقامة باب البحر، 
مارينا 9، بلوك 2، رقم املحل التجار1 

26، مارينا سال.
بعمارة   الشركة  تصفية  مقر 
مارينا 9، بلوك 2، شقة 1 رقم املحل 

التجار1 26، مارينا سال.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية.
تم اإليداع القانوني املتعلق بحل 
اإلبتدائية  املحكمة  لدى  الشركة 
تحت رقم   2021 ما1   3 يوم  بسال، 

.36575
532 P

CAFE LATTE MACCHIATO
تأسيس شركة

تجزئة رقم 2 عمارة رقم 3 شارع 
الفالو قطاع 20 حي الرياض الرباط
بتاريخ  2  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  وضع  تم   2021 ديسمبر 

األسا�سي للشركة :
املوضوع اإلجتماعي :

مطعم.
مقهى.

 CAFE LATTE  : اإلسم 
ذات  شركة   MACCHIATO

املسؤولية املحدودة.
 2 رقم  تجزئة   : اإلجتماعي  املقر 
 20 شارع الفالو قطاع   3 عمارة رقم 

حي الرياض الرباط.
 100.000.00  : الشركة  رأسما  
حصة   1.000 إلى  مقسمة  درهم 
للواحدة  درهم   100 إجتماعية 

مسجلة ومحررة.
املدة : 99 سنة.

التسيير : السيد محمد الخشاني.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  وتم 
تسجيل  تم  كما  الرباط  التجارية 
الشركة بالسجل التجار1 تحت رقم 

.1 8727
533 P

 STE  GOLDEN LAGOON
SARL AU 

تأسيس شركة
 15 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
ذات  شركة  إنشاء  تم  أبريل2021  
وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

بالخصائص التالية: 
 GOLDEN   LAGOON : التسمية
الشركة  هدف  يتعلق  النشاط: 

باملغرب وبالخارج ب:
- جميع أنشطة اإليواء السياحي. 

املقر االجتماعي: الرقم 08  عمارة 
سمية شارع الوالء الشقة 2 الداخلة. 
سنة ابتدءا من تاريخ    99 املدة: 

التأسيس .
مبلغ  في  حدد  املا :  رأس 
100000.00 درهم مقسم إلى  1000 

حصة من فئة 100 درهم للواحدة.
توزيع رأس املا : 

 - السيد محمد امين بوركع1000 
حصة.

تم تعيين السيد محمد   : التسيير 
امين بوركع كمسير للشركة.

من  تبتدئ  االجتماعية:  السنة 
فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر.

باملحكمة  تم  القانوني:   اإليداع 
بتاريخ    الذهب  بواد  االبتدائية 
رقم1/2021 7  تحت  ما20211  
وبالسجل التجار1 تحت رقم 18111 
534 P

  STE  MAMITO DAK 
SARL AU

تأسيس شركة
 19 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
ذات  شركة  إنشاء  تم  أبريل2021 
وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

بالخصائص التالية: 
. MAMITO DAK : التسمية

الشركة  هدف  يتعلق  النشاط: 
باملغرب وبالخارج ب:

والتجهيزات  البناء  -أشغا  
والتهيئة واألشغا  املختلفة. 

 01 املسيرة  حي  االجتماعي:  املقر 
زنقة جبل معسكر الرقم 22 الداخلة.

99  سنة ابتدءا من تاريخ  املدة:   

التأسيس .

مبلغ  في  حدد  املا :  رأس 

100000.00 درهم مقسم إلى  1000 

حصة من فئة 100 درهم للواحدة.

توزيع رأس املا : 

-السيد محمد املامي ادليمي1000 

حصة.

تم تعيين السيد محمد   : التسيير 

املامي ادليمي كمسير للشركة.

من  تبتدئ  االجتماعية:  السنة 

فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر.

باملحكمة  تم  القانوني:   اإليداع 

بتاريخ    الذهب  بواد  االبتدائية 

رقم739/2021  تحت  ما20211 

وبالسجل التجار1 تحت رقم 18105 

535 P

 STE  AGENCE PROMOTION

  DAKHLA
SARL AU

تأسيس شركة
 2 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

ذات  شركة  إنشاء  تم  أبريل2021  

وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

بالخصائص التالية: 

 AGENCE  : التسمية 

.   PROMOTION DAKHLA

الشركة  هدف  يتعلق  النشاط: 

باملغرب وبالخارج ب:

- تحرير وتصميم ونشر وتوزيع وبيع 

جميع الصحف والدوريات أو الكتب 

أو  سياسية  أو  تجارية  كانت  سواء 

أخالقية أو فنية أو أدبية، على جميع 

الوسائط بما في ذلك اإللكترونية.

املقر االجتماعي: الرقم 08  عمارة 

سمية شارع الوالء الشقة 2 الداخلة. 

99  سنة ابتدءا من تاريخ   : املدة 

التأسيس .

مبلغ  في  حدد  املا :  رأس 

100000.00 درهم مقسم إلى  1000 

حصة من فئة 100 درهم للواحدة.
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توزيع رأس املا  : 
 1000 Jacob CTORZA السيد - 

حصة.
 Jacob تم تعيين السيد   : التسيير 

CTORZA  كمسير للشركة.
من  تبتدئ  االجتماعية:  السنة 

فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر.
باملحكمة  تم  القانوني:   اإليداع 
بتاريخ الذهب  بواد   االبتدائية 
تحت رقم736/2021  ما20211     
وبالسجل التجار1 تحت رقم 18099.
536 P

  STE  MANAJIM SQUARE
 SARL AU

رأسمالها : 500.000.00  درهم
RC : 18125

تأسيس شركة
تم بالداخلة بتاريخ  6 ما1 2021

املسؤولية  ذات  شركة  إنشاء 
املحدودة بشريك وحيد بالخصائص 

التالية:
التسمية : بشريك وحيد.   ش.م.م    

   MANAJIM SQUARE.
النشاط : 

املعادن  جميع  عن  التنقيب 
الثمينة .

التنقيب  عمليات  بكافة  القيام   
التعدين وخاصة استخراج ومعالجة 
وتحويل املواد املعدنية وتطوير وبناء 

املناجم.
مدينة  تجزئة  االجتماعي:  املقر 

الوحدة رقم 322 الداخلة.
سنة ابتدءا من تاريخ    99 املدة: 

التأسيس .
درهم   5000000.00 رأس املا :  
50000 حصة مقسمة  مقسمة على 

كالتالي:
 السيد نائر كما 50000 حصة.

 التسيير: السيد نائر كما  املسير 
الوحيد للشركة ملدة غير محدودة.

اإليداع  تم    : القانوني  اإليداع 
باملحكمة االبتدائية بالداخلة بتاريخ 
6 ما1 2021 تحت رقم 9/20201 7.
537 P

 Sté  ATLANTIC TRAVAUX

 NAVAL
 S.A.R.L AU

وضع   2021 ما1   5 بتاريخ  تم 

قوانين الشركة ذات املميزات التالية:

 Sté ATLANTIC التسمية:       

. TRAVAUX NAVAL SARL AU

 LA CONSTRUCTION :املوضوع

 DES BATEAUX ET BARQUES EN

.BOIS

 ET POLYESTER, TRAVAUX DE

 REPARATION ET ENTRETIEN

.NAVAL

املقر الرئي�سي: الحي الصناعي رقم 

51 املر�سى العيون.

درهم   100000.00 الرأسما : 

مقسمة إلى 1000 حصة من فئة 100 

في ملك     السيد:  مصطفى هروش.

مصطفى  السيد  تسيير  اإلدارة: 

هروش.

بكتابة  تم  القانوني:  اإليداع 

االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

تحت  ما20211   5 بتاريخ  بالعيون 
31/21 1 رقم السجل التجار1  رقم 

99 36 بتاريخ 5 ما1 2021.

538 P

 SOCIETE: SAHARA SHOP
S.A.R.L  AU

تغيير شركة 
سجل تجار1 رقم 19057

التغيير  تم  عرفي  عقد  بمقت�سى 

باملميزات التالية :

1.بيع الحصص . بيع 5000 حصة 

من طرف السيدة سلمى حيمودة إلي 

السيد عمر حيمودة.

عمر  السيد  إلي  التسيير  2.يعهد 

حيمودة ملدة غير محددة .

3.اضافة نشاط للشركة .

تم باملحكمة   :  .اإليداع القانوني 

ما1   6 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2011 تحت رقم 2021/ 5 1.

539 P

 SOCIETE LASSHAB

 SERVICES
 S.A.R.L

تغيير شركة 
سجل تجار1 رقم 18873

التغيير  تم  عرفي  عقد  بمقت�سى 

باملميزات التالية :

النشاط  الى  أنشطة  1.إضافة 

االجتماعي للشركة. 

باملحكمة  تم  القانوني:  2.اإليداع 

ما1   6 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2011 تحت رقم 55/2021 1.

540 P

STE. EGG AAREN  شركة
SARL

شركة محدودة املسؤولية

برأسما  : 100.000.00 درهم

املقر اإلجتماعي : حي ملوية اوطاط 

الحاج 

إشعار بتأسيس
محرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 ،2020 يوليو   2 بتاريخ  بميسور 

لشركة  األسا�سي  القانون  وضع  تم 

حسب  املسؤولية  محدودة 

الخصائص التالية :

STE. EGG AAREN : التسمية

.SARL

نشاط الشركة :

وإنتاج  الطيور  وحضانة  تربية 

وتفقيس البيض.

بيع الدواجن واألرانب.

بيع البيض.

ربط وإصالح قنوات املياه والسقي 

بالتنقيط.

متحادث.

الشكل القانوني : شركة محدودة 

املسؤولية .

مدة الشركة : 99 سنة ابتداء من 

تاريخ تسجيلها في السجل التجار1.

اوطاط  ملوية  : حي  الشركة  مقر 

الحاج.

 100.000.00  : الشركة  رأسما  

درهم مقسمة على 1000 حصة من 

فئة 100 درهم لكل حصة موزعة، 

على الشكل التالي :

 500 خالد  االو1  عبد  السيد 

حصة.

السيد عبد االو1 علي 250 حصة.

السيدة كيحل أمينة 250 حصة.

عبد  السيد  تعيين  تم   : التسيير 

غير  ملدة  للشركة  مسيرا  علي  االو1 

محددة.

السنة الحسابية : ابتداء من فاتح 

سنة   كل  من  ديسمبر  متم  إلى  يناير 

ما عدا السنة األولى التي تبتدئ من 

التجار1  في السجل  التسجيل  تاريخ 

وتنتهي مع متم ديسمبر 2020.

اإليداع القانوني:  تم إيداع  ملف 

الشركة باملحكمة االبتدائية لبوملان 

عدد  2020/18  تحت  بميسور 

بتاريخ 8 يوليو 2020.
 التوقيع

541 P

شركة كالب فيلم
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك واحد

رأس ما  الشركة : 100000.00 

درهم

العنوان : رقم 6 زنقة جبل العيا�سي 

حي النصر أحصين سال

بمقت�سى عقد عرفي مسجل في 16 

أبريل 2021 :

بمبلغ  الشركة  رأسما   رفع  تم 

من  أ1  درهم   200000.00 قدره 

 300000.00 إلى  درهم   100000.00

درهم عن طريق تجميد  /1 من رأس 

ما  الشركة.

لدى    : القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 

تحت رقم   2021 ما1   6 بسال بتاريخ 

.297 3

 542 P
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شركة بلوت بيكتر
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك واحد
رأس ما  الشركة : 100000.00 

درهم

العنوان : رقم   زنقة باب تازة حي 

الكفاح أحصين سال

بمقت�سى عقد عرفي مسجل في 26 

أبريل 2021 :

بمبلغ  الشركة  رأسما   رفع  تم 

من  أ1  درهم   200000.00 قدره 

 300000.00 إلى  درهم   100000.00
الجار1  الحساب  طريق  عن  درهم 

بتقرير من خبير حسابات.

لدى    : القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 

تحت رقم   2021 ما1   6 بسال بتاريخ 

.29157

543 P

 STE. EL HASSANI

COMMERCE PARTENAIRES
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

تعديالت قانونية
بتاريخ 26 فبراير 2021 قرر شركاء 

الشركة ما يلي :

تغيير الشكل القانوني للشركة من 

ذات  الشركة  إلى  التضامن  الشركة 

املسؤولية املحدودة.

السيدين  تعيين   : التسيير 

سعيد  والحساني  محسن  الحساني 

كمسيران للشركة لفترة غير محدودة.

أنشطة جديدة للشركة:   إضافة  

وأجهزة  واملكاتب،  املكتبية  املعدات 

الكمبيوتر واملواد اإلستهالكية : أعما  

الطباعة والخدمات.

بكتابة  تم    : القانوني  اإليداع 
الضبط باملحكمة اإلبتدائية بالعيون 

بتاريخ التجار1  السجل   بمصلحة 

رقم  تحت   2021 أبريل   7  

.1093/2021

544 P

 F.R.S. MOD شركة
 S.a.r.l. AU

 N°16 LOT SAID HAJJI RTE DE
KENITRA –SALE

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة 

1بمقت�سى عـــــقد عرفـــي مؤرخ في 
ســـــال ، بـــــــتاريخ 3 أغسطس 2021،قـــد 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تـــم 

املحدودة من شريك واحد.
  F.R.S. MOD  : التـــــــــــــــــــسمية 

. S.a.r.l. AU
األهداف :   

-1 خياطة املالبس.
-2تصنيع املالبس .

-3 تصنيع أنسجة أخرى.
تجزئة   16 رقم   : الرئي�سي  املقر 
سال.  القنيطرة  طريق  حجي  سعيد 
رأس  تحديد  تم   : الشركـة  رأســما  
درهم  الف  خمسين  بمبلغ   املا  
الى خمسمائة  مقسم    (50.000,00(
مائةدرهم  بقيمة  )500)حصة 
على  موزعة  للواحدة,   (100.00(

النحو التالي:     
الزهراء  فاطمة  -السيدة 

الصغيور5001حصة .
-اجمالي الحصص التي تمثل راس 

املا  500حصة  .
السنةاملالية: من فاتح يناير الى 31 

ديسمبر. 
تم تسجيل  االيداع القانوني:   -/2
بسال  التجار1   السجل  في  الشركة 
رقم  تحت  أبريل2021   29 بتاريخ 

التقييد 33559.
545 P

M.E.J.P.B CONSTRUCTION
SARL

بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 
5 ما1 2021 تم تكوين نظام أسا�سي 
املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

خصائها كالتالي :
 M.E.J.P.B  : التسمية 

.CONSTRUCTION

الهدف : تمارس الشركة األهداف 
التالية :

أو إنشاءات  مقاولة أشغا  البناء 
متنوعة.

التجارة.
اإلستيراد والتصدير.

شارع   15 رقم   : اإلجتماعي  املقر 
األبطا  شقة رقم   أكدا  الرباط.

 : اإلجتماعي  املا   رأس 
100.000.00 درهم مقسم إلى 1000 
 100.00 واحدة  كل  قيمة  حصة 

درهم.
تم تعيين السيد جون   : التسيير 
رقم  التسجيل  بطاقة  بوكيلت  بو  
الحالي  املكي  والسيد   8512166U
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
وحيدان  كمسيران   AD 961  رقم

للشركة وملدة غير محدودة.
وضع  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط  كتابة  لدى  القانوني  امللف 
باملحكمة التجارية بالرباط تحت رقم  

السجل التجار1 151909.
546 P

FAVER
SARL AU

بمقت�سى جمع عام استثنائي حرر 
قرر   2021 ما1   3 بتاريخ  في الرباط 
 FAVER للشركة  الوحيد  الشريك 
الشريك  ذت  ش.م.م   SARL AU

الوحيد ما يلي :
طرف  من  حصة   1000 تفويت 
السيد  إلى  سميعي  سفيان  السيد 

أحمد سميعي.
سميعي  سفيان  السيد  استقالة 

من منصبه كمسير للشركة.
سميعي  أحمد  السيد  تعيين 

كمسير  وحيد للشركة.
7.6 13 من القانون  تعديل املواد 

األسا�سي للشركة.
بكتابة   : القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
ما1   6 بتاريخ   11 503 رقم  تحت 

.2021
547 P

Z & R INVEST
SARL

تأسيس  تم  بمقت�سى عقد عرفي 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

ش.ذ.م.م لها املميزات التالية :

: Z & R INVEST شركة  الشركة 

محدودة املسؤولية.

رياض  السيد  عين   : التسيير 

العيساو1 الحامل لبطاقة التعريف 

.A35539  الوطنية رقم
رأس املا  : حدد رأسما  الشركة 

في 10.000.00 درهم.

النشاط :

التطوير العقار1.

مدة الشركة : حددة مدة الشركة 

في 99 سنة ابتداء من تاريخ تسجيلها 

في السجل التجار1.

السنة اإلجتماعية : تبتدئ السنة 

كل  من  يناير  فاتح  من  اإلجتماعية 

31 ديسمبر من نفس  سنة وتنتهي في 

السنة.

 LOT N°3  : اإلجتماعي  املقر 

 LOTISSEMENT AL KSAR ZONE

.INDISTRIELLE SKHIRAT

باملحكمة    : القانوني  اإليداع  تم 
بتمارة رقم التقييد بالسجل التجار1 

.5585

548 P  

WWW.EURODEFIS.COM

EXPERTISE COMPTABLE ET AUDIT

TEL : 05.22. 8. 7.2 

 ETABLISSEMENT A.M

FALCOZ
السجل التجار1 رقم 21829

استقالة وتعيين مدير
مجلس  محضر  أحكام  بموجب 

 ETABLISSEMENT A.M إدارة شركة

 2021 أبريل   2 بتاريخ   FALCOZ SA

رقم  التجار1  بالسجل  املسجلة 

21829 تم التنويه :

 MME KHADIJA استقلة 

مهامها  من   LARAQUE LIAUT

كإدارية.
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العام  الجمع  محضر  على  بناء 
 20 بتاريخ  اإلستثنائية  غير  العادية 

أبريل 2021، فقد تم :
 MME استقالة  على  وافق 
 KHADIJA LARAQUE LIAUT

بصفتها إدارية.
 MME تعيين  على  املوافقة 
 BEATRICE MARIE CAROBENE

إدارية جديدة.
في املحكمة   : تم اإليداع القانوني 
التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 5 ما1 

2021 تحت رقم 777185.
549 P

WWW.EURODEFIS.COM

EXPERTISE COMPTABLE ET AUDIT

TEL : 05.22. 8. 7.2 

C BIS.COM SA
السجل التجار1 رقم 177329

مجلس  محضر  لشروط  وفقا 
 2021 فبراير   23 بتاريخ  اإلدارة 
املسجلة   C BIS.COM SA لشركة 
بالسجل التجار1 تحت رقم 177329 

الحظ أعضاء مجلس اإلدارة :
انتهاء مدة عضوية أعضاء مجلس 

اإلدارة واقتراح تجديدها :
السيد هولست جون ستيوارت.

 NEWCO شركة 
يمثلها  التي   COMMUNICATIONS

.TERNEST MARC السيد
هند  السيدة  مدة عضوية  انتهاء 

برادة بصفتها مديرة.
هند  السيدة  مدة عضوية  انتهاء 
برادة بصفتها مديرة عامة غير قابلة 

للتجديد.
 MR. جديد  إدار1  تعيين 

 .TERNEST MARC
حوكمة  قاعدة  اعتماد  مقترح 

جديدة.
العامة  الجمعية  أحكام  بموجب 
 2021 أبريل   16 بتاريخ  اإلستثنائية 

تمت املوافقة على : 
 MR. جديد  إدار1  تعيين 

.TERNEST MARC
تجديد والية باقي املديرين وهم :

ستيوارت  جون  هولست  السيد 
إ1.

 NEWCO شركة 
يمثلها  التي   COMMUNICATIONS

.TERNEST MARC السيد
جديد  حسابات  مدقق  تعيين 
السيد  يمثله   AUDITA شركة 

الشراد1.
الجديدة  الحوكمة  على  املوافقة 
السيد  اإلدارة  عام  مدير  لرئيس 

هولست جون ستيوارت.
باملحكمة   : القانوني  اإليداع  تم   
بتاريخ بالدارالبيضاء   التجارية 
 5 أبريل 2021 تحت رقم  0066775.
550 P

NOUR TOUPI
SARL AU

تعديل
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
الكائنة بحي   NOUR TOUPI لشركة 
أبي رقراق الزنقة 58 رقم 11 بالرباط 
واملؤرخ في 7 أبريل 2021 قرر ما يلي :
تغيير املقر اإلجتماعي من حي أبي 
رقراق الزنقة 58 رقم 11 بالرباط إلى 
لعيايدة  الحديقة  تجزئة   167 رقم 

سال.
تتمثل  جديدة  أنشطة  إضافة 
مع  الغذائية  املواد  وبيع  إنتاج  في 
استرادها وتصديرها إضافة إلى نقل 

البضائع.
تعديل القانون األسا�سي للشركة 
السالف  التعديل  بإدخا   وذلك 
القانون. يقتضيه  ملا  ووفقا  الذكر 
اإليداع القانوني : تم اإليداع القانوني 
6 ما1  باملحكمة التجارية بالرباط في 

2021 تحت رقم 91  11.
551 P

مكتب املحاسبة

CABINET MSCOS

الهاتف : 06.61.16.06.29

ADVA SPA
SARL

بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 
نظام  تكوين  تم   2021 أبريل   28
املسؤولية  ذات  لشركة  أسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  املحدودة 

خصئصها كالتالي :

.ADVA SPA SARL : التسمية
الهدف : تمارس الشركة األهداف 

التالية :
 مركز الحالقة والتجميل.

شارع   ،1 25  : اإلجتماعي  املقر 
عبد الكريم الخطابي الوفاق تمارة.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
31 ديسمبر.

تاريخ تقييد  سنة من   99  : املدة 
الشركة بالسجل التجار1.

رأس املا  اإلجتماعي : 10.000.00 
100 حصة قيمة  درهم مقسمة إلى  

كل واحدة 100.00 درهم.
السيدتين  تعيين  تم   : التسيير 
لبطاقة  الحاملة  أما   الروكي 

.TA79506 التعريف الوطنية رقم
الحاملة  داحميد  نادية  والسبد 
رقم الوطنية  التعريف  لبطاقة 
F6278 9 كمسيريتين للشركة وملدة 

غير محدودة.
خصم  بعد   : القانوني  اإلحتياط 
اإلحتياط  تأسيس   أجل  من   %  5
حسب  يوزع  الفائض  القانوني 

قررات الشركاء.
بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
بتمارة  اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط 
بتاريخ 6 ما1 2021 تحت رقم  562.

عن النسخة والنص
MSCOS

 552 P

إفنمو برو
ش.م.م ذات الشريك الوحيد
رأسمالها : 10.000.00 درهم

مقره االجتماعي : إقامة املنزه، عمارة 
23 شقة رقم 13 عين عتيق تمارة

انحال  سابق ألوانه
الوحيد  الشريك  طرف  من  قرر 
لبنى  والسيدة  برو  إفنمو  لشركة 
 2019 نوفمبر   7 بتاريخ   مورد1 

ما يلي :
للشركة  ألوانه  سابق  انحال  
إبقاء  مع  التاريخ  نفس  من  ايبتداء 
لتصفية  كمحل  اإلجتماعي  املقر 

الشركة.

تم اإليداع القانوني : بكتابة ضبط 

بتاريخ بالرباط  التجارية   املحكمة 

 28 يناير 2020 تحت عدد 1 1 10.
 للخالصة والتذكير 

املسير

553 P

DELICE PLATEAU 
SARL A.U

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بسال 

صياغة  تمت   2021 ما1   6 يوم 

محدودة  لشركة  األساي�سي  القانون 

لها  وحيد،  بشريك  املسؤولية 

الخصائص التالية :

.DELICE PLATEAU : التسمية

الهدف :

مطعم، مقهى، وجبات خفيفة.

شارع ابن   59  : املقر األغجتماعي 

سينا شقة رقم 11 أكدا  الرباط.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيس الشركة.

الرأسما  : حدد رأسما  الشركة 

في مبلغ 1000.00 درهم.

في  الشركة  تسيير  عهد   : اإلدارة 

مبلغ 1000.00 درهم.

اإلدارة : عهد تسير الشركة للسيد 

عمر باسو.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

غاية 31 ديسمبر.

وتسجيل   : القانوني  اإليداع  تم 

الشركة بالسجل التجار1 للمحكمة 

 2021 ما1   6 اإلبتدائية بسال بتاريخ 

تحت 36563.

554 P

H2M INNOV
SARL

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تمت   2021 ما1   6 يوم  بالرباط 

لشركة  األسا�سي  القانون  صياغة 

لها الخصائص  محدودة املسؤولية، 

التالية :
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.H2M INNOV : التسمية

الهدف :

والتشغيل  املستمر  التعليم 

واإلدارة املهنية الخاصة.

ابن  شارع   59  : اإلجتماعي  املقر 

سينا شقة رقم 11 أكدا  الرباط.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيس الشركة.

الرأسما  : حدد رأسما  الشركة 

في مبلغ 100.00 درهم.

الشركة  تسيير  عهد   : اإلدارة 

للسيدة منى  لحرش.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

غاية 31 ديسمبر.

وتسجيل   : القانوني  اإليداع  تم 

الشركة بالسجل التجار1 للمحكمة 

التجارية بالرباط بتاريخ 6 ما1 2021 

تحت 515 11.

555 P

 INTERNATIONAL MINERAL

PRODUCTION IMIPROD
تأسيس شركة محدودة املسؤولية

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تمت   2021 ما1   6 يوم  بالرباط 

لشركة  األسا�سي  القانون  صياغة 

وحيد،  بشريك  املسؤولية  محدودة 

لها الخصائص التالية :

 INTERNATIONAL  : التسمية 

 MINERAL PRODUCTION

.IMIPROD

الهدف :

التعدين.

ابن  شارع   59  : اإلجتماعي  املقر 

سينا شقة رقم 11 أكدا  الرباط.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيس الشركة.

الرأسما  : حدد رأسما  الشركة 

في مبلغ 1000.000 درهم.

اإلدارة : عهد تسير الشركة للسيد 

مهد1 بنزمرون.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

غاية 31 ديسمبر.

وتسجيل   : القانوني  اإليداع  تم 
الشركة بالسجل التجار1 للمحكمة 
التجارية بالرباط بتاريخ 6 ما1 2021 

تحت  51 11.
556 P

 CONSEIL, شركة
 ASSISTANCE FISCALE,

 JURIDIQUE ET
FORMATION CAFJF

ش.م.م
عند بنك ستاد1 بيزنس سانطر 37، 
شارع ابن سينا الطابق الرابع أكدا  

الرباط
تفويت حصص إجتماعية
 وتحديث القانون األسا�سي

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
 12 يوم  بالرباط  املؤرخ  اإلستثنائي 
شركة  شركاء  قرر   2020 أكتوبر 
 CONSEIL, ASSISTANCE FISCALE,
 JURIDIQUE ET FORMATION

CAFJF ش.م.م ما يلي : 
املصادقة على تفويت الحصص   
اإلجتماعية بتاريخ 27 سبتمبر  2020 

كما يلي :
حصص التي تمتلكها   75 تفويت 
السيد  لفائدة  السيدة رشيدة زالك 

مامون بوعزة  .
حصص التي تمتلكها   53 تفويت 
السيد  لفائدة  السيدة رشيدة زالك 

مامون بوعزة  .
حصص التي تمتلكها   22 تفويت 
اآلنسة سارة األخضر لفائدة السيد 

مامون بوعزة  .
حصص التي تمتلكها   28 تفويت 
اآلنسة سارة األخضر لفائدة السيد 

كناط مامورو.
حصص التي يمتلكها    7 تفويت 
السيد احمد األخضر لفائدة السيد 

كناط مامورو.
الكريم  عبد  السيد  أن  تأكيد 
التعريف  لبطاقة  الحامل  اليرماني 

.A28603 الوطنية رقم
الحامل  مامون  بوعزة  والسيد 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

يشغالن  عليها  واملوافقة   A205278

محدودة  غير  ملدة  مسيران  منصب 

ابتداء من 12 أكتوبر 2020.

تحديث القانون األسا�سي.

اإليداع القانوني : تم لدى املحكمة  

التجارية بالرباط يوم   فبراير 2021 

تحت رقم 110797.

557 P

مكتب أقصبي 

عضو بمجموعة فيدينيون أنترناسيونا 

شارع فاس رقم 77، طنجة

الهاتف : 26  03932

053932  27

الفاكس : 28  03962

fiduakesbi@yahoo.fr : الربيد اإللكتروني

 WESSLALY
sarl

تكوين شركة محدودة املسؤولية
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بطنجة 
في 21 يناير 2021، تم إعداد القانون 

األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية 

تتلخص خصائصها كما يلي :

زكرياء،  بنصبيح  السيد   : املسير 

شركة،  مسير  الجنسية،  مغربي 

بطنجة،   1991 يناير   22 في  مولود 

حامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم 

شارع  بطنجة،  قاطن   ،LB1605 7

فاس رقم 77.

اسم  الشركة  تتخذ   : التسمية 

.  WESSLALY  sarl

موضوع الشركة :

والنقل،  اإلرساليات،  التوصيل،   

والوجستيك.

العمليات  جميع  عام  وبشكل 

واملالية،  والصناعية  التجارية 

باملنقوالت  واملتعلقة  والعقارية 

املرتيطة بشكل مباشر أو غير مباشر 

املذكورة  الشركة  أهداف  بأحد 

والتي من شأنها أن تساهم في تطوير 

الشركة.

املقر الرئي�سي : حدد املقر الرئي�سي 

للشركةبطنجة شارع فاس رقم 77.

مدة الشركة : 99 سنة ابتداء من 

تاريخ تكوينها النهائي.

رأسما   حدد   : الشركة  رأسما  

درهم   10.000.00 مبلغ  في  الشركة 

في الشركة  حصة   100 إلى  مقسما، 

حصة،  لكل  درهم   100.00 بقيمة 

مخولة جميعها للشريك الوحيد كما 

يلي :

 100 زكرياء  بنصبيح  السيد 

حصةفي الشركة أ1 ما مجموعه 100 

حصة.

الشركة  يسير   : التسيير  هيئة 

شخص ذاتي واحد أو عدة أشخاص 

ذاتيين، سواء كانوا شركاء  في الشركة 

أم ال، بصفتهم مسيرين.

زكرياء  بنصبيح  السيد  عين  وقد 

حامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم 

LB1605 7، مسيرا للشركة ملدة غير 

محدودة.

اإلحتياطي  خصم  بعد   : األرباح 

بين  الصافية  األرباح  توزع  القانوني 

التي  الحصص  بحسب  الشركاء 

يملكونها في الشركة. 

بكتابة   : القانوني  اإليداع  تم  

بطنجة  التجارية  املحكمة   ضبط 

بتاريخ 2 مارس 2021 .
قصد موجز وبيان

فيصل أقصبي

558 P

مكتب أقصبي 

عضو بمجموعة فيدينيون أنترناسيونا 

شارع فاس رقم 77، طنجة

الهاتف :  27  053932

AGROHECTAR
 SARL

تكوين شركة محدودة املسؤولية
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بطنجة 
في 9 أبريل 2021، تم إعداد القانون 

األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية 

تتلخص خصائصها كما يلي :

اسم  الشركة  تتخذ   : التسمية 

.  AGROHECTAR  sarl

يتمثل موضوع   : موضوع الشركة 

الشركة في قيامها لفائدتها أو لحساب 

األغيار أو باملساهمة في املغرب ب :
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املنتجات  وتصدير  استيراد 
الغذائية الفالحية.

العمليات  جميع  عام  وبشكل 
واملالية،  والصناعية  التجارية 
باملنقوالت  واملتعلقة  والعقارية 
باملواضيع  مباشر  بشكل  املرتيطة 
أن  شأنها  من  والتي  أعاله  املذكورة 

تساهم في تطوير الشركة.
املقر الرئي�سي : حدد املقر الرئي�سي 
 77 رقم  فاس  للشركةبطنجة شارع 

املكتب 1.
مدة الشركة : 99 سنة ابتداء من 

تاريخ تكوينها النهائي.
رأسما   حدد   : الشركة  رأسما  
درهم   10.000.00 مبلغ  في  الشركة 
في الشركة  حصة   100 إلى  مقسما، 
حصة،  لكل  درهم   100.00 بقيمة 

مخولة كما يلي :
السيد بنحليمة أمين 50 حصة.

 السيد بنحليمة كريم 50 حصة.
الشركة  يسير   : التسيير  هيئة 
شخص ذاتي واحد أو عدة أشخاص 
ذاتيين، سواء كانوا شركاء الشركة أم 

ال، بصفة مسيرا.
وقد عين مسيرين للشركة ملدة غير 

محدودة :
مغربي  أمين  بنحليمة  السيد 
 1988 يناير   30 في  الجنسية مولود 
حامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم 
إقامة  بمكناس،  قاطن   ،D790632
 E العمارة   ،3 رشد  ابن  الريحان، 
الشقة 5، املدينة الجديدة مكناس .

مغربي  كريم  بنحليمة  السيد 
الجنسية مولود في فاتح يونيو 1991 
حامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم 
الشقة  D793978، قاطن بمكناس، 

6، العمارة   البساتين مكناس.
اإلحتياطي  خصم  بعد   : األرباح 
بين  الصافية  األرباح  توزع  القانوني 
التي  الحصص  بحسب  الشركاء 

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

27 أبريل 2021 .
قصد موجز وبيان

فيصل أقصبي

559 P

مكتب أقصبي

عضو بمجموعة فيدينيون أنترناسيونا 

شارع فاس رقم 77، طنجة

الهاتف :  27  053932

ALALMA GROUP
 SARL

تكوين شركة محدودة املسؤولية
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بطنجة 

في 6 أبريل 2021، تم إعداد القانون 

األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية 

تتلخص خصائصها كما يلي :

اسم   الشركة  تتخذ   : التسمية 

. sarl ALALMAI GROUP

يتمثل موضوع   : موضوع الشركة 

الشركة في قيامها لفائدتها أو لحساب 

األغيار أو باملساهمة في املغرب ب :

بتدبير  املرتبطة  العمليات  جميع 

األمالك.

تسييرواستعال  جميع العمارات 

أو األمالك العقارية.

تدبير األمالك بالتفويض لحساب 

زبانئها.

جميع عمليات التدبير العقار1.

الوساطة في جميع أنواع املعامالت 

العقارية.

جميع األرا�سي  وبيع وكراء  شراء، 

واألمالك العقارية اإلنعاش العقار1، 

وبناء وتشييد جميع أنواع العقارات، 

والفيالت  واإلقامات،  والبنايات، 

البناء،  مواد  أنواع  بجميع  وغيرها،  

قصد  خاصة  كان،  استعما   وأل1 

السكنى، واإلستغال  املنهي أو اإلدار1 

أوالتجار1.

جميع عمليات الصيانة :

صيانة، وتجهيز األرا�سي واملحالت.

األشغا  املختلفة وتقديم الخدمات.

العمليات  جميع  عام  وبشكل 

واملالية،  والصناعية  التجارية 

باملنقوالت  واملتعلقة  والعقارية 

املرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر 

من  والتي  أعاله  املذكورة  باملواضيع 

شأنها تطوير الشركة.

املقر الرئي�سي : حدد املقر الرئي�سي 
بن  يوسف  شارع  بطنجة  للشركة 
تاشفين رقم 6 إقامة األوداية طنجة.

مدة الشركة : 99 سنة ابتداء من 
تاريخ تكوينها النهائي.

رأسما   حدد  الشركة:  رأسما  
درهم   10.000.00 مبلغ  في  الشركة 
في الشركة  حصة   100 إلى  مقسما، 
حصة،  لكل  درهم   100.00 بقيمة 

مخولة   :
عثمان  3  الريسوني  السيد 

حصة.
 السيدة الشريف دوزان ربيعة 33 

حصة 50.
السيد الريسوني علي 33 حصة.

مسيرا  عين   : التسيير  هئية 
السيد  محددة  غير  ملدة  للشركة 
الجنسية  مغربي  عثمان  الريسوني  
أبريل   8 في  مولود  للشركة  مسيرا 
لبطاقة  حامل  بطنجة   1986
 ،K398726 رقم  الوطنية  التعريف 
قاطن بشارع يوسف بن تاشفين رقم 

6 إقامة األوداية طنجة .
اإلحتياطي  خصم  بعد   : األرباح 
بين  الصافية  األرباح  توزع  القانوني 
التي  الحصص  بحسب  الشركاء 

يملكونها في الشركة .
بكتابة   : القانوني  اإليداع  تم  
بطنجة  التجارية  املحكمة   ضبط 

بتاريخ 5 ما1 2021 .
قصد موجز وبيان

فيصل أقصبي

560 P

 AFRIC IMPORT EXPORT
AND TRADE

SARL AU
العنوان : 6  شارع عقبة رقم 2 

أكدا  الرباط
تسجيله  تم  محضر  بمقت�سى 
إقرار  تم   ،2021 فبراير   12 بتاريخ 

ما يلي :
الحل النهائي للشركة.

علي حسين  بوزيد  السيد  تعيين 
كمصفي للشركة دون تحديد املدة.

عقبة  شارع    6  : التصفية  مقر 
رقم 2 أكدا  الرباط.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة 
ما1   7 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2021، تحت رقم 509 11.
561 P

INSTITUT PRIVE
AL MAARIFA 

WA AL OLOUME
SARL AU

العنوان : رقم 17 كوب الهدى شارع 
ارفود املسيرة 1 تمارة

تسجيله  تم  محضر  بمقت�سى 
إقرار  تم   ،2021 فبراير   12 بتاريخ 

ما يلي :
الحل النهائي للشركة.

فاضل  محمد  السيد  تعيين 
كمصفي للشركة دون تحديد املدة.

كوب   17 رقم   : التصفية  مقر 
الهدى شارع ارفود املسيرة 1 تمارة.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة 
ما1   7 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2021، تحت رقم 511 11.
562 P

رشكة إينوستيل
ش م م ش و

السجل التجار1 : 22683
تحويل املقر االجتماعي

بتاريخ  مؤرخ  قرار  بمقت�سى 
25 سبتمبر 2020، قرر السيد رشيد 
ترى املسير والشريك الوحيد للشركة 

ما يلي :
للشركة  االجتماعي  املقر  تحويل 
هللا  عبد  بن  عال   شارع   ،31 من 
شقة رقم9، حي البركة سال قرية أوالد 
إلى دوار أوالد عثمان لغزاو1  مو�سى، 

صباح، الصخيرات.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   ،2021 ما1   3 بتاريخ 

.36517
563 P
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OB BOIS
SARL

بتاريخ  املمضية  للعقود  طبقا 
تم تحرير القانون   ،2021  2 مارس 
الخصائص  ذات  لشركة  الداخلي 

التالية :
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
النجارة   : االجتماعي  الهدف 

العامة.
درهم   100.000  : الرأسما  
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة.
السيد عثمان بكير 30.000 درهم 

أ1 ما يعاد  300 حصة.
السيد سفيان بكير 15.000 درهم 

أ1 ما يعاد  150 حصة.
 15.000 بكير  سكينة  السيدة 

درهم أ1 ما يعاد  150 حصة.
السيدة حفيظة بو الرخا 25.000 

درهم أ1 ما يعاد  250 حصة.
 10.000 املنتقي  إيمان  السيدة 

درهم أ1 ما يعاد  100 حصة.
السيد رياض بكير 5000 درهم أ1 

ما يعاد  50 حصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

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

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
 203 عمارة رقم  املقر االجتماعي: 
الشقة  0 شارع محمد الخامس حي 

كريمة تابريكت سال.
بكير  عثمان  السيد   : التسيير 

وسفيان بكير مسيرين للشركة.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بسال  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
التجار1  بالسجل  التقييد  رقم 

.33605
564 P

STE EAGLE PRIME
SARL AU

بتاريخ  املمضية  للعقود  طبقا 
القانون  تحرير  تم   2021 أبريل   26
الخصائص  ذات  لشركة  الداخلي 

التالية :

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

 CONSEIL DE : الهدف االجتماعي

.GESTION

درهم   100.000  : الرأسما  

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة.

 100.000 ادري�سي  عزيز  السيد 

درهم ا1 ما يعاد  1000 حصة.

من  ابتداءا  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

 203 : عمارة رقم  املقر االجتماعي 

الشقة  0 شارع محمد الخامس حي 

كريمة تابريكت سال.

ادري�سي  عزيز  السيد   : التسيير 

مسير وحيد للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بسال  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
التجار1  بالسجل  التقييد  رقم 

.33607

565 P

CLEANET
SARL

RC : 137055/RABAT
رأسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : رقم 15 شارع 

األبطا  الشقة رقم  ، أكدا ، 

الرباط

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

بتاريخ  املسجل  العاد1  الغير 

 : باملقر االجتماعي   2020  1 ديسمبر 
15 شارع األبطا  الشقة رقم    رقم 

أكدا ، الرباط قرر القيام بالتغييرات 

التالية :

املغربي  زكر1،  مهوير  السيد 

أكتوبر   21 املزداد بتاريخ  الجنسية، 

عالم  بني  بزنقة  والساكن   ،1977
سال،  القرية  الوحدة  حي   30 رقم 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
املسير، الشريك   AB20  38 رقم 

مجموع  حصة   500 وتحويل  بيع   
بالشركة  يملكها  التي  الحصص 
بكار  السيدة  إلى   CLEANET SARL
املزدادة  الجنسية،  املغربية  سلمى، 
 ،1988 أغسطس   26 بتاريخ 
والساكنة برقم 386 شارع والد عامر 
لبطاقة  الحاملة  سال  الحمراء،  دار 
.AB5 1836 التعريف الوطنية رقم

السيد بكار سلمى املالكة   1000 
حصة.

أصبحت  سلمى  بكار  السيدة 
الشريك الوحيد للشركة.

وتبعا لذلك فقد تم تغيير الفصو : 
السادس، السابع، الخامس عشر.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   ،2021 فبراير   2 بتاريخ 

.110692
567 P

 TECHNIQUE D’HYGIENE
ONDIR
SARL AU

تأسيس شركة
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
وضع  تم  بتمارة   2021 أبريل   15
التأسي�سي لشركة محدودة  القانون 

املسؤولية ذات شريك وحيد.
 TECHNIQUE  : التسمية 

.D’HYGIENE ONDIR SARL AU
الهدف االجتماعي : تشغيل منشأة 

للتطهير امليكانيكي أو الكيميائي.
 172 العمارة   : االجتماعي  املقر 
النجاح   25 مجموعة  شقة  0 

تامسنا، تمارة.
مدة الشركة : 99 سنة.

  100.000  : االجتماعي  الرأسما  
حصة من   1000 إلى  درهم مقسمة 
الواحدة  للحصة  درهم   100 فئة 

اكتتبت و حررت كلها من طرف :
 1000 تفرتين  ليلى   : السيدة 

حصة.
التسيير :  السيدة ليلى تفرتين.

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

الضبط  بكتابة  اإليداع  تم 

بتاريخ  بتمارة  االبتدائية  باملحكمة 

5 ما1 2021 تحت رقم132975.

568 P

LIVREUR  RABAT
حل الشركة

بموجب عقد عرفي مؤرخ بالرباط 

حل  تم   ،2021 أبريل  فاتح  بتاريخ 

شركة   LIVREUR RABAT الشركة 

تم  وقد   املحدودة،  املسؤولة  ذات 

تعيين السيد حكيم خطاب كمسؤو  

عن حل الشركة املذكورة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

في  التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

تحت   ،2021 ما1   6 بتاريخ  الرباط 
التجار1  السجل  رقم   11511 رقم 

.139931

569 P

E-STRATEGICK
SARL AU

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم تأسيس شركة   ،2021 22 مارس 

بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الخصائص  تحمل  والتي  وحيد 

التالية :

.E-STRATEGICK : التسمية

.SARL AU : الصفة القانونية

الهدف االجتماعي :

االستشارة في التسيير.

التكوين.

نشر طبعات اقتصادية وقانونية.
درهم   10.000  : رأسما  الشركة 

مقسمة إلى 100 حصة من فئة 100 

بين  موزعة  الواحدة  للحصة  درهم 

الشركاء على الشكل التالي :

السيد العربي امرابط 100 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أ1 من تاريخ وضع 

السجل التجار1.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
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املقر االجتماعي : 15 شارع األبطا  

الشقة رقم   أكدا ، الرباط.

املسير : السيد العربي امرابط.
التجار1  بالسجل  التقييد  رقم 

.151915

570 P

STE AMI TRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
رفع رأسما  الشركة

نقل املقر االجتماعي للشركة
تعيين ممثل قانوني للشركة

بمقت�سى الجمع العام املؤرخ ب 

ثراف  أمي  لشركة   2021 مارس   22

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

اجتمع الشركاء وقرروا ما يلي :
رفع رأسما  الشركة من 500.000 

درهم بإصدار   1.500.000 درهم إلى 

10.000 حصة اجتماعية جديدة من 

فئة 100 درهم لكل حصة.

الحصص  عدد  يصبح  حيث 

املوزعة كما يلي :

السيد نغاش محمد 3000 حصة 

ب 100 درهم.

 3000 احمد  بوطارفة  السيد 

حصة ب 100 درهم.

6000 حصة  السيد الصبار عمر 

ب 100 درهم.

 3000 الهاد1  الخاوة  السيد 

حصة ب 100 درهم.

ب  حصة   15000  : املجموع 

1.500.000 درهم.

للشركة  االجتماعي  املقر  نقل 

الياسمين  تجزئة  123/س  رقم  من 

سيد1 قاسم إلى رقم  8 /س تجزئة 

الياسمين سيد1 قاسم.

جديد  قانوني  ممثل  تعيين 

للشركة.

املغربي  عمر،  الصبار  السيد 

الحامل لبطاقة التعريف  الجنسية، 

 : الساكن   GK71990 رقم  الوطنية 

بلوك مبروكة   77 حي السالو1 رقم 

سيد1 قاسم.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة 

بتاريخ  قاسم  بسيد1  االبتدائية 

  ما1 2021، تحت رقم 3 2.

571 P

MENUISERIE 

ET AGENCEMENT DE LUX
تأسيس شركة

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

قد   ،2021 أبريل   26 بتاريخ  الرباط 

مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة بشريكة وحيدة.

 MENUISERIE ET : اسم الشركة

.AGENCEMENT DE LUX

الهدف االجتماعي : نجارة )مقاو ),
راسما  الشركة : 100.000 درهم 

مقسمة إلى 1000 حصة بقيمة 100 

للشريك  الواحدة  للحصة  درهم 

الوحيد هشام فاتح.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أ1 من تاريخ وضع 

السجل التجار1.

ابن  شارع   79  : االجتماعي  املقر 

أكدا    6 شقة  الثاني  الطابق  سينا 

الرباط.

املسير : هشام فاتح.
 : التجار1  بالسجل  التقييد  رقم 

.11  33

572 P

 CONTROLE

MANAGEMENT SERVICES
SARL

سجل تجار1 150533 بالرباط

تفويت حصص
 تمديد الهدف االجتماعي

العامة  الجموع  بموجب 

 CONTROLE لشركة  االستثنائية 

MANAGEMENT SERVICES بتاريخ 

 ،2021 أبريل  و8   2021 أبريل  فاتح 

تمت املصادقة على :

من  حصة   50 حصص  تفويت 

الباكور1  سكينة  السيدة  طرف 

لفائدة السيد سعيد بنعال.

تمديد الهدف االجتماعي بإضافة 

األنشطة التالية :

أشغا  البناء واألشغا  العامة.

التجارة في مواد البناء.

تعديل، تبعا لذلك، املواد 6.2 و7 

من القانون األسا�سي للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

تحت   ،2021 ما1  بالرباط بتاريخ   
رقم 918 .

573 P

SILVER FORNI
التصفية البكرة

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

لشركة   2021 مارس   30 بتاريخ 

.SILVER FORNI SARL AU

قا�سي  شارع   : االجتماعي  مقرها 

ا  الفور1  إقامة   9 عمارة  التاز1 
التجار1  بالسجل  املحمدية  العالية 

ملدينة املحمدية تحت رقم 18669.
رأسمالها : 10.000 درهم.

قرر ما يلي :

الحل املبكر للشركة أعاله ابتداء 

من تاريخ 30 مارس 2021.

تعيين محل التصفية، حي املسيرة 

اوالد عياد سوق السبت، أوالد نما.

تعيين السيد رشيد براك مصفي 

للشركة.

باملحكمة  القانوني  إيداع  تم 

ما1   3 بتاريخ  باملحمدية  االبتدائية 

2021، تحت رقم 1061.

574 P

HELIX
تأسيس شركة

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
2020، تم وضع القانون  28 سبتمبر 

األسا�سي للشركة على النحو التالي :

.HELIX : التسمية

.SARL AU : الصفة القانونية

 : االجتماعي  املوضوع 

ESCARGOTS بيع بالجملة.

املقر االجتماعي : 15 شارع األبطا  
رقم   أكدا ، الرياض.

 10.000  : االجتماعي  رأسما  

درهم مقسمة ومرقمة ومسجلة من 

طرف مغاربة ذاتيين.

املسير : السيد ريحاني نزار املسير 

الوحيد للشركة ملدة محدودة.

من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح يناير إلى 31 ديسمبر.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ديسمبر   8 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2020، تحت رقم 109205.

575 P

 GLOBAL BUILDING

MAROC
SARL AU

تأسيس شركة
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
2021، تم احداث القانون  28 أبريل 

األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية 

بشريك وحيد تتلخص فيما يلي :

 GLOBAL BUILDING : التسمية

.MAROC SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

أعما  البناء   : الهدف االجتماعي 

املتخصصة.

 8 شقة   30  : االجتماعي   املقر 

موال1 احمد لوكيلي حسان، الرباط.

املدة : 99 سنة.
رأسما  الشركة : 100.000 درهم 

حصة اجتماعية   1000 مقسمة إلى 

من فئة 100 درهم للحصة الواحدة.

السيد شبلي عماد ملدة   : التسيير 

غير محدودة.

 : الفترة املعمو  بها خال  السنة 

تبدأ من فاتح يناير إلى 31 ديسمبر.

لفائدة   %5 بعد خصم   : األرباح 

االحتياط القانوني الفائض يتصرف 

فيه حسب قرار الشركاء.
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 151893  : التجار1  السجل 

بالرباط.

باملحكمة  تم   : القانوني  اإليداع 

ما1   6 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2021، تحت رقم 72  11.

576 P

ائتمانية عبد الحق سحنون

زنقة املحمدية، عمارة 03 مكرر رقم الشقة 7 

حسان، الرباط

الهاتف : 0537736818

AUDIODIS شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها : 1.000.000 درهم

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في  2 

قد تم تأسيس شركة   ،2021 مارس 

ذات مسؤولية محدودة والتي تحمل 

الخصائص التالية :

.AUDIODIS التسمية : شركة

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية محدودة.

استيراد   : االجتماعي  الهدف 

وتوزيع أجهزة السمع بالجملة.

ألجهزة  بطاريات  وتوزيع  استيراد 

السمع.

السمع  أجهزة  وتوزيع  استيراد 

.ORLومعدات السمع و

العمليات  جميع  عام  بشكل 

أو  املالية  أو  العقارية  أو  املنقولة 

التجارية أو الصناعية التي لها عالقة 

مباشرة أو مرتبطة بها أو من املحتمل 

أهداف  تنمية  تعزز  أو  تسهل  أن 

الشركة.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيسها.

16 شارع موال1   : املقر االجتماعي 

 ،9 الشقة  الثالث،  الطابق  يوسف، 

الرباط.

 1.000.000  : الشركة  رأسما  

حصة،   10.000 إلى  مقسمة  درهم 

الشكل   على  درهم   100 قيمة  ذات 

التالي :

هللا  بنعبد  أمين  محمد  السيد 

5000 حصة.

 5000 الزواو1  سامية  السيدة 

حصة.

التسيير : يعتبر السيد محمد أمين 

وكذلك  للشركة  كمسير  هللا  بنعبد 
الزواو1  سامية  السيدة  شريكته 

غير  ملدة  منفرد  أو  مشترك  بشكل 

محددة.

السنة االجتماعية : تبتدأ من فاتح 

يناير وتنتهي في 31 ديسمبر.

األرباح : 5% لالحتياطات القانونية 

والباقي يوزع أو يوضع كليا أو جزئيا 

تحت االحتياط.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 

بتاريخ  بالرباط  التجارية  املحكمة 

  ما1 2021، تحت رقم 888 .

577 P

ائتمانية القدس

10 زنقة بكين شقة رقم 3 املحيط الرباط

الهاتف/الفاكس : 0537706221

أرت & أرشطكتور
شركة محدودة املسؤولية بشريك 

وحيد

15 شارع الحسن 2 مكتب رقم 5 

الطابق 5 القنيطرة

تعديالت قانونية للشركة
تحويل املقر االجتماعي

العام  الجمع  محضر  بموجب 

يناير   25 بتاريخ  املنعقد  االستثنائي 

2021، تقرر ما يلي :

للشركة  االجتماعي  املقر  تحويل 

من العنوان التالي :
فلور1  عمارة  أنوا   زنقة   23

مكتب رقم   ميموزة القنيطرة إلى 15 

شارع الحسن 2 مكتب رقم 5 الطابق 

5 القنيطرة.

تعديل القانون األسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

2021، تحت  أبريل   7 بالرباط بتاريخ 
رقم السجل التجار1 765 5.

578 P

ائتمانية القدس

10 زنقة بكين شقة رقم 3 املحيط الرباط

الهاتف/الفاكس : 0537706221

محاج كلينيك دونطير
شركة محدودة املسؤولية 

قطاع 10، 1 زنقة االجاص

حي الرياض الرباط

تعديالت قانونية للشركة
العام  الجمع  محضر  بموجب 

أبريل   12 بتاريخ  املنعقد  االستثنائي 

2021، تقرر ما يلي :

تغيير نشاط الشركة إلى :

طبيب أسنان.

ملمارسة  املجهزة  املباني  تأجير 

أو  االجهزة  أو  أسنان  طبيب  نشاط 

أجزاء من تجزيئات األسنان، مع تغيير 

البند 3 من قانون الشركة.

تغيير االسم التجار1 للشركة من 

إلى  دونطير  سيرفيس  طوب  شركة 

محاج كلينيك دونطير مع تغيير البند 

2 من قانون الشركة.

تعديل وتحديث القانون األسا�سي 

للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

تحت   ،2021 ما1   5 بالرباط بتاريخ 
رقم الترتيبي 917 .

والسجل التجار1 رقم 81109.

579 P

ASTORIA HILLS
 SARL

املقر االجتماعي 7 شارع الحسين 1 

حسان، الرباط.

في إطار الجمع االستثنائي لشركة   

بتاريخ  واملنعقد   ASTORIA HILLS

21 ديسمبر 2020 تقرر ما يلي :  

األسهم  ببيع  العام  الجمع  قرر 

عددها  مجموع  والتي  االجتماعية 

درهم   100 فئة  من  سهًما   1000

السيد  لصالح  الواحد  للسهم 

البوعناني االدري�سي يوسف والسيد 

تفرقتها  تمت  والتي  محمد،  الطوك 

كما يلي :

السيد حمي سالم، بيع 500 حصة 

للسيد البوعناني االدري�سي يوسف.

السيد حمي سالم، بيع  500حصة 

للسيد الطوك محمد.

البوعناني  للسيد  وسيعهد 

الطوك  والسيد  يوسف  االدري�سي 

غير  ملدة  الشركة  تسيير  محمد 

محدودة، بعد هذا النقل :

االدري�سي  البوعناني  السيد 

التعريف  لبطاقة  الحامل  يوسف 

 500 سيمتلك   AC6 5رقم الوطنية 

سهم.

الحامل  محمد  الطوك  السيد 

رقم الوطنية  التعريف  لبطاقة 

 AC96  سيمتلك 500 سهم.

هذا ما مجموعه 1000 سهم.

ما يعاد  000 100 درهم.

يلي  ما  إضافة  العام  الجمع  قرر 

للهدف االجتماعي :

تنظيم املناسبات. 

ممون وتنظيم وتنشيط الحفالت.

التجارة.

قرر الجمع العام قبو  استقالة 

السيد حمي سالم من مهامه كمسير 

للشركة.

العام  قرر الجمع  بعد املناقشة، 

االدري�سي  البوعناني  السيد  تعيين 

يوسف والسيد الطوك محمد مدراء 

للشركة لفترة غير محدودة مما يخو  

العمليات  جميع  على  التوقيع  لهما 

القروض  على  قيود  دون  اإلدارية 

العقارية.

املسير: السيد البوعناني االدري�سي 

يوسف والسيد الطوك محمد.

اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع   

لدى  التجار1  بالسجل  القانوني 

تحت  بالرباط  التجارية  املحكمة 

أبريل   13 بتاريخ   ، 32 7 الرقم 

.2021

580 P
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CHAOUI BOIS
SARL

AU CAPITAL DE 3.000.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : RABAT 19 ZKT

MY DRISS-MAGASIN HASSAN

RC 88179

TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL

طبقا للجمع العام املنعقد بتاريخ 

املقر  تحويل  تم   ،2020 يوليو   21

الرئي�سي لشركة الشاو1 للخشب إلى 

العنوان التالي : سانية بالمين.

تجزئة محمد 15 زنقة اإلمام مالك 

خارج باب سبتة، سال.

لقد تم اإليداع  القانوني باملحكمة 

التجارية بالرباط بتاريخ فاتح ديسمبر 

2020، تحت رقم 755678.

581 P

ماكن�سي إي كومباني موروكو
ش م م

الرأسما  : 2.000 5.8  درهم

املقر االجتماعي : مركز األعما  أنفا 

بالص، الرج الشرقي، الطابق الثاني، 

شارع الكورنيش، الدار البيضاء

السجل التجار1 رقم 9 1338

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 

االستثنائي املؤرخ في 20 أبريل 2021، 

تقرر ما يلي :

جليل  السيد  استقالة  معاينة 

بنسودة من مهامه كمسير.

مهد1  محمد  السيد  تعيين 

لحري�سي كمسير ملدة سنة تبتدئ في 

السريان من فاتح ما1 2021، لتنتهي 

الساعة  على   2022 أبريل   30 في 

وخمسون  وتسع  عشرة  الحادية 

دقيقة ليال.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 

تحت رقم   ،2021 ما1   06 البيضاء 

.7772 6

582 P

HORIZON EXPERTISE

Cabinet d’expert Comptable   

 IMM 08 APT 02 RUE SEBOU AGDAL

 RABAT

50 37 0  20 05

 I2B TRAVAUX
SARL AU 

تحويل حصص
االستثنائي  العام  الجمع  قرر 

ش.م.م،    I2B TRAVAUX لشركة 

 100000 رأسمالها  بشريك  واحد 

درهم  بتاريخ   ما1 2021 :

املصادقة على بيع جميع حصص 

السيد ابراهيم بنعلي لصالح  السيد 

حصة،   10.000 البويرماني  محمد 

أ1  درهم   10 منها  واحدة  كل  قيمة 

ما مجموعه 100.000 درهم.

بكتابة  القانوني  اإليداع  أنجز 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

تحت   2021 ما1   6 بتاريخ  بالرباط 

عدد  5009.

583 P

SMARCOP
SARL

رأسمالها : 100.000 درهم

سجل تجار1 : 151833 بالرباط

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
تمت   ،2021 أبريل   26 بتاريخ 

لشركة  األسا�سي  النظام  صياغة 

محدودة  شركة   SMARCOP SARL
 100.000 رأسمالها  املسؤولية، 

 ،3 متجر  االجتماعي،  مقرها  درهم، 
66، زنقة زنجبار، املحيط، الرباط.

زويتن  يوسف  السيد   : الشركاء 

رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

C9 3020 ب 500 حصة.
مجزار1  سعد  محمد  السيد 

رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

C79 0 5 ب 500 حصة.

النشاط التجار1 : ممون خدمات 

املطاعم والتغذية الجماعية.

بصفة  الشركة  تسيير  فوض 

مزدوجة وملدة غير محددة، للسادة :

للبطاقة  الحامل  زويتن  يوسف 

.C9 3020 الوطنية رقم

الحامل  مجزار1  سعد  محمد 

.C79 0 5 للبطاقة الوطنيرة رقم

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكمة  لدى  التجار1 

بتاريخ   ،11  16 بالرباط تحت رقم 

  ما1 2021.

584 P

TRANS ZIAD&YAHIA
SARL AU 

رأسمالها :  100.000 درهم   

املقر االجتماعي : رقم 107، تجزئة 

النصر، شقة رقم 1، عين عتيق - 

تمارة

 6 بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في  

أبريل   9 في  ومسجل   ،2021 أبريل 

تحمل  شركة  تأسيس  تم   ،2021

الخصائص التالية : 

 TRANS«  : التسمية 

,ZIAD&YAHIA  SARLAU

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

شريك  وذات  محدودة  مسؤولية 

وحيد.

الهدف االجتماعي : 

مقاو  نقل البضائع.

االستيراد  في  وسيط  أو  تاجر 

والتصدير. 

تاجر.    
درهم   100.000  : املا   رأس 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

عدا  ما  سنة  كل  من  دجنبر   31 إلى 

السنة األولى تبتدئ من تاريخ تأسيس 

الشركة إلى 31 دجنبر.
املقر اإلجتماعي : رقم 107، تجزئة 

عتيق،  عين   ،1 رقم  شقة  النصر، 

تمارة.

الكريم  عبد  السيد   : التسيير 

بلمعلم، ملدة غير محدودة.

توزيع األرباح : من األرباح الصافية 
تؤخذ 5% لتكوين االحتياط القانوني 

والباقي يوزع بين الشركاء.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالرباط بتاريخ 3 ما1 2021 

تحت عدد رقم 5577.
السجل التجار1 رقم 132919.

585 P

CMSM
SARL AU

بمقت�سى عقد عرفي قررت شركة 
ذات  شركة   CMSM SARL AU
مسؤولية محدودة ذات مسير وحيد 
 100.000 ش ذ م م ذات رأس املا  

درهم ما يلي :
شارع   37 تحويل املقر االجتماعي 
ادريس األكبر، الشقة رقم 6، الطابق 
العنوان  إلى  الرباط  حسان  الثالث، 
االجتهاد  شارع   1 9 رقم  الجديد 
املنصور  يعقوب  الثاني  الطابق 

الرباط.
ايت  محفوظ  السيد  قرر 
الوطنية  للبطاقة  الحامل  بنصالح 
من  حصة   200 بيع   IA26219 رقم 

حصصه للسيد اشرف نافع.
للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 
ذات املسؤولية املحدودة من مساهم 
مسؤولية  ذات  شركة  إلى  واحد 

محدودة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالرباط تحت رقم  11293 

بتاريخ 20 أبريل 2021.
586 P

كرونوليف
رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : عمارة برج السالم 
زنقة لبنان 35 رقم  2، الطابق 

الرابع املحيط الرباط
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  وضع  تم   ،2021 6 أبريل 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة خصائصها كالتالي :
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التسمية : كرونوليف ش ذ م م.
املساعدة  النقل  خدمة   : الهدف 

وتسليم البضائع.
يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تاريخ التأسيس.
درهم   100.000  : الرأسما  
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للواحدة مجزأة كما يلي :
مودن سعد هللا 500 حصة.
ملحمد1 سهام 500 حصة.

السيد  بين  مشترك   : التسيير 
ملحمد1  والسيدة  هللا  سعد  مودن 

سهام.
السنة االجتماعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالرباط.
 151902 عدد  التجار1  السجل 

بتاريخ 6 ما1 2021.
587 P

FIDUCIAIRE T.Z MISSION ET CONSEIL

SAFQUAETUDE
SARL

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

ش ذ م م.
 : االجتماعي  اللقب 

.SAFQUAETUDE SARL
السيد   : واملساهمون  الشركاء 
زينب سلمى، ب و ط AD288298 ب 

500 سهم.
ط  و  اإلدري�سي ب  السيد سعيد 

AB629002 ب 500 سهم.
املسيرة الوحيدة : زينب سلمى.

رأس املا  : 100.000 درهم.
النشاط : االستشارات اإلدارية.
مركز الدعم املدر�سي واللغات.

املدة : 99 سنة.
العنوان : رقم 80 سكتور 1 تجزئة 

 2 هكتار تمارة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل  بتاريخ    بتمارة  االبتدائية 
التجار1  السجل  رقم  تحت   ،2021

.132951
588 P

مانجمنت كونسيلتين اند أكاونت

ش م م

شركة بو وورك
ش م م

رأسما  : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : 12 مكرر زنقة 

لبنان رقم 3 املحيط الرباط

يوم  خاص  اتفاق  عقد  بموجب 

املساهم  قرر   ،2021 15 أبريل 

م  م  ش  وورك  بو  لشركة  الوحيد 

محدودة  لشركة  العقود  تسجيل 

املسؤولية تحمل الخصائص التالية :

التسمية بو وورك شركة محدودة 

املسؤولية ذات ممثل وحيد.

الرأسما  : 100.000 درهم.

استغال    : االجتماعي  النشاط 

املحاجر.

زنقة  مكرر   12  : املقر االجتماعي 

لبنان رقم 3 املحيط الرباط.

التسيير : تم تعيين السيد الحسن 

اوبال كمسير للشركة.

األرباح  من   %5 اقتطاع  تم 

لتأسيس صندوق االحتياطات.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 ،2021 ما1   5 التجارية بالرباط يوم 

تحت رقم التسجيل 962 .

589 P

TETRA SOLUTIONS
SARL

تأسيس شركة
 12 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
يناير 2021 بالرباط تم إنشاء القانون 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة خصائصها كالتالي :

 TETRA SOLUTIONS : التسمية

.SARL
رأس املا  : 100.000 درهم.

)تسيير  مسير عقارات   : املوضوع 
األصو   وتشغيل  العقارية  األصو  

العقارية وإستغال  املواقع العقارية).

املدة : 99 سنة.

املقر االجتماعي : 8  شارع فا  ولد 

عمير أكدا ، الرباط.

بنفايدة  زهير  السيد   : الشركاء 

والسيدة سكينة أيت الصغير.

التسيير : تم تعيين السيدة سكينة 

ايت الصغير كمسيرة للشركة.

بنفايدة  زهير  السيد   : الحصص 

 100 حصة  كل  قيمة  حصة   900

درهم والسيدة سكينة أيت الصغير 

 100 حصة  كل  قيمة  حصة   100

درهم.

اإليداع القانوني :

تم بالسجل التجار1 لدى املحكمة 

التجارية بالرباط,
 150913 التجار1  السجل  رقم 

بتاريخ 6 أبريل 2020.

590 P

MOUNIRANA
SARL AU

رأسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : تجزئة  2 هكتار 

سكتور 5 رقم 128، تمارة

السجل التجار1 رقم 108133

بمقت�سى محضر للشريك الوحيد 

شركة ذات   MOUNIRANA لشركة 

وحيد،  لشريك  املحدودة  املسؤولية 

املنعقد بتاريخ 31 مارس 2021، تقرر 

ما يلي :

تصفية ودية للشركة.

نفسه  الوحيد  الشريك  تعيين 

كمصف للشركة.

تحديد مقر التصفية بتجزئة  2 
هكتار سكتور 5 رقم 128، تمارة.

هذه  لكل  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكمة  لدى  الوثائق 

تحت   ،2021 ما1   5 بالرباط بتاريخ 
رقم 51  11.

591 P

RAHYOUBEN
SARL AU

العرفي  العقد  تسجيل  تاريخ 

بالخصائص  بسال   2021 أبريل   20

التالية :

الهدف االجتماعي :

مقاو  نقل البضائع ؛

تاجر ؛

استيراد وتصدير.
رأس املا  : 100.000 درهم مقسمة 

درهم   100 1000 حصة من فئة  إلى 

للحصة الواحدة موزعة بين الشركاء 

على الشكل التالي :

السيد بنعلي امشانة 1000 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

عبدة،  تجزئة   : االجتماعي  املقر 
رقم 7، بطانة، سال.

التسييير : السيد بنعلي امشانة.

التوقيع : السيد بنعلي امشانة.
 : التجار1  بالسجل  التقييد  رقم 

.33587

592 P

MAPLE BEAR RABAT PRIVE
SARL

تأسيس شركة
بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

تم  بالرباط   2020 أكتوبر   26

القانون األسا�سي لشركة ذات  إنشاء 

املسؤولية املحدودة خصائصها كالتالي :

 MAPLE BEAR RABAT : التسمية

.PRIVE SARL
رأس املا  : 100.000 درهم.

للتعليم  مدرسة   : املوضوع 

الخاصة والتحضية لالمتحانات.

املدة : 99 سنة.

: شارع بني ورين،  املقر االجتماعي 

شارع الشراقة، الرباط.

بنفايدة  زهير  السيد   : الشركاء 

والسيد محمد الشرقاو1.

زهير  السيد  تعيين  تم   : التسيير 
الشرقاو1  محمد  والسيد  بنفايدة 

كمسيران للشركة.

الحصص : 

حصة   500 بنفايدة  زهير  السيد 

قيمة كل حصة 100 درهم ؛

 500 الشرقاو1  محمد  والسيد 

حصة قيمة كل حصة 100 درهم.
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اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

لدى  التجار1  بالسجل  القانوني 

املحكمة التجارية بالرباط رقم السجل 

مارس   8 بتاريخ   150063 التجار1 

.2021

593 P

TREND ELECTRO

SARL A AU

في  مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

27 أبريل 2021 بسال، قد تم تأسيس 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

تحمل  والتي  الوحيد  الشريك  ذات 

الخصائص التالية :

 TREND ELECTRO  : التسمية 

.SARL A AU

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

أجهزة  بيع   : االجتماعي  الهدف 

الكمبيوتر، بيع جميع أنواع املعدات 

املكتبية، معدات املكتب.

رأس املا  : 120.000 درهم مقسم 

درهم   100 1200 حصة من فئة  إلى 

للحصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

ج3،  عمارة   : االجتماعي  املقر 

31 تجزئة الوفاء، حي الفرح،  الشقة 

القرية، سال.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

.SAOUDI NORA السيد

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

 36570 رقم  تحت  بسال  القانوني 

بتاريخ 6 ما1 2021. 

594 P

STE INSSAF GARDIENNAGE
SARL

رأسمالها التجار1 : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : 15، إقامة سعدان 2، 

شارع محمد الخامس، تمارة

 السجل التجار1 بتمارة 

تحت رقم 131609

شركة  لشركاء  محضر  بمقت�سى 

 STE INSSAF GARDIENNAGE

املحدودة،  املسؤولية  ذات  شركة 

تقرر   2021 أبريل   20 املنعقد بتاريخ 

ما يلي : 

تقليص نشاط الشركة بحذف نقل 

خدمة التنظيف،  مستخدمي الغير، 

البستنة، وخدمة صيانة البناء.

النظام  من   2 املادة  تعديل  تم 

األسا�سي وفقا لذلك فأصبحت على 

النحو التالي :

مقاو  أمن.

النظام  تحيين  تم  لذلك  ونتيجة 

األسا�سي للشركة.

هذه  لكل  القانوني  اإليداع  تم 

الوثائق لدى املحكمة االبتدائية بتمارة 

بتاريخ 6 ما1 2021تحت رقم 5618.

595 P

STE GLOBAL STUDIUM
SARL AU

تأسيس شركة
يوم  محرر  عرفي  عقد   بمقت�سى 

الرباط  في  مسجل   2021 مارس   25

2021 قد تم تأسيس  أبريل   6 بتاريخ 

املحدودة  املسؤولية  ذات  الشركة 

بشريك واحد.

الهدف االجتماعي :

مجا   في  التقنية  الدراسات 

األشغا  العمومية ؛

االقتصادية  والدراسة  التصميم 

للمشاريع ؛

قياسات البنايات.
درهم   10.000  : رأسما  الشركة 

 100 100 حصة من فئة  مقسم إلى 

درهم للحصة الواحدة.

السيد حاتم نجار 100 حصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهائي أ1 من تاريخ وضع 

السجل التجار1. 
باتريس  شارع   77  : العنوان 

لومومبا رقم 6، حسان، الرباط.
املسير : السيد حاتم نجار.

املحكمة  في  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالرباط تحت رقم 285 11 
رقم السجل   2021 أبريل   29 بتاريخ 

التجار1 151707.
596 P

STE MISTRANS
SARL AU

تحويل املقر االجتماعي
بتاريخ  العرفي  العقد   بمقت�سى 
22 أبريل 2021 و19 فبراير 2021 تم 

إعداد ما يلي :
من  االجتماعي  املقر  تحويل 
بلوك   7 مجموعة  القديم  العنوان 
2 حي الوحدة، سيد1 يحيى  »أ« رقم 
الجديد املوجود  العنوان  إلى  الغرب 
2 سيد1  رقم   I بلوك   10 باملجموعة 
نقل  إضافة  وكذلك  الغرب،  يحيى 

املستخدمين.
للشركة  القانوني  اإليداع  تم 
باملحكمة االبتدائية بسيد1 سليمان 
رقم  تحت   2021 ما1   3 بتاريخ 
التجار1  السجل  رقم   117/2021

.32697
597 P

عقد التسيير الحر
في  مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
اتفق السيد موال1   2018 أكتوبر   9
والسيدة  املغار1  ادري�سي  محمد 
عقد  ابرام  على   شكراو1  ربيعة 
لجميع  3 سنوات   للتسيير الحر ملدة 
للسيدة  اململوك  التجار1  االصل 
رقم  تحت  املسجل  شكراو1  ربيعة 
 1031 لدى كتابة الضبط باملحكمة 
عن  عبارة  وهو  بخريبكة  االبتدائية 
شارع  زاوية  برقم  والكائن  كشك 
املستشفى  محج  وشارع  غشت   20
النهضة  الثاني حي  الحسن  االقليمي 

خريبكة.
598 P

 SOCIETE ALAMO

POPULAIRE CAR
 SARL AU

 SOCIETE A RESPONSABILITE

 LIMITEE D ASSOCIE UNIQUE

 AU CAPITAL DE 500 000

DIRHAMS

 SIEGE SOCIAL : HAY AIT

 MOUSSA OUAMAR

IMZOUREN  AL-HOCEIMA

فوق  املنعقد  العام  الجمع  قرر 

العادة بتاريخ 12 أبريل 2021  لشركة 

  ALAMO POPULAIRE CAR«

SARLAU« ما يلي :

الزيادة في رأس املا  ؛

طريق  عن  املا   رأس  من  الحد 

تعويض الخسائر.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما1   3 بتاريخ  بالحسيمة  االبتدائية 

2021  تحت رقم 152.

599 P

STE LMBS CONSTRUCTION
ش.م.م

رأسما  يقدر ب : 100.000 درهم

 املقر االجتماعي : حي وليلي، 

رقم 6 7، عين تاوجطات

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بعين 

 2021 أبريل   15 بتاريخ  تاوجطات 

قررت الجمعية العامة للشركة ذات 

 STE LMBS املحدودة  املسؤولية 

رأسما   ذات   CONSTRUCTION

يقدر ب 100.000 درهم والذ1 يوجد 

حي وليلي رقم   : مقرها االجتماعي ب 

6 7، عين تاوجطات، ما يلي :

املوافقة على تقرير التصفية ؛

من  انطالقا  النهائية  التصفية 

اليوم ؛

إعفاء لحبيب العمار1 من مهامه 

كمصفي للشركة وإبرائه ؛

من  الشركة  تشطيب  طلب 

السجل التجار1 رقم 875  .
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كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة التجارية بمكناس 
بتاريخ   ما1 2021 تحت رقم 168.

600 P

STE HYDRO MECA METAL
ش.م.م

رأسما  يقدر ب : 1.000.000 درهم
املقر االجتماعي : شارع 801، زنقة 
الحي الصناعي سيد1 ابراهيم، فاس

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
قررت   2021 مارس   9 بفاس بتاريخ 
ذات  للشركة  العامة  الجمعية 
 STE HYDRO املحدودة  املسؤولية 
ذات رأسما  يقدر   MECA METAL
يوجد  والذ1  درهم   1.000.000 ب 
 ،801 شارع   : ب  االجتماعي  مقرها 
زنقة الحي الصناعي سيد1 ابراهيم، 

ما يلي :
حمان  بن  السيد  استقالة 
وحيد  كمسير  منصبه  من  عصام 
للشركة وتعيين السيد سيد1 محمد 
للبطاقة  شفيق،الحامل  املنصور1 
الوطنية رقم A 12521 كمسير وحيد 
مارس   9 من  محددة  ملدة  للشركة 

2021 إلى 6 فبراير 2022.
مسائل مختلفة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بفاس  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   2021 أبريل   20 بتاريخ 

.1925
601 P

KAYAK CARS
ش.م.م ذات شريك وحيد

رأسما  يقدر ب : 500.000 درهم
املقر االجتماعي : رقم 9 شارع محمد 
الخامس، دار الطالبة عين تاوجطات
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بعين 
 2021 أبريل   5 بتاريخ  تاوجطات 
ذات  للشركة  الوحيد  الشريك  قرر 
 KAYAK CARS املسؤولية املحدودة 
 500.000 ب  يقدر  رأسما   ذات 
درهم والذ1 يوجد مقرها االجتماعي 
ب:  رقم 9 شارع محمد الخامس، دار 

الطالبة، عين تاوجطات، ما يلي :

 STE من  التجارية  التسمية  تغيير 

.STE AIRFLY CAR إلى KAYAK CARS

تحيين القانون األسا�سي.

مسائل مختلفة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة التجارية بمكناس 

رقم  تحت   2021 أبريل   19 بتاريخ 

.2005

602 P

STE ASSAFAKAT SERVICE
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بعين 

 2021 مارس   17 بتاريخ  تاوجطات 

تم وضع القوانين األساسية للشركة 

والتي تحمل الخصائص التالية :

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة.

 STE ASSAFAKAT  : اسمها 

.SERVICE

هدفها :

بارك حراسة السيارات ؛

بارك حراسة ومراقبة السيارات ؛

سمسرة األسواق ؛

العمليات  جميع  عامة  وبصفة 

الصناعية،  املالية،  التجارية، 

ترتبط  التي  العقارية  وغير  العقارية 

مباشرة  غير  أو  مباشرة  بصفة 

بكل  أو  أعاله  املذكورة  باألهداف 

هدف آخر مشابه أو مرتبط، أو قابل 

للمساهمة في تنمية الشركة تحت أ1 

شكل من األشكا .

محل تجار1 الكائن ايت   : مقرها 

مو�سى ايت لحسن ايوسف، جماعة 

لقصير عين تاوجدات.

سنة تبتدئ من يوم   99  : أمدها 

التأسيس.
رأسمالها : 20.000 درهم مقسمة 

درهم   100 بقيمة  حصة   200 إلى 

للواحدة، موزعة كالتالي :

 100 الرحيو1  ادريس  السيد 

للواحدة  درهم   100 بقيمة  حصة 

10000 درهم ؛

100 حصة  السيد زهير الرحيو1 

 10000 للواحدة  درهم   100 بقيمة 

درهم ؛

درهم   100 بقيمة  حصة   200

للواحدة 20.000 درهم.

غير  وملدة  الشركة  يدير   : إدارته 

محددة السيد زهير الرحيو1 والسيد 

ادريس الرحيو1.

من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح يناير وتنتهي في متم شهر ديسمبر 

من كل سنة.

يقتطع من األرباح   : توزيع األرباح 

االحتياط  أجل  من   %5 الصافية 

الباقي من األرباح الصافية  القانوني، 

حسب  املشاركين  على  توزع 

الحصص، باستثناء املبالغ املحتفظة 

املخصصة  أو  املتتالية  للسنوات  بها 

لالحتياطات حسب قرارات الشركاء.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

التجارية  املحكمة  لدى  القانوني 

بمكناس يوم 19 أبريل 2021 تحت رقم 

 53073 السجل التجار1 رقم   2015 

بتاريخ 19 أبريل 2021.

603 P

 STE SYSTEM PERFECT 

SERVICE
SARL

AU CAPITAL DE 50.000 DH

 SIEGE SOCIAL : N°586 HAY 

EL MANZEH C.Y.M RABAT

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

30 مارس 2021 واملسجل بالرباط في 

الجمع  تقرر خال    2021 أبريل   27

العام االستثنائي ما يلي :

1 - الزيادة في رأسما  الشركة من 

درهم   500.000 إلى  درهم   50.000 

من  حصة    500 بتحرير  وذلك 

للحصة الواحدة لكل من   100 فئة 

الشركاء على النحو التالي :

حصة   2250 تيكا  ايت  حسن 

بقيمة 100 درهم الواحدة ؛

عمر بوسحابة 2250 حصة بقيمة 

100 درهم الواحدة.

ملا  الشركة  قوانين  مالئمة   -  2

سلف تقريره.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  3

الضبط لدى املحكمة التجارية بالرباط 

يوم   ما1 2021 تحت رقم 372 11.
بمثابة مقتطف

604 P

مكتب االستشارة FIDUTEMA ش.م.م
رقم 136 شارع القاهرة، الطابق األو ، شقة 

رقم 1 كومطراف 1، تمارة

الهاتف : 8  2   6 0537

الفاكس :  6 7   6 0537

KID SKILLS KS
SARL AU

ش.م.م ذات الشريك الوحيد

الكائن مقرها : رقم   تجزئة رقم 3، 

تجزئة الرزوقي، الوفاق، تمارة

تأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

 2 أبريل 2021 قد تم تأسيس شركة 

ذات   KID SKILLS KS SARL AU

الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الخصائص  تحمل  والتي  الوحيد 

التالية : 

.KID SKILLS KS SARL AU : التسمية

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
رأسما  الشركة : 100.000 درهم.

الهدف االجتماعي : التعليم األولي.

الشركاء : عبد اإلله بن يحي 1000 

حصة.

التسيير : عبد اإلله بن يحي مسير 

للشركة.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

التقييد  تم   : القانوني  اإليداع 

بالسجل التجار1 باملحكمة التجارية 

بتمارة بتاريخ 3 ما1 2021 تحت رقم 

.132909

605 P
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مكتب االستشارة FIDUTEMA ش.م.م

رقم 136 شارع القاهرة، الطابق األو ، شقة 

رقم 1 كومطراف 1، تمارة

الهاتف : 8  2   6 0537

الفاكس :  6 7   6 0537

CLICKOGRAPH
SARL

ش.م.م

 الكائن مقرها : تجزئة السعادة، 
رقم 189، عين عتيق، تمارة

تأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

تأسيس  تم  قد   2021 أبريل   1 

CLICKOGRAPH SARL ذات  شركة 

تحمل  والتي  املحدودة  املسؤولية 

الخصائص التالية : 

 CLICKOGRAPH  : التسمية 

.SARL

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية محدودة.
رأسما  الشركة : 100.000 درهم.

الهدف االجتماعي : بيع مستلزمات 

املكاتب.

الشركاء :

محمد أمين حميد1 600 حصة ؛

محمد أمين رابحي 00  حصة.

حميد1  أمين  محمد   : التسيير 

مسير للشركة.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

التقييد  تم   : القانوني  اإليداع 

بالسجل التجار1 باملحكمة التجارية 

بتمارة بتاريخ   ما1 2021 تحت رقم 

.132931

606 P

BMBS PROTECTION
SARL AU

تأسيس شركة
بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

شركة  تأسيس  تم   2021 أبريل   26

من شريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد ذات املميزات التالية :

 BMBS  : االجتماعية  التسمية 
ش.م.م   PROTECTION SARL AU

ش.و.
تجزئة الوحدة،   : املقر االجتماعي 
رقم  األصلية  بقعته  الثاني،  الشطر 

85J ، العيون.
مقاو  األمن   : الغرض االجتماعي 

والحراسة.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تسجيلها في السجل التجار1.
: تسيير الشركة ملدة غير  التسيير 
الحسن  السيد  طرف  من  محدودة 
الوطنية  للبطاقة  الحامل  ادعيكل، 

.CD 5 916 رقم
حدد   : االجتماعي  الرأسما  
الرأسما  االجتماعي بمبلغ 100.000 
درهم مقسم إلى 1000 حصة من فئة 
100 درهم للواحدة مكتتبة ومحررة 
الوحيد  الشريك  طرف  من  كليا 

لشركة السيد الحسن ادعيكل.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط  كتابة  لدى  القانوني 
بتاريخ  بالعيون  االبتدائية   باملحكمة 
3 ما1 2021 تحت رقم 21/ 139.

ملخص قصد النشر

607 P

 LA REFERENCE DE
L’AFRIQUE

SARL
في  مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
 LA لشركة   2020 سبتمبر  فاتح 
 REFERENCE DE L’AFRIQUE SARL

قرر ما يلي :
الحل النهائي للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ديسمبر   23 التجارية بالرباط بتاريخ 

2020 تحت رقم 109626.
608 P

STE KGL TRAV
 SARL

في  مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
2019 قرر مساهموا شركة  6 مارس 

KGL TRAV SARL ما يلي :

500 حصة من طرف  تفويت   -  1
السيدة اشبل سعيدة لفائدة السيد 

اشبل عبد الكريم.
2 - تغيير الشكل القانوني للشركة 
من شركة ذات املسؤولية املحدودة 
إلى شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد.
الشريك  بإمضاء  الشركة  تسيير 

الوحيد السيد اشبل عبد الكريم.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ديسمبر   21 التجارية بالرباط بتاريخ 

2020  تحت رقم 109527.
609 P

 STE BEN CHARKAOUI
CONSTRUCTION

SARL
العاد1  الغير  العام  الجمع  قرر 
 2021 أبريل   8 بتاريخ  املنعقد 
 STE BEN CHARKAOUI لشركة  
ذات  شركة   CONSTRUCTION
رأسمالها  املحدودة  املسؤولية 
االجتماعي  مقرها  درهم   100.000
206، مجموعة املجد، حي النهضة 2، 

الرباط، ما يلي :
- الشروع في التصفية املسبقة   1

للشركة.
تعيين السيد مصطفى العود   -  2

كمصفي للشركة.
 : ب  التصفية  مقر  تحديد   -  3
 ،2 206 مجموعة املجد، حي النهضة 

الرباط.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالرباط بتاريخ   ما1 2021 

تحت رقم 389 11.
610 P

STE CHAKIB DRUG STORE
 SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE D’ASSOCIE UNIQUE

 AU CAPITAL SOCIAL : 100.000
DHS

 Siège Social : Oujda, HAY
 EL QODS BD EL MAQDISS

MAGASIN N°5
R.C : 37207 N° IF : 50202097

تأســيــس الشـــركة
بتاريخ  الشركاء  قرار  بمقت�سى 
القانون  وضع  تم   2021 مارس   15
 CHAKIB DREUG األسا�سي  لشركة 
املسؤولية  محدودة  شركة   STORE
ذات شريك وحيد تتمثل مميزاتها في 

ما يلي :
 CHAKIB  : الشركة  تسمية 
ذات  ش.ذ.م.م      DRUG STORE

شريك وحيد.
غرض الشركة :

الصيدلية  املواد  تجارة   -  1
والطبية )شبه طبية) ؛

والتصدير  االستيراد   -  2
)مستحضرات التجميل).

الشركاء: السيد شكيب نوالي.
شارع  القدس  حي  الشركة:  مقر 

املقدس املحل رقم 5 وجدة. 
مبلغ  حدد   : الشركة  رأسما  
درهم     100.000 في   رأسمالها  
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 
100  درهم الحصة الواحدة مقسمة 

كما يلي :
السيد شكيب نوالي 1000 حصة.
يتم تسيير الشركة من   : التسيير 

طرف السيد شكيب نوالي.
كتابة  لدى  القانوني   اإليداع  تم 
بوجدة   التجارية   الضبط باملحكمة  
بتاريخ 27 أبريل 2021 تحت رقم 1575.
611 P

STE BEN AZUR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

RC N° 51035
في الدار البيضاء

تبعا لعقد توثيقي، تلقته األستاذة 
موثقة  إيمان الودغير1 ابن عثمان، 
ديسمبر   17 بتاريخ  البيضاء  بالدار 

2019 تقرر ما يلي :
أزير«  »بين  شركة  شركاء  قرر 
قدره  بمبلغ  الشركة،  رأسما   زيادة 
 61.500 .1 درهم من 100.000 درهم 
طريق  عن  درهم   1.561.500 إلى 
ضد  تعويض ضد بعض املطالبات، 
 1 615 إنشاء   الشركة ومن خال  
للسهم، درهم   100 بقيمة  سهما 
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السيد  طرف  من  بالكامل  دفعت   

عبد صمد بنشقرون السيدة صفاء 

بنشقرون والسيدة عطاء بنشقرون، 

بنشقرون،  أمين  محمد  والسيد 

والسيد يحيى بنشقرون كالتالي :

 800 السيد عبد صمد بنشقرون 

سهم ؛

بنشقرون  365  صفاء  السيدة 

سهم ؛

بنشقرون  365  عطاء  السيدة 

سهم ؛

بشقرون  أمين  محمد  السيد 

 365 سهم ؛

 3653 بنشقرون  يحيى  السيد 

سهم.

تغيير املادة من القانون األسا�سي 

للشركة.

ذات  »بين أوير«  نقل مقر شركة 
درهم إلى الدار   1.561.500 رأسما  

تجزئة  معروف،  سيد1  البيضاء، 
رقم  7.

تغيير املادة   من القانون األسا�سي 

للشركة.

سيتم اإليداع القانوني لدى كتابة 

بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 

البيضاء.

612 P

 TECHNIQUE CONTROLE

MOUWAHIDINE
SARL AU

تكنيك كونترو  املوحدين

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد

تفويت الحصص االجتماعية
وتعديل القانون األسا�سي

بتاريخ  موثق  عقد  بموجب   -  I 

2020 قرر شركاء شركة  23 سبتمبر 

شركة  املوحدين«  كونترو   »تكنيك 

بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد رأسمالها 10.000 درهم ومقرها 

البيضاء  بالدار  الكائن   االجتماعي 

  طريق الداليا، ما يلي :

االجتماعية  الحصص  تفويت 
للشركة إلى السيد عمر اخطاب وذلك 
بعقد هبة ال رجعة فيها وبذلك يصبح 
وحيدا  مالكا  اخطاب  عمر  السيد 
ملجموع الحصص االجتماعية بقيمة 

100 درهم للحصة.
عند   : اجتماعية  حصة   30

التأسيس ؛
بموجب  اجتماعية  حصص   8

عقد اإلراثة ؛
62 حصة اجتماعية بموجب عقد 

الهبة.
طبقا ملا سبق ذكره فقد تم   -  II
تغيير البنود رقم 1 و6 و7 من القانون 

األسا�سي للشركة.
جميع  لالجتماع  نتيجة   -  III
ملكية  في  االجتماعية  الحصص 
تقرر  فقد  اخطاب  عمر  السيد 
ذات  شركة  إلى  الشركة  تحويل 
وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 
األستاذة  بمكتب  موثق  لعقد  طبقا 
بتاريخ  عثمان  بن  الودغير1   ايمان 
12 أكتوبر 2020 وذلك بإنشاء قانون 

أسا�سي معد  للشركة.
تم اإليداع القانوني للشركة   -  IV
الضبط  بمكتب  التجارية  باملحكمة 

بالدار البيضاء.
613 P

مفتاح النور
شركة محدودة املسؤولية

رأسمالها : 1.100.000 درهم
شارع عبد املومن، عمارة األتريوم، 
رقم  37، طابق الخامس، قطاع 

مناز ، امليمون، الدار البيضاء
تعديل النظام األسا�سي

عبد  السيد  وفاة  إثر  على   -  1
الرحمان بناني بتاريخ 26 نوفمبر 2020 
قرر الجمع العام الغير العاد1 ما يلي :
تقديم شهادة الوفاة وعقد إراثة ؛
قبو  ورثة املتوفى كشركاء جدد ؛

ملدة  تأسيسيان  مسيران  تعيين 
جميع  إعطائهما  مع  معينة  غير 
الصالحيات، السيد بناني علي والسيد 

بناني محمد ؛

من  و16   13  ،7  ،6 البند  تغيير 
قانون الشركة.

تم  التغييرات  هذه  إثر  على   -  2
مطابقة  الشركة  قانون  تحديث 

للقوانين الجار1 بها العمل باملغرب.
لدى  القانوني  اإليداع  تم   -  3
البيضاء  بالدار  التجارية  املحكمة 
رقم  تحت   2021 أبريل   26 بتاريخ 

.7757 3
للبيان والنشر

614 P

PROMETRE
شركة محدودة املسؤولية
رأسمالها : 600.000 درهم

 0 ، شارع مصطفى املعاني، 
الدار البيضاء

تعديل النظام األسا�سي
1 - على إثر وفاة السيد عبد الرحمان 
قرر   2020 نوفمبر   26 بتاريخ  بناني 

الجمع العام الغير العاد1 ما يلي : 
تقديم شهادة الوفاة وعقد إراثة ؛
السيدة  جديدة  كشريكة  قبو  

التون�سي سعاد ؛
ملدة  تأسيسيان  مسيران  تعيين 
جميع  إعطائهما  مع  معينة  غير 
الصالحيات، السيد بناني علي والسيد 

بناني محمد ؛
من  و16   13  ،7  ،6 البند  تغيير 

قانون الشركة.
تم  التغييرات  هذه  إثر  على   -  2
مطابقة  الشركة  قانون  تحديث 

للقوانين الجار1 بها العمل باملغرب.
لدى  القانوني  اإليداع  تم   -  3
البيضاء  بالدار  التجارية  املحكمة 
رقم  تحت   2021 أبريل   26 بتاريخ 

.7757  
للبيان والنشر

615 P

ANGEL RITUAL BY SB
SARL

تأسيس شركة
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  وضع  تم   2021 أبريل   1 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
املعطيات  تحت  وذلك  محدودة 

التالية : 

 ANGEL شركة   : التسمية 
.RITUAL BY SB SARL

غرض الشركة :
بائع املواد الغذائية العامة ؛

البقالة.
: زنقة الخروب، رقم  ، حي  املقر 

الرياض، الرباط.
ب  الشركة  مدة  حددت   : املدة 
99 سنة ابتداء من تاريخ تسجيلها في 

السجل التجار1.
مبلغ  في  حدد   : الشركة  رأسما  
 1000 إلى  مقسمة  درهم   100.000
للواحدة  درهم   100 ب  حصة 

مكتتبة، محررة وموزعة كالتالي :
 330 بوعلي  سكينة  السيدة 

حصة؛ 
 330 بوشتاو1  محمد  السيد 

حصة ؛
 3 0 يحياو1  مصطفى  السيد 

حصة ؛
املجموع 1000 حصة.

للشركة  مشترك  تسير   : التسيير 
من طرف :

الحاملة  بوعلي،  سكينة  السيدة 
 AA15  2 رقم  الوطنية  للبطاقة 
الحامل  يحياو1،  مصطفى  والسيد 
للبطاقة الوطنية رقم S256397 ملدة 

غير محدودة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني للشركة باملحكمة التجارية 
تحت   2021 ما1   5 بتاريخ  بالرباط 

رقم 1  11.
سجلت الشركة بالسجل التجار1 

تحت رقم 151863.
مقتطف قصد اإلشهار

616 P

 MOROCCAN PRIVATE
PARTNERS

ش.م.م املسير الوحيد
السجل التجار1 رقم 237157

بالدار البيضاء
للنظام  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 ،2021 أبريل   5 بتاريخ  األسا�سي 
 2011 أبريل   6 املصادق عليه بتاريخ 
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ما1   2 بتاريخ  سجل بالدار البيضاء 

التسجيل  عالمات  تحت   ،2011

 ،2286 اإليداع  سجل   : اآلتية 

الوصل   ،2285 باالستخالص  األمر 

شركة  تأسيس  تم   E15A/20 1

ذات مسؤولية محدودة ذات املسير 

الوحيد تحت املميزات اآلتية :

 MOROCCAN PRIVATE : االسم

PARTNERS ش.م.م املسير الوحيد.

للشركة   : االجتماعي  الهدف 

بالخارج لصالحها  لتحقيقه باملغرب، 

أو لصالح الغير، كما يلي :

االكتتاب، واالستحواذ، والشراء، 

والتحصيل على  والتفاوض،  والبيع، 

والسندات،  والوحدات،  األسهم، 

املالية  األوراق  جميع  عام  وبشكل 

أنشأتها جميع  التي  للتحويل  القابلة 

الشركات أو األشخاص االعتباريون، 

أيا كان شكلها وغرضها ؛

غير  أو  مباشر  بشكل  املشاركة 

التي  املعامالت  جميع  في  مباشر 

أو األشخاص  الشركات  تجريها هذه 

االعتباريون ؛

جميع  وتصفية  تسيير  إدارة، 

االعتباريين  األشخاص  أو  الشركات 

يجب  التي  املالية  املعامالت  جميع 

املساهمات  طريق  عن  إجراؤها 

األسهم  وبيع  والشراء  واالكتتاب 

والرعاية  واألسهم  الشركة  وحقوق 

الجمعيات  وتكوين  واالندماج 

واملشاركة أو إنشاء شركات تابعة ؛

وتنفيذ  املشورة  وتقديم  دراسة 

جميع االستثمارات ؛

املعامالت  جميع  عام،  وبشكل 

التجارية واملنقولة والعقارية واملالية 

أو غيرها من املعامالت التي قد تتعلق 

قد  التي  أو  أعاله  املحددة  باألشياء 

مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل  تفضل 

لتطوير الشركة.

بالدار البيضاء،   : املقر االجتماعي 

 OCE 5  محج الجيش امللكي، عمارة

الطابق العاشر.

الرأسما  : حدد رأسما  الشركة 

 100 إلى  مقسمة  درهم   10.000 في 

100 درهم  حصة قيمة كل واحد ب 

تم احتسابها وحررت كلها وخصصت 

للشريكة الوحيدة :

السيدة سعدية حدو 100 حصة.

ملدة  الشركة  تأسست   : املدة 

تقييدها  تاريخ  من  ابتداء  سنة   99

بالسجل التجار1 بالدار البيضاء.

تسير الشركة ملدة غير   : التسيير 

الوحيدة  املسيرة  محدودة من طرف 

السيدة سعدية حدو، الحاملة لبطاقة 

.F265385 التعريف الوطنية رقم

يتم إلزام الشركة بتوقيع السيدة 

سعدية حدو.

تبدئ السنة   : السنة االجتماعية 

يناير  فاتح  من  للشركة  االجتماعية 

وتنتهي 31 ديسمبر في كل سنة.

التجارية  باملحكمة  اإليداع  تم 

في   237157 رقم  تحت   بمراكش 

5 ما1 2011.
مقتطف للنشر

617 P

WE.SERVICE

SARL AU

في  العرفي  العقد  تسجيل   تاريخ 

26 مارس 2021 بالرباط.

الهدف االجتماعي : التجارة.

رأسما  الشركة : 100.000 درهم 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة للشريك الوحيد :

السيد الحسن جد1 1000 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

املقر : 15، شارع األبطا ، الشقة 

رقم  ، أكدا ، الرباط.

التسيير : الحسن جد1.

 : التجار1  بالسجل  التقييد  رقم 

.151715

618 P

UNIVERS DATA SERVICES
 SARL AU

في  االستثنائي  العام  للجمع  تبعا 

محدودة  للشركة  االجتماعي  املقر 

مسؤولية لشريك وحيد قرر ما يلي :

قرر السيد نور الدين البقا  بيع 

حصة اجتماعية التي يملكها   1000

للسيد ياسين رزاق.

استقالة السيد نور الدين البقا  

السيد  وتعيين  الشركة  إدارة  من 

ياسين رزاق مديرا لها.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالرباط بتاريخ 27 أبريل 2021 

تحت رقم 1 1131.

619 P

DIAMANT TECH
SARL AU

في  العرفي  العقد  تسجيل   تاريخ 

26 مارس 2021 بالرباط.

في  مقاو    : االجتماعي  الهدف 

االستشارات  الكهربائي،  التركيب 

املعلوماتية.

رأسما  الشركة : 100.000 درهم 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة للشريك الوحيد :

السيد عبد هللا بوملاني 500 حصة ؛

السيد حسن بوملاني 500 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

املقر : 15، شارع األبطا ، الشقة 

رقم  ، أكدا ، الرباط.

التسيير : عبد هللا بوملاني.

 : التجار1  بالسجل  التقييد  رقم 

.151713

620 P

شركة الدراسات مهى فيسك ش.م.م

شارع محمد الخامس، أوالد تايمة

 ABOU NAIF NEGOCE 

ET LOISIRS
ش.م.م

رقم 88، شارع الحرية، أوالد تايمة، 

إقليم تارودانت

ترحيل املقر االجتماعي للشركة
مداوالت  محضر  بمقت�سى   -  1

لشركاء  االستثنائي  العام  الجمع 

 ABOU NAIF NEGOCE شركة 

يوم  املنعقد  ش.م.م،   ET LOISIRS 

الشركاء  قرر   ،2021 فبراير   25

وباإلجماع ما يلي :

للشركة  االجتماعي  املقر  ترحيل 

شعيب،  عين  بدوار  حاليا  املتواجد 

بومو�سى،  سيد1  الترابية  الجماعة 

إلى  تارودانت،  إقليم  تايمة،  أوالد 
شارع   ،88 رقم   : اآلتي  العنوان 

الحرية، أوالد تايمة، إقليم تارودانت.

لدى  القانوني  اإليداع  تم   -  2

االبتدائية  باملحكمة   الضبط  كتابة 

بتارودانت بتاريخ 2 مارس 2021 تحت 
رقم 188.

ملخص من أجل النشر

621 P

شركة الدراسات مهى فيسك ش.م.م

حسابــات ضرائب

شارع محمد الخامس، أوالد تايمة

الفاكس : 05.28.52.83.52

الهاتف : 05.28.52.79.82

 JALAL شركة

 D’ALIMENTATION

GENERALE
SOJALIM - ش.م.م

تجزئة دنيا I، زنقة مكة، أوالد تايمة

إقليم تارودانت

ترحيل املقر االجتماعي للشركة 
مداوالت  محضر  بمقت�سى 

لشركاء  االستثنائي  العام  الجمع 

 JALAL D’ALIMENTATION شركة 

ش.م.م،   GENERALE - SOJALIM
قرر   ،2021 املنعقد يوم فاتح أبريل 

الشركاء وباإلجماع ما يلي :
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للشركة  االجتماعي  املقر  ترحيل 

املتواجد حاليا بشارع 20 غشت رقم 

 : إلى العنوان اآلتي  تارودانت،   ،358

تجزئة دنيا I، زنقة مكة، أوالد تايمة، 

إقليم تارودانت.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

تحت   2021 أبريل   6 بتارودانت يوم 

رقم 280.
ملخص من أجل النشر

شركة الدراسات مهى فيسك ش.م.م

622 P

شركة الدراسات مهى فيسك ش.م.م

حسابــات ضرائب

شارع محمد الخامس، أوالد تايمة

الفاكس : 05.28.52.83.52

الهاتف : 05.28.52.79.82

 ILLUMINATION شركة

DIGITALE
 ش.م.م ذات الشريك الوحيد

A أكادير، با1 تيكنوبو ، بلوك

الطابق الثالث، رقم  30، أكادير

تأسيس
بمقت�سى عقد عرفي موقع بمدينة 

 2021 فبراير   22 بتاريخ  أكادير 

مارس   3 ومسجل بمدينة أكادير يوم 

األسا�سي  القانون  وضع  تم   ،2021

لشركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

بالخاصيات  تتميز  الوحيد  الشريك 

اآلتية :

شركة   : االجتماعية  التسمية 

 ILLUMINATION DIGITALE

ش.م.م ذات الشريك الوحيد.

الشركاء :

السيد اودغير عماد.

الغرض االجتماعي :

والتواصل  لإلشهار  وكالة 

والتسويق.

بتصميم  املتعلقة  األنشطة  كل 

املواقع  وتصميم  الجرافيك 

االلكترونية.

التسويق  مجاالت  في  التكوين 

والتواصل في العالم الرقمي.

التجارة بصفة عامة.

با1  أكادير،   : االجتماعي  املقر 

A، الطابق الثالث،  بلوك  تيكنوبو ، 

رقم  30، أكادير.

املدة : حددت مدة الشركة في 99 

سنة ابتداء من يوم التأسيس النهائي 

للشركة.

رأس املا  : حدد رأس املا  في مبلغ 

10.000 درهم مقسم إلى 100 حصة 

اجتماعية من فئة 100 درهم وموزع 

على الشكل اآلتي :

100 حصة   : السيد اودغير عماد 

اجتماعية.

املجموع : 100 حصة اجتماعية.

التسيير : عين السيد اودغير عماد 

كمسير وحيد للشركة وذلك ملدة غير 

محدودة.

السنة االجتماعية : تبتدئ في فاتح 

يناير وتنتهي في 31 ديسمبر، واستثناء 

األولى  االجتماعية  السنة  تبتدئ 

بالسجل  الشركة  تسجيل  يوم  من 

التجار1.

األرباح : بعد خصم كافة التكاليف 

في  عليها  املنصوص  وكذا  القانونية 

على  الباقي  يوزع  األسا�سي،  القانون 

رأس  في  حصصهم  نسبة  الشركاء 

املا  االجتماعي للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بأكادير   التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   2021 مارس   26 يوم 

.98875

بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 

التجارية  املحكمة  لدى  التجار1 

تحت   2021 مارس   26 يوم  بأكادير 

رقم 6757 .
ملخص من أجل النشر

شركة الدراسات مهى فيسك ش.م.م

623 P

شركة الدراسات مهى فيسك ش.م.م

حسابــات ضرائب

شارع محمد الخامس، أوالد تايمة

الفاكس : 05.28.52.83.52

الهاتف : 05.28.52.79.82

PHONESYS شركة
ش.م.م ذات الشريك الوحيد

التوطين : شركة مهى فيسك عمارة 

البياض، حي املويسات، شارع محمد 

الخامس، أوالد تايمة

 إقليم تارودانت

تأسيس
بمقت�سى عقد عرفي موقع بمدينة 

 2021 مارس   29 بتاريخ  تايمة  أوالد 

بتاريخ  تارودانت  بمدينة  ومسجل 
القانون  وضع  تم   ،2021 5 أبريل 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة ذات الشريك الوحيد تتميز 

بالخاصيات اآلتية :

شركة   : االجتماعية  التسمية 

الشريك  ذات  ش.م.م   PHONESYS

الوحيد.

الشركاء :

السيد بوكوطي جامع.

الغرض االجتماعي :

الهواتف  وإصالح  بيع  شراء، 

الذكية واللوحات االلكترونية.

صيانة وتركيب الهواتف.

االستيراد والتصدير.

التجارة بصفة عامة.

: عند شركة مهى  املقر االجتماعي 

فيسك عمارة البياض، حي املويسات، 

تايمة،  أوالد  الخامس،  شارع محمد 

إقليم تارودانت.

املدة : حددت مدة الشركة في 99 

سنة ابتداء من يوم التأسيس النهائي 

للشركة.
رأس املا  : حدد رأس املا  في مبلغ 

 1000 إلى  مقسم  درهم   100.000

100 درهم  حصة اجتماعية من فئة 

وموزع على الشكل اآلتي :

 1000  : جامع  بوكوطي  السيد 

حصة اجتماعية.

املجموع : 1000 حصة اجتماعية.

بوكوطي  السيد  عين   : التسيير 

وذلك  للشركة  وحيد  كمسير  جامع 

ملدة غير محدودة.

السنة االجتماعية : تبتدئ في فاتح 

يناير وتنتهي في 31 ديسمبر، واستثناء 

األولى  االجتماعية  السنة  تبتدئ 

بالسجل  الشركة  تسجيل  يوم  من 

التجار1.

األرباح : بعد خصم كافة التكاليف 

في  عليها  املنصوص  وكذا  القانونية 

على  الباقي  يوزع  األسا�سي،  القانون 

رأس  في  حصصهم  نسبة  الشركاء 

املا  االجتماعي للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

تحت   2021 أبريل   6 بتارودانت يوم 

رقم 279.

بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 

بتارودانت  االبتدائية  لدى  التجار1 

يوم 22 أبريل 2021 تحت رقم 7637.
ملخص من أجل النشر

شركة الدراسات مهى فيسك ش.م.م

624 P

شركة الدراسات مهى فيسك ش.م.م

حسابــات ضرائب

شارع محمد الخامس، أوالد تايمة

الفاكس : 05.28.52.83.52

الهاتف : 05.28.52.79.82

شركة أبو املعارف لألشغال
ش.م.م ذات الشريك الوحيد

حي الشنينات، زنقة النيل

أوالد تايمة، إقليم تارودانت

تأسيس
بمقت�سى عقد عرفي موقع بمدينة 

 2021 أبريل   17 بتاريخ  تايمة  أوالد 

بتاريخ  تارودانت  بمدينة  ومسجل 
القانون  وضع  تم   ،2021 19 أبريل 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة ذات الشريك الوحيد تتميز 

بالخاصيات اآلتية :

شركة   : االجتماعية  التسمية 

ذات  ش.م.م  لألشغا   املعارف  أبو 

الشريك الوحيد.
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الشركاء :

السيد أبو املعاريف كما .

الغرض االجتماعي :

األشغا   مختلف  في  مقاو  

والخدمات.

االستيراد والتصدير.

التجارة بصفة عامة.

الشنينات،  حي   : االجتماعي  املقر 
إقليم  تايمة،  أوالد  النيل،  زنقة 

تارودانت.

املدة : حددت مدة الشركة في 99 

سنة ابتداء من يوم التأسيس النهائي 

للشركة.
رأس املا  : حدد رأس املا  في مبلغ 

 1000 إلى  مقسم  درهم   100.000

100 درهم  حصة اجتماعية من فئة 

وموزع على الشكل اآلتي :

 1000  : السيد أبو املعارف كما  

حصة اجتماعية.

املجموع : 1000 حصة اجتماعية.

التسيير : عين السيد أبو املعاريف 

وذلك  للشركة  وحيد  كمسير  كما  

ملدة غير محدودة.

السنة االجتماعية : تبتدئ في فاتح 

يناير وتنتهي في 31 ديسمبر، واستثناء 

األولى  االجتماعية  السنة  تبتدئ 

بالسجل  الشركة  تسجيل  يوم  من 

التجار1.

األرباح : بعد خصم كافة التكاليف 

في  عليها  املنصوص  وكذا  القانونية 

على  الباقي  يوزع  األسا�سي،  القانون 

رأس  في  حصصهم  نسبة  الشركاء 

املا  االجتماعي للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

بتارودانت يوم 20 أبريل 2021 تحت 
رقم 326.

بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 

االبتدائية  املحكمة  لدى  التجار1 

تحت   2021 ما1   3 يوم  بتارودانت 
رقم 7685.

ملخص من أجل النشر

شركة الدراسات مهى فيسك ش.م.م

625 P

STE NEWS MARKET
 SARL AU
تأسيس شركة       

بمقت�سى عقد عرفـي مؤرخ في 7 أبريل 
2021،  تم إيداع القانون التأسي�سي 
املحدودة.   املسؤولية  ذات  لشركة 

وذات املميزات التالية :
    NEWS MARKET  : التسمية 

. SARL AU
االستيراد  التجارة   : الهدف   

والتصدير لجميع املواد.
55شارع    : االجتماعي  املقر 
الزرقطوني فضاء الزرقطوني الطابق 

1 حي املستشفيات الدار البيضاء.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.
الرأسما    : االجتماعي  الرأسما  
10.000 درهم  في   االجتماعي محدد  
اجتماعية  حصة   100 إلى  مقسم 
100درهم للواحدة، مكتتبة  من فئة 

ومحررة بالكامل و موزعة لفائدة :
أحمد  السعد1  املنجرة  السيد 
 10000 االجتماعية  األسهم   100

درهم.
السنة االجتماعية : تبتدئ السنة 
االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في 

31 دجنبر.
التسيير : تم تعيين السيد املنجرة 
للشركة ملدة  السعد1 أحمد مسيرا 

غير محددة. 
 االمضاء : السيد املنجرة السعد1 

أحمد.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 
 29 بتاريخ   التجارية بالدار البيضاء، 
رقم776339  تحت   ،2021 أبريل 

بالسجل التجار1 رقم500991.
ملخص قصد النشر

627 P

 STE   SIRA IMMO
                                                                                                   S.A.R.L 

  تـــأسيــس  شـــــــركــــــة
بموجب عقد موثق تلقاه األستاذ 
حمزة بنسعيد، موثق بالدار البيضاء 
تأسيس   تم     ،2021 مارس   03 في 
لها  املسؤولية  محدودة  شركة 

الخصائص التالية : 

شركة  ايمو  سيرا    : التسمية  

 SIRA IMMO محدودة املسؤولية   

                                                                                                   .S.A.R.L

هدف الشركة داخل   : املوضوع  

املغرب و خارجه، لصالحها او لصالح 

الغير:

اإلنعاش العقار1 بجميع اشكاله.

البيضاء،  الدار   : املقر اإلجتماعي 

مركز موريش، 39 شارع اللة الياقوت.

ابتداء من  99 سنة،    : املــــــــــدة      

تاريخ  التسجيل  بالسجل التجار1.

   10.000 محدد في     : الرأسمــــــا  

حصة    100 إلى  مقسم   ، درهم 

  100 مائة  فئة   من  اجتماعية 
تحرر   و  تكتتب  للواحدة،  درهم 

بنسبة  للشركاء  وتخصص  بأكملها 

مساهمتهم، كالتالي:

 50    ..... مساعد  رشيد  السيد 

حصة.

السيد محمد نزيه .....   50  حصة.

املجموع .......... 100 حصة.

التسييـــــر  :  تسير الشركة ملدة غير 

محددة  و بتوقيع منفصل من طرف 

السيد رشيد مساعد و السيد محمد 

نزيه.

تبتدئ من فاتح    : السنة املالية 

يناير و تنتهي في 31 دجنبر من كل سنة.

بكتابة  تم   : القانوني  االيداع 

بمدينة  التجارية  باملحكمة  الضبط 

أبريل   30 بتاريخ  البيضاء،  الدار 

2021، تحت عدد 97 776.              

بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 

عدد  تحت  اليوم  نفس  في  التجار1 

.501133
 لالستخالص و النشر

628 P

 MORDICUS
SARL AU

تأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقت�سى 
تم إيداع القانون   ،2021 مارس   22

املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة  و ذات املميزات التالية:

 MORDICUS SARL  : التسمية 

AU

وتوزيع  واستيراد  بيع   : الهدف 

ومشتقاتها  واأللواح  األخشاب 

والكرتون ومشتقاته.

وإصالح  وتصنيع  وبيع  شراء 
املنتجات من األخشاب واملواد األخرى 

لدعم الصناعات.

والتشييد  البناء  أعما   جميع 

الداخلية والخارجية: البناء والهدم.

شارع ليوتنو   5  : املقر االجتماعي 

بيرج سيد1 بليوط.الدار البيضاء.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.

الرأسما    : االجتماعي  الرأسما  

100.000درهم  في  االجتماعي محدد  

اجتماعية  حصة   1000 إلى  مقسم 

من فئة  100.درهم للواحدة، مكتتبة 

و محررة بالكامل 

 السنة االجتماعية : تبتدئ السنة 

االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في 

31 دجنبر.

للسيدة  التسيير  وكل  التسيير: 

بلحاج  السيد   عايدة,   شقرون 

بوعبدهللا مهد1 ملدة غير محدودة.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكمة  لدى  التجار1 

أبريل   13 بتاريخ  البيضاء،  بالدار 

2021، تحت رقم98955 .
ملخص قصد النشر

629 P

شركة شاف أون كول 
شركة محدودة املسؤولية 

مقرها االجتماعي : إقامة أوسيان 1 

رقم   شارع املوحدين 

الدار البيضاء- مارينا

رأسمالها :  100.000 درهم

تأسيس شركة 
تبعا للعقد العرفي املحرر بتاريخ. 

شركة  إنشاء  تم   ،2021 فبراير   22

محدودة املسؤولية و التي لها املميزات 

التالية: 
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شاف أون كو  شركة   : التسمية 

محدودة املسؤولية بشريك وحيد.

نشاط  االجتماعي:  الغرض 

الشركة األسا�سي هو: تقديم الطعام 

بجميع أشكاله.

 1 إقامة أوسيان  املقر االجتماعي: 
رقم   شارع املوحدين، الدار البيضاء 

-مارينا. 

ملدة  الشركة  أسست هذه  املدة: 

99 سنة.
في  املا   رأس  حدد  املا :  رأس 

 1000 100.000 درهم مقسمة على  

100 درهم  حصة اجتماعية من فئة 

بكاملها،  مكتتبة  للواحدة،  للحصة 

جميعها محررة ومخصصة للشركاء 

كاآلتي: 

 5 0 0 السيد هشام بارود1 ......  

حصة اجتماعية.

 5 0 0 السيدة أميمة خربوش ...... 

حصة اجتماعية.

حصة   1000  .... أ1 ما مجموعه 

اجتماعية.

غير  ملدة  التسيير  وكل  التسيير: 

محدودة لآلتية أسماؤهم:

املزداد  بارود1،  هشام  السيد 

للجنسية   ،05.03.1991 بتاريخ 
التعريف  بطاقة  رقم  املغربية، 

.EE398287 الوطنية

املزدادة  السيدة أميمة خربوش، 

الجنسية   ،09.0 .1992 بتاريخ 
التعريف  بطاقة  رقم  املغربية، 

.BK27 062 الوطنية

تبتدئ السنة  السنة االجتماعية: 

 31 يناير وتنتهي في   1 االجتماعية في 

دجنبر.

اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 

للمحكمة  التجار1  السجل  بمكتب 

 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 15701.
رقم السجل التجار1 للشركة هو: 

. 500611
للخالصة والبيان

اإلدارة

630 P

STE BAHIRA SERVICE
SARL 

تأسيس شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم تأسيس    ،2021 أبريل   21 بتاريخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

بالخصائص التالية :
 STE BAHIRA: التسمية 

. SERVICE SARL
محطة خدمات وتزويد   : الهدف 

الوقود للسيارات.
الدار  طريق   1 كم   : العنوان 
سيد1  العظم  نزالة  مركز  البيضاء 

بوعثمان.
 100.000 في  حدد   : املا   رأس 
ب  حصة   1000 إلى  مقسمة  درهم 

100 درهم للحصة.
الشركاء : 

 .... ياسين  سالم  محمد  السيد 
500 سهم.

 السيد ميلود جبران ... 500 سهم.
التسيير: عين  السيد ميلود جبران 

كمسير ملدة غير محدودة.
املدة : حددت في 99 سنة.

التجارية  باملحكمة  اإليداع  تم 
  ،2021 أبريل  ب ابن جرير بتاريخ28 

تحت عدد 166.
 631 P

STE ANWAL HOME
SARL

شركة محدودة املسؤولية 
رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها االجتماعي:حي العنترية 3 زنقة 
25 عين السبع الدار البيضاء
السجل التجار1: 500821

الدار البيضاء
تأسيس شركة

مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 
  ،2021 أبريل   12 بتاريخ  بالبيضاء 
محدودة  شركة  تأسيس  تم 

املسؤوليةذات الخصائص التالية:
 ANWAL HOME   : التسمية 

.SARL

داخل  الشركة  تعنى   : الغرض 
املغرب و خارجه لفائدتها أو للغير ب 

التجارة  مقاولة استيراد وتصدير. 
بشكل عام.  

املدة : 99 سنة.
السنة االجتماعية: من فاتح يناير 

إلى 31 دجنبر من كل سنة.
 3 العنترية  االجتماعي:حي  املقر 

زنقة 25 عين السبع   الدار البيضاء
رأسما   تحديد  تم  املا :  رأس 
درهم مقسمة   100.000 الشركة في 
بقيمة  اجتماعية  حصة   1000   
100 درهم للحصة, مكتتبة و محررة 
بالكامل موزعة بين الشركاء كما يلي:
 667  ...... محمد  السيدالعمراني 
حصة اجتماعية ... 66.7000 درهم.

66.7 درهم667 
 333  .... اكرما   السيدالحسين 

حصة اجتماعية ..... 33.300 درهم.
كمسير1  تعيين   تم   : التسيير 
و.  ت  ب  محمد  العمراني  السيد 
اكرما  والسيدالحسين   JC90581
كمسيرين   WB20 62 ب.ت.و 
كما  محدودة  غير  ملدة  للشركة 
تصبح الشركة ملزمة بتوقيع مزدوج 
و السيد  السيد الحسين اكرما   من  

العمراني محمد.
التسجيل  و  القانوني  اإليداع  تم 
الجهو1  باملركز  التجار1  بالسجل 

لالستثماربالدار البيضاء
 500821 التجار1:  السجل 

الدارالبيضاء.
632 P

TREND OPTIQUE
SARL

البصريات االتجاه ش.م.م
برأسما  : 10.000 درهم

املقر االجتماعي : رقم 6 إقامة 10
مج 1 ديار األندلس 3، مقاطعة 
نواصر، بوسكورا، الدار البيضاء
سجل تجار1 رقم 500921

بمقت�سى عقد عرفي منجز بتاريخ 
تم تأسيس أنظمة   2021 مارس   26
والتي  املسؤولية  محدودة  شركة 

تتمثل خصائصها فيما يلي :

 TREND شركة   : التسمية 

 - االتجاه  البصريات   -  OPTIQUE

ش.م.م.

املوضوع : تهدف الشركة :

الوزراء  مجلس  استغال   مكتب 

البصرية وتقويم العظام والبصريات.

واستيراد  وبيع  شراء  مكتب 

إمدادات  أو  املنتجات  أنواع  جميع 

مثل  واإلكسسوارات  البصريات 

النظارات وإطارات النظارات، وكذلك 

العدسات.

مكتب استغال  وتطوير العالمات 

التجارية الحرف.

واملشورة  الدراسة  مكتب 

والتدريب في شبكة االمتياز.

استيراد منتجات التجميل.

اإليجار  أو  االستحواذ  أو  اإلبداع 

جميع  استئجار  أو  التشغيل  أو 

الصناعية  أو  التجارية  املؤسسات 

املتعلقة بالعمليات املذكورة أعاله.

الحصو  على أو الحصو  على أ1 

براءات اختراع أو تراخيص أو عمليات 

وعالمات تجارية أو استغال  أو مهمة 

تراخيص  امتياز جميع  أو مساهمة، 

التشغيل.

تملك األسهم أو الحصص بجميع 

أشكالها في أ1 شركة أو عمل مهما كان 

شكله ونشاطه في املغرب وفي الخارج.

املعامالت  جميع  عام،  وبشكل 

أو  املدنية  أو  الصناعية  أو  التجارية 

املنقولة أو العقارية أو املالية تتعلق 

بأحد  مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل 

آخر  �سيء  بأ1  أو  املحددة  األشياء 

مشابه أو ذ1 صلة.

االجتماعي  الرأسما    : الرأسما  

درهم   10.000 بمبلغ  تحديده  تم 

 100 حصة بقيمة   100 مقسمة إلى 

للسيد  ومخصصة  منها  لكل  درهم 

والسيدة  حصة   50 أحمد  مهيم 

الراد1 حفيضة 50 حصة.
إقامة   6 رقم   : االجتماعي  املقر 

10، مج 1 ديار األندلس 3، مقاطعة، 

نواصر، بوسكورا، الدار البيضاء.

املدة : 99 سنة.
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تسيير اإلدارة : السيد مهيم أحمد 

زمنية  وملدة  للشركة  الوحيد  املسير 

غير محدودة.

ممثلة  الشركة   : الشركة  توقيع 

في جميع العقود الخاصة بها بتوقيع 

البسيط من السيد مهيم أحمد وملدة 
زمنية غير محدودة.

السنة االجتماعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر.

بقلم  القانوني  تم تقديم اإليداع 

البيضاء  بالدار  التجارية  املحكمة 

رقم  تحت   2021 أبريل   29 بتاريخ 

.776296
مقتطف من أجل اإلشهار

633 P

JOYMAR DIGITAL
ش.م.م لشريك وحيد

رأسمالها : 10.000 درهم

املقر االجتماعي : 10 شارع الحرية

الطابق 3، رقم 5، الدار البيضاء

سجل تجار1 رقم 500871

بمقت�سى عقد عرفي منجز بتاريخ 

أنظمة  تأسيس  تم   2021 أبريل   17

لشريك  املسؤولية  محدودة  شركة 

وحيد والتي تتميز بما يلي :

 JOYMAR شركة   : التسمية 

DIGITAL ش.م.م لشريك وحيد.

داخل  الشركة  تهدف   : الهدف 

الوطن املغرب وخارجه إلى :

تصميم البرمجيات وإنشاء وإدارة 

واالستضافة،  وتطوير مواقع الويب، 

واإلحالة، والتأجير أو ترخيص براءات 

تكنولوجيا  قطاعات  في  االختراع 

السلكية  واالتصاالت  املعلومات 

والالسلكية واإلنترنت.

الدعاية  في  اتصاالت  وكالة  عمل 

االتصاالت  أنواع  وجميع  والتسويق 

التجارية.

اإلعالن والتدريب والتوجيه.

التجارية  املنشآت  جميع  إنشاء 

بالعمليات  املتعلقة  الصناعية  أو 

املذكورة أعاله أو حيازتها أو دفع ثمنها 

أو تشغيلها أو تأجيرها.

االتصاالت  وكالة  استغال  

والدعاية اإلعالنية.

على  الحصو   أو  على  الحصو  

جميع براءات االختراع أو التراخيص 

التجارية  والعالمات  العمليات  أو 

مساهمتها،  أو  ونقلها  واستخدامها 

ومنح جميع تراخيص التشغيل.

الفائدة بجميع  أو  سعر املشاركة 

أو  الشركات  جميع  في  أشكالها، 

أو  مشابه  غرض  لها  التي  األعما  

مرتبط.

جميع األنشطة التي تكون الهدف 

االجتماعي والتي يمكن تطويرها.

العمليات  جميع  عامة،  بصفة 

املدنية،  الصناعية،  التجارية، 

العقارية أو املنقولة والتي لها ارتباط 

مباشر أو غير مباشر بأحد األهداف 

املحددة أو املرتبطة بالشركة.

 الرأسما  االجتماعي : تم تحديده 

بمبلغ 20.000 درهم مقسمة إلى 200 

100 درهم  حصة اجتماعية من فئة 

محمد1  للسيد  جميعها  للواحدة، 

نزار.

املقر االجتماعي : 10 شارع الحرية، 
الطابق 3، رقم 5، الدار البيضاء.

املدة : 99 سنة.

نزار  محمد1  السيد   : التسيير 

غير  ملدة  للشركة  الوحيد  املسير 

محدودة.

السنة االجتماعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر.

تم لدى كتابة   : اإليداع القانوني 

بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 

البيضاء بتاريخ 29 أبريل 2021 تحت 
رقم 776362.

مقتطف من أجل اإلشهار

634 P

GEREPRMOM
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات شريك وحيد

 19 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم تاسيس شركة ذات   2021 مارس 

مسؤولية محدودة مميزاتها كالتالي :

التسمية : جير1 برومو.
: شارع لال اسماء  املقر االجتماعي 
سيد1 مومن   353 رقم   6 مجموعة 

جديد الدارالبيضاء.
ومقاو   للعقار  الترويج   : الهدف 

أعما  مختلفة.
تحديده  تم   : االجتماعي  راسما  
الى  درهم مقسم   100.000 مبلغ  في 
 100 حصة اجتماعية بقيمة   1000

درهم للحصة وموزعة كالتالي :
بكار  اجتماعية  حصة   500

بوشعيب.
هال   اجتماعية  حصة   500

سعيد.
املدة : تم تحديد املدة في 99 سنة.
بكار  سيد  طرف  من    : التسيير 

بوشعيب ملدة غير محدودة.
باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
بتاريخ بالدارالبيضاء   التجارية 
 23 مارس 2021، تحت رقم 10 771 
التجار1  بالسجل  التسجيل  كما تم 

تحت رقم 7 957 .
635 P

 ST GALVANO TECHNIQUE
 INDUSTRIE

SARL AU
راسمالها : 10.000 درهم

مقرها االجتماعي : 26 شارع مرس 
السلطان الطابق 1 شقة رقم 3 

الدارالبيضاء
بمقت�سى عقد عرفي بالدارالبيضاء 
أنشأت   ،2021 أبريل   15 بتاريخ 
ذات  لشركة  النظامية  القوانين 
وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

باملميزات التالية :
 GALVANO  : التسمية 
 TECHNIQUE INDUSTRIE SARL

.AU
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
املنتجات  وبيع  صناعة   : الهدف 

الكيماوية.
أو  االعما   مختلف  من  املقاولة 

البناء.

االستيراد والتصدير.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

حالة  في  ماعدا  النهائي  التاسيس 

الفسخ املسبق أو التمديد.
راسما   حدد   : الشركة  راسما  

درهم   100.000 بقيمة  الشركة 

فئة  من  حصة   1000 على  مقسم 

100 درهم للحصة الواحدة اكتتبت 

كما  ووزعت  عينا  بالكامل  وحررت 

يلي:
1000 حصة ....   ... رشيد النعاس 

100.000 درهم.

 ..... حصة   1000  ... املجموع 

100.000 درهم.

من  الشركة  تسير   : التسيير 

طرف السيد رشيد النعاس ملدة غير 

محدودة.

السنة االجتماعية : من فاتح يناير 

الى 31 ديسمبر من كل سنة.

بمصلحة  القانوني  االيداع  تم 

كتابة الضبط لدى املحكمة التجارية 

أبريل   29 بتاريخ  بالدارالبيضاء 

2021، تحت رقم 776326 وبالسجل 

التجار1 تحت رقم 500971.

636 P

STE NEGOCE TO METAL
SARLAU 

تاسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

2021،  تم تأسيس شركة  18 مارس 

باملواصفات التالية :

:محدودة املسؤولية ذات  شركة  

الشريك الوحيد.

. STE NEGOCE TO   : التسمية

.METAL SARLAU
زنقة   128  : االجتماعي  املقر 

العرعر الطابــــــق الثاني املكتب 6 الدار 

البيضاء.

خردة  تاجر   : االجتماعي  الهدف 

املعادن.

الرأسما  : 100.000 درهم.

التسيير :   احمد حرشيد.
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املدة :   99 سنة.
السجل التجار1 رقم :   501257 

بتاريخ 3 ما1 2021.
637 P

 STE CDTS
SARL AU

راسمالها : 100.000 درهم
مقرها االجتماعي : معاريف، 3 

رقم 2 زنقة عزيز بال  الطابق 67  
الدارالبيضاء

الرقم الوحد للمقاولة : 
002808600000072

السجل التجار1 رقم : 501855 
الدارالبيضاء
تاسيس شركة

 15 مؤرخ   عرفي  عقد  بموجب 
تم  بالدارالبيضاء،   2021 أبريل 
املسؤولية  محدودة  شركة  تاسيس 
الخصائص  ذات  وحيد  بشريك 

التالية :
.CDTS SARL AU : التسمية

داخل  الشركة  تعنى   : الغرض 
املغرب وخارجه ب :

النقد1  امليدان  في  االستثشارة 
والتكنولوجي.

هندسة االنظمة.
البيع،  الشراء،  التطوير، 
التصدير،  االستيراد،  التمثيل، 
االجهزة،  لجميع  التوزيع  التسويق 
االالت، املنتوجات، التوابع واالنظمة 

املعلوماتية والعلمية.
اجهزة  مختلف  واصالح  صيانة 

االعالميات.
واملساعدة  االستشارة  التكوين 
الخدمات،  جميع  وعموما  التقنية 
مخططات  ووضع  التدبير  خصوصا 

التوجيه، املراجعة.
العمليات  جميع  عام  وبشكل 
التجارية واملالية والعقارية واملنقولة 
غرض  مع  باخر  أو  بشكل  املرتبطة 
الشركة او التي من شانها أن تساهم 
في تطوير نشاطها من خال  خلق أو 
املساهمة في شركات اخرى لها نفس 

الغرض االجتماعي.

املدة : 99 سنة.
السنة االجتماعية : من فاتح يناير 

الى 31 ديسمبر.
 3 املعاريف،   : االجتماعي  املقر 
 67 زنقة عزيز بال  الطابق   2 الرقم 

الدارالبيضاء.
راسما   تحديد  تم   : الراسما  
درهم مقسمة   100.000 الشركة في 
درهم   100 بقيمة  حصة   1000 الى 
بالكامل  محررة  اجتماعية  للحصة 

موزعة كما يلي :
بورمضان  الرحمن  عبد  السيد 
1000حصة   ...  G 12810 ب.ت.و. 

اجتماعية.
عبد  السيد  تعيين  تم   : التسيير 
وحيدا  مسيرا  بورمضان  الرحمن 
للشركة ملدة غير محددة كما تصبح 
املنفرد  بالتوقيع  ملزمة  الشركة 

للمسير الوحيد.
تم االيداع القانوني لدى ملحقة 
بالدارالبيضاء  التجارية  املحكمة 
بتاريخ 5 ما1 2021، السجل التجار1 

رقم 501855.
االشارة والبيان

638 P

STE YASRI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مقرها االجتماعي:  10 زنقة الحرية 
الطابق 3 شقة 5 -الدار البيضاء  
السجل التجار1 رقم : 501825

تأسيس شركة 
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   ،2021 مارس   2 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية :
ذات  شركة  الشركة:  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
.YASRI االقتضاء بمختصر تسميتها

غرض الشركة بإيجاز : نقل السلع 
والبضائع.

نور   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 3 تابق   11 رقم   33 كاليفورنياعمارة 

عين الشق الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   500 العيوني:  يونس 

بقيمة50000 درهم.

حصة   500 العيوني:  محمد  �سي 

بقيمة50000 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه   العيوني  يونس  السيد 

الدار البيضاء.

السيد �سي محمد العيوني عنوانه  

الدار البيضاء.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

عنوانه   العيوني  يونس  السيد 

الدار البيضاء.

السيد �سي محمد العيوني عنوانه  

الدار البيضاء

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 5 ما1 

2021، تحت رقم 777051.

639 P

STE SECURILOG
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي 10 زنقة 

الحرية الطابق 3 شقة 5 -الدار 

البيضاء املغرب

 السجل التجار1 رقم : 500667

تأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   ،2021 ماس   2 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة  الشركة:  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها بمختصر  االقتضاء 

.SECURILOG

تأهيل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السائقين املهنيين.

زنقة   10  : عنوان املقر االجتماعي 

الدار   -  5 شقة   3 الطابق  الحرية 

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   500 العيوني:  يونس 

بقيمة50000 درهم.

حصة   500 العيوني:  محمد  �سي 

بقيمة50000 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه   العيوني  يونس  السيد 

الدار البيضاء.

السيد �سي محمد العيوني عنوانه  

الدار البيضاء.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

عنوانه   العيوني  يونس  السيد 

الدار البيضاء.

السيد �سي محمد العيوني عنوانه  

الدار البيضاء.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2021، تحت رقم 9 7760.

640 P

STE SECURI MOOV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي 10 زنقة 

الحرية الطابق 3 شقة 5 -الدار 

البيضاء املغرب

السجل التجار1 رقم : 501167

تأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   ،2021 مارس   2 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة  الشركة:  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 SECURI االقتضاء بمختصر تسميتها

 .MOOV
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تأهيل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السائقين املهنيين.
زنقة   10  : عنوان املقر االجتماعي 

الدار   -  5 شقة   3 الطابق  الحرية 

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   500 العيوني:  يونس 

بقيمة50000 درهم.

حصة   500 العيوني:  محمد  �سي 

بقيمة50000 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه   العيوني  يونس  السيد 

الدار البيضاء.

السيد �سي محمد العيوني عنوانه  

الدار البيضاء.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

عنوانه   العيوني  يونس  السيد 

الدار البيضاء.

السيد �سي محمد العيوني عنوانه  

الدار البيضاء

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 3 ما1 

2021، تحت رقم 776601.

641 P

STE LOGI SECURE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي 10 زنقة 

الحرية الطابق 3 شقة 5 

الدار البيضاء املغرب

السجل التجار1 رقم : 500669

تأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   ،2021 مارس   2 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة  الشركة:  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 LOGI تسميتها  بمختصر  االقتضاء 

 SECURE
تأهيل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السائقين املهنيين.
زنقة   10  : عنوان املقر االجتماعي 
الدار   -  5 شقة   3 الطابق  الحرية 

البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   500 العيوني:  يونس 

بقيمة50000 درهم.
حصة   500 العيوني:  محمد  �سي 

بقيمة50000 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه   العيوني  يونس  السيد 

الدار البيضاء.
السيد �سي محمد العيوني عنوانه  

الدار البيضاء.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
عنوانه   العيوني  يونس  السيد 

الدار البيضاء.
السيد �سي محمد العيوني عنوانه  

الدار البيضاء
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2021،  تحت رقم 8 7760.
642 P

STE FATMI TRAVAUX
  SARL

رأسمالها: 100.000,00 درهم
مقرها االجتماعي: 332, شارع 
ابراهيم الروداني اقامة ريحان 

الطابق 5 رقم 21 معاريف 
الدارالبيضاء

السجل التجار1 رقم : 501581 
تأسيس شركة

بموجب عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
تم تأسيس شركة   ،2021 فبراير   10
الشريك  دات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد  ذات املواضفات التالية:

  FATMI TRAVAUX  : التسمية 
.SARL

وجميع  البناء  االشغا    : الهدف 
املهن.

املدة: 99 سنة.
السنة االجتماعية: من فاتح يناير 

إلى 31 دجنبر من كل سنة.
شارع   ,332 االجتماعي:  مقرها 
ابراهيم الروداني اقامة ريحان الطابق 

5 رقم 21 معاريف الدارالبيضاء.
رأسما   تحديد  تم  املا :  رأس 
درهم مقسمة   100.000 الشركة في 
بقيمة  اجتماعية  حصة   1000   
100 درهم للحصة, مكتتبة و محررة 

بالكامل . 
تم تعيين السيد سيف  التسيير: 
ملدة  كمسيروحيد   الدين الفاطمي  

غير محددة مع أوسع الصالحيات. 
التسجيل  و  القانوني  اإليداع  تم 
بالسجل التجار1 باملحكمة التجارية 
بالبيصاء  بتاريخ   ما1 2021،  تحت 

رقم776935.
السجل التجار1: 501581

لإلشارة و البيان

643 P

 STE  FARACHFLEX
SARL

   تأسيس شركة
مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إيداع  تم  في2021/ 05/0، 
املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة و ذات املميزات التالية:
 FARACHFLEX« SARL : التسمية
 الهدف : غرض الشركة في كل من 

املغرب والخارج: 
    تاجر مستلزمات صناعية.

12 شارع صبر1   : املقر االجتماعي 
بوجمعة 1 شقة -6الدار البيضاء.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 
تأسيسها النهائي.

الرأسما    : االجتماعي  الرأسما  
االجتماعي محدد  في  100.000 .درهم 
اجتماعية  حصة   1000 إلى  مقسم 
من فئة 100 درهم للواحدة، مكتتبة 

و محررة بالكامل و موزعة لفائدة :

حصة   500 السيد كريم فرا ش 
اجتماعية.

حصة   500 السيد محمد املدن   
اجتماعية.

 السنة االجتماعية : تبتدئ السنة 
االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في 

31 دجنبر.
تم تعيين السيد كريم   : التسيير   
املدن مسيرا  والسيد محمد  فرا ش 

للشركة.
بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  التجار1 
أبريل   28 بتاريخ  البيضاء،  بالدار 

2021،  تحت رقم500531.
ملخص قصد النشر

644 P

 STE GNAR  JOB
TEMPORAIRE

SARL AU
RC N° : 50053
تأسيس شركة

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم ايداع القانون   ،2021 أبريل   12
املسؤولية  ذات  لشركة  التاسي�سي  
املحدودة ذات الشريك الوحيد وذات 

املميزات التالية :
 STE GNAR JOB  : التسمية 

.TEMPORAIRE SARL AU
الهدف : الغرض من الشركة هو :

تتعلق  أخرى  خدمة  أ1  تقديم 
بالبحث عن أعما  أو تهدف الى تعزيز 

االندماج املنهي للباحثين عن عمل.
»املستخدم«  موظفين  تعيين 
في  ويتحكم  مهامهم  يحدد  الذ1 

تنفيدها.
تدريب،  فحص  اجتماعي.

الخضوع ال1 سوق عام أو خاص 
يقع في نطاق غرض الشركة.

العمليات  جميع  أعم  وبشكل 
من أ1 نوع، القانونية واالقتصادية 
املتعلقة  والتجارية  واملدنية  واملالية 
بالهدف املذكور أعاله أو بأ1 أشياء 
أخرى مماثلة وذات صلة من املحتمل 
أن تعزز بشكل مباشر أو غير مباشر 
الشركة  اليه  تسعى  الذ1  للهدف 

وامتدادها أو تطويرها.
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املقر االجتماعي : 23 زنقة بوريد 
الصخور   2 الطابق  رقم    الشقة 

السوداء الدارالبيضاء.

املدة : 99 سنة ابتداء من تاريخ 

تاسيسها النهائي.

الراسما    : االجتماعي  الراسما  

االجتماعي محدد في 100.000 درهم 

اجتماعية  حصة   1000 الى  مقسم 

من فئة 100 درهم للواحدة، مكتتبة 

ومحررة بالكامل.

السنة االجتماعية : تبتدئ السنة 

االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في 

31 ديسمبر.

التسيير : تم تعيين السيدة روان 

خديجة مسيرا للشركة.

بالسجل  القانوني  االيداع  تم 

التجارية  املحكمة  لدى  التجار1 

أبريل   28 بتاريخ  بالدارالبيضاء 

2021، تحت رقم 500503.
ملخص قصد النشر

645

 STE MARIBAT1
 SARL AU

تأسيس شركة
 26 بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في 

تأسيس  تم  بالعيون    2020 فبراير 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

الخصائص  تحمل  وحيد  بشريك 

التالية :           

 MARIBAT 1  SARL     :التسمية

.AU

ذات  شركة  القانوني:  الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد. 
رقم  3     707 بقعة  املقر: 

العيون.

الهدف: التجارة بصفة عامة.  

التصدير و اإلستراد توزيع قطاع 

غيار السيارات.

العمليات  مختلف  عامة  بصفة 

الصناعية،  و  املالية،  و  التجارية، 

لها عالقة  التي  املنقولة  والعقارية و 

بالهدف  مباشرة  غير  أو  مباشرة 

االجتماعي للشركة.  

سنة إبتداءا من تاريخ   99  : املدة 
التأسيس النهائي.

تسير الشركة من طرف   : اإلدارة 
السيد الحسن مزون ملدة غير محددة.
إلى  يناير  فاتح  من  املالية:  السنة 

31 دجنبر من كل سنة.
رأسما  الشركة :     100.000درهم 
حصة كل واحدة   1.000 مقسم إلى 
بالكامل،   يحرر  درهم   100 بقيمة 
مزون  الحسن  السيد  يلي  كما 

1000حصة. 
اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 
القانوني باملحكمة االبتدائية بالعيون 
وتم تقييد   2020 مارس   09 بتاريخ   
الشركة بالسجل التجار1 تحت رقم 

.31271
646 P

STE CHORNOE MOLOKO
SARL 

شركة ذات مسؤولية محدودة
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
 16 مارس 2021، ثم تأسيس  شركة 
ذات مسؤولية محدودة، والتي تحمل 

املواصفات التالية:
 CHORNOE التسمية: 

.MOLOKO
التجميل  خدمات    : الهدف 

والوشم ؛
 3 اميرة  عمارة   : االجتماعي  املقر 
شارع يعقوب املنصور الطابق 5 رقم 

50 مراكش.
ما   رأس  تحديد  تم    : الشركاء 
مقسمة  درهم،    10.000 الشركة في 
100 حصة باسم السيدة بتكنى  إلى  
وباسم  املائة  في   50 بحصة  السا 
 50 السيد املحب إسماعيل بحصة 

في املائة.
التسيير : لقد أسند تسيير الشركة 

إلى السيد املحب إسماعيل;
تأسيس  ثم   : القانوني  اإليداع 
الجهو1  املركز  طريق  عن  الشركة 
التسجيل  رقم  بمراكش  لالستثمار 

التجار1 113815.
647 P

شركة اوال ريفا
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

تاسيس شركة 
بمقت�سى عقد عرفي بتاريخ 8 أبريل 

2021 واملسجل بتاريخ 9 أبريل 2021 

لشركة »أوال ريفا« ش.م.م.ش.و.

التسمية : شركة أوال ريفا .

يتعلق نشاط الشركة   : املوضوع 

ب :

مقاو  في جميع أعما  البناء.

املدة : 99 سنة.
الحرية  زنقة   10  : الرئي�سي  املقر 

 5 رقم  شقة  الثالث  الطابق 

الدارالبيضاء.

 100.000 في  حدد   : الراسما  

حصة من   1000 الى  درهم مقسمة 

درهم للواحدة مرقمة من   100 فئة 

1 الى 1000 حصة  مقسمة كالتالي :

 1000  .... موجاد  دعاء  السيدة 

حصة.

تسير من طرف السيدة   : االدارة 

التعريف  لبطاقة  موجاد  دعاء 

.KA707   الوطنية رقم

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

التجارية  باملحكمة  الضبط 

 1 8 6 رقم  تحت  بالدارالبيضاء 

واملسجل   ،2021 أبريل   21 بتاريخ 

بالسجل التجار1 تحت رقم 99835  

الدارالبيضاء.
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 STE GOURMAND TRANS
SARLAU

تأسيس شركة
في  مؤرخ   عرفـي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إيداع  تم   ،2021 فبراير   2

املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة  و ذات املميزات التالية:

 GOURMAND  : التسمية 

. TRANS SARLAU

 الهدف : نقل البضائع.

تجارة استيراد وتصدير.

املعامالت  جميع  عام،  بشكل 

التجارية والصناعية واملالية واألوراق 

املرتبطة بشكل   ، ،والعقارات  املالية 

مباشر أو غير مباشر بهدف الشركة.
زنقة   2 سلومة   : املقر االجتماعي 
رقم   2 الطابق   131 إقامة عزيزة   5

5الدار البيضاء.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.

الرأسما    : االجتماعي  الرأسما  

االجتماعي محدد  في  100.000 درهم 

اجتماعية  حصة   1000 إلى  مقسم 

من فئة 100 درهم للواحدة، مكتتبة 

و محررة بالكامل و موزعة لفائدة :

 1000 مصطفى  مليح  السيد   

حصة اجتماعية.

السنة االجتماعية : تبتدئ السنة 

االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في 

31 دجنبر.

السيد مليح  تعيين  تم   : التسيير 

مصطفى مسيرا للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

التجارية بالدار البيضاء، بتاريخ    22 

 ،7755 1 رقم  تحت   ،2021 أبريل 

 500013 رقم  التجار1  بالسجل 

بتاريخ 22 أبريل 2021.
ملخص قصد النشر

649 P

 STE  MR ETUDES ET

     EXPERTISE EN GÉNIE CIVIL
شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات شريك وحيد

 رأسمالها : 100.000  درهم

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ  بالدار 

 ،  2021 02  فبراير  بتاريخ   البيضاء  

تم تحرير  قانون أسا�سي لشركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد 

باملميزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد.

 MR ETUDES       :   تسمية الشركة

.ET EXPERTISE EN GÉNIE CIVIL
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غرض الشركة بايجاز  :      الهندسة 

املدنية.

العمليات  جميع  عامة  بصفة 

التجارية املرتبطة بصفة مباشرة أو 

غير مباشرة بنشاط الشركة.
زنقة   : االجتماعي   املقر  عنوان 

 5 الطابق   3 شهرزاد  اقامة  سمية 

الرقم 22 النخيل الدار البيضاء. 

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة :  99 سنة.

حدد في   مبلغ رأس املا  الشركة: 

 1000 الى  مقسمة  درهم   100.000

للحصة  درهم   100 بقيمة  حصة 

لفائدة السيدة :   

    منى لهمام بناني 1000 حصة.

التسيير  اسند   : الشركة  مسير 

غير  ملدة  بناني  لهمام  منى  للسيدة 

محدودة مع   الصالحيات املطلقة. 

 السنة املالية  : من  فاتح  يناير إلى  

31  دجنبر.

:   %5 لالحتياط القانوني  األرباح 

والباقي إما يوزع و إما ينقل أو يوضع 

تحت االحتياط.

باملحكمة  القانوني   اإليداع  تم  
رقم   تحت   بالدار البيضاء  التجارية 

. 97857
من أجل  التلخيص واإلشهار            

املسير 

 السيدة: منى لهمام بناني
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BADR.SARAM NEGOCE
إعــــــــالن تأسيس شركة محدودة 

املسؤولية  بمساهم واحد
بالدار  عرفي  عقد  بمقت�سى 

وضع   19/0 /2021 بتاريخ  البيضاء 

محدودة  لشركة  األسا�سي  القانون 

املسؤولية بمساهم واحد لها املميزات 

التالية :

 BADR.SARAM  : التسمية 

NEGOCE

الهدف : صيانة وتنظيف املالعب، 

من  وغيرها  املروج،  ذلك  في  بما 

املعدات.

جميع  تجديد  تركيب،  إضاءة، 
الرياضية،  للمالعب  املروج  أنواع 
البنى التحتية الرياضية،  املدرجات، 
أدوات كرة القدم  املرافق الرياضية، 

واملعدات الرياضية.
االستيراد،  البيع،  الشراء، 
الوطنية  التجارة  التصدير، 
وتسويق  أشكالها  بجميع  والدولية 
املصنعة  أو  الخام  املنتجات  جميع 
والتجارة  للصناعة  املخصصة 
والزراعة والنقل والصيد والسياحة.

تصنيع، تسويق جميع األدوات أو 
املعدات الرياضية؛

جميع  في  واملشاركة  التنظيم 
املعارض.

حديقة أو أ1 عقار  تأجير غرف، 
آخر لهذا الغرض؛

التدفئة  أنظمة  وإصالح  صيانة 
وتكييف الهواء وتركيبات املالعب ؛

في  بما  الخضراء،  املرافق  صيانة 
ذلك صيانة وإصالح املباني؛

بما  الخضراء،  املساحات  صيانة 
في ذلك العمليات الثقافية؛

املتعلقة  الخدمات  كافة  تقديم 
باألنشطة الرياضية.

األجسام  وكما   الجسم  صيانة 
واللياقة  النفس  عن  الدفاع  وفنون 
البدنية وجميع األنشطة األخرى ذات 

الصلة.
تجارة  استيراد،  بيع،  شراء، 
جميع األدوات واملواد املنزلية بما في 
ومنتجات  األواني  أنواع  جميع  ذلك 

ومستلزمات التنظيف ؛
املنزلية  األجهزة  وتوزيع  تسويق 
والورق ومعدات النظافة وملحقاتها. 

املدة :   99 سنة .
املقر االجتماعي :  6 زنقة عبد هللا 
 2 الطابق األو  شقة رقم  املديوني  

الدار البيضاء.
الرأسما  : 100.000 درهم.

فاطنة  السيدة   : املساهمون 
شهسورير 1000 حصة. 

فاطنة  السيدة   : التسيير 
غير  ملدة  للشركة  مسيرة  شهسورير 

محددة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
عدد  تحت  البيضاء  بالدار  التجارية 

 77666 بتاريخ 03/05/2021.    
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 CANTOR REAL ESTATE
 S.A.R.L

رأسمالها 1.000.000 درهم
املقر : رقم 6  ، شارع الزرقطوني 

، مكتب رقم 15-16 ، الطابق 
السادس - الدار البيضاء.

 السجل التجار1 عدد: 501199  
تأسيس شركة

بتاريخ  عرفي  عقد  بموجب 
البيضاء,  بالدار    15/03/2021
مسؤولية  دات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة تحمل املميزات التالية :
 CANTOR REAL  : التسمية 

  ESTATE S.A.R.L
دات مسؤولية  شركة    : الصفة 

محدودة 
املقر :   رقم 6 ، شارع الزرقطوني، 
مكتب رقم 16-15، الطابق السادس

الشركــاء:   
 CANTOR CAPITAL شركة   -
تأسست  شركة   .GROUP S.A.R.L
مسجلة  املغربي،  القانون  بموجب 
البيضاء،  للدار  التجار1  السجل  في 
برقم 203259، ويمثلها السيد حسن 
أيت علي والحامل لبطاقة التعريف 

 B 91 30 : الوطنية رقم
 UPSIDE POTENTIAL شركة    -
تأسست  شركة   .S.A.R.L.A.U
مسجلة  املغربي،  القانون  بموجب 
البيضاء،  للدار  التجار1  السجل  في 
ويمثلها السيد   ، 67159 تحت رقم 
لبطاقة  والحامل  خرشاش  ياسين 
A 37879 : التعريف الوطنية رقم

مكتب دراسة في مجا    : الهدف 
البناء

املدة : 99 سنة وذلك منذ تسجيلها 
بالسجل التجار1

1.000.000 درهم               : الرأس املا  
.

السيد  حسن  التسيير:             

التعريف  لبطاقة  الحامل  علي  أيت 

B 91 30 : الوطنية رقم

بالسجل  الشركة  تقييد  تم 

بالدار  التجارية  باملحكمة  التجار1 

  2021  /03/05 تاريخ  في  البيضاء 

تحت  رقم 776613.
للنشر
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JABOR MENUISERIE  SARL 
تأسيس شركة

التأسيس :

تاريخ  في  مؤرخ  عرفي  لعقد  تبعا 

تم  البيضاء  بالدار   15/0 /2021

لشركة  التأسي�سي  القانون  وضع 

ذات مسؤولية محدودة و تتوفر على 

امليزات التالية:

االسم : جبور مينويز1

العامة  النجارة   : املوضوع 

للخشب، اشغا  مختلفة.

شارع   197  : االجتماعي  املقر 

الدار  السادس،  الطابق  املقاومة 

البيضاء.

يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.

درهم   100.000 راسما  الشركة 

حصة اجتماعية،   1000 الى  مقسم 

قيمة كل حصة 100 درهم.

الحصص موزعة على الشريكين 

كما يلي 

 500  : اللــطيف  عبـد  جبور1    -

حصة اجتماعية.

حصة   500  : محـمــــــــــــد  جبور1   -

اجتماعية.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

اللطيف،  عبد  جبور1   السيد 

بتاريخ  مزداد  الجنسية،  مغربي 

برياض  قاطن   ،23/06/1990

الرحمة 2 مجموعة 3 عمارة 7 الشقة 

13 دار بوعزة البيضاء ، رقم البطاقة 

.PB166795. الوطنية
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االيداع :
باملحكمة  القانوني  االيداع  تم 
يوم   البيضاء  بالدار  التجارية 
 776923 رقم  تحت   0 /05/2021

سجل تجار1 رقم 501563.
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 DIVERSAGRI 
بتاريخ  1  عرفي  عقد  بمقت�سى 
انجاز قانون شركة  تم   2021 أبريل 
محدودة املسؤولية ذات الخصائص 

التالية:
DIVERSAGRI : التسمية
الشكل القانوني : ش م م.

الغرض :
- النشاط الفالحي

- زراعة وإنتاج وتسويق املنتجات 
الطبيعية  الحالة  في  الفالحية 
الوطنية  األرا�سي  داخل  واملعالجة 

وخارجها.
النشاط السياحي الذ1 يدعمه   -

النشاط الفالحي.
- استيراد وتصدير جميع املنتجات 
وكذلك جميع  ومشتقاتها  الفالحية  

املواد واملعدات الفالحية.
وتأجير  وبيع  وشراء  استغال     -

األرا�سي الفالحية.
:دوار بني مغيت  مقرها االجتماعي 

بني يخلف طريق املحمدية.

مدة الشركة : 99 عاما .
رأسمالها 100.000 درهم مقسمة 
بقيمة  اجتماعية  حصة   1000 إلى 
والتي  الواحدة  للحصة  درهم   100

اكتتبتعلى الشكل التالي :
- السيد محمد أمين ما مون : 100 

حصة.
:  AINSI MAROC G.S  شركة 

 900 حصة.
سوف تدار الشركة من   : اإلدارة 

طرف السيد محمد أمين مامون.
السنة االجتماعية: من فاتح  يناير 
باستثناء  دجنبر من كل عام،   31 إلى 
تاريخ اإليداع  السنة األولى تبدأ من 
العام  من  دجنبر   31 إلى  القانوني 

نفسه، 

اإليداع القانون يتم تنفيذ ذلك في 

باملحمدية تحت  االبتدائية  املحكمة 
رقم 1102 بتاريخ 6 ما1 2021.

للنشر والتوزيع
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IMMOLOGIC شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة 

وشريك وحيد ؛

 رأسمالها 100.000 درهم

املقر االجتماعي : شارع عال  الفا�سي 

إقامة جوهرة شقة رقم 1 مراكش

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
وذات الشريك الوحيد

مبرم  عرفي  عّقد  على  بناءا 

2021/03/22؛  بتاريخ  بمراكش 

لشركة  األسا�سي  القانون  وضع  تم 

الشريك  و  محدودة  مسؤولية  ذات 

الوحيد؛ مميزاتها كالتالي :

 IMMOLOGIC التسمية: 

ش.م.م.ش.و

عال   شارع   : االجتماعي  املقر 

 1 رقم  شقة  جوهرة  إقامة  الفا�سي 

مراكش

في  الشركة  مدة  حددت   : املدة 

تسجيلها  تاريخ  من  ابتدءا  عاما   99

بالسجل التجار1 ما لم يتم تمديدها 

أو حلها قبل األوان.

الهدف :

أرض  حيازة  ؛  العقار1  الترويج 

فارغة أو أرض تحتو1 على منشآت 

هذه  على  والقيام  للهدم  معدة 

تقسيم  أو  قطع  بعمليات  األرا�سي 

املستخدمة  اإلنشاءات  جميع  أو 

أو  التجار1  أو لالستخدام  لإلسكان 
أصو   استغال   ؛  اإلدار1  أو  املنهي 

الشركة التي يشكلها البيع أو التباد  

الشخ�سي  االستخدام  أو  اإليجار  أو 

للقطع واملباني....

الرأسما  : حدد رأسما  الشركة 

إلى  درهم مقسم   100.000 مبلغ  في 

درهم   100 فئة  من  حصة   1000

الشركاء على  قسمت   للحصة، 

 كما يلي :

- السيد : الرافعي االدري�سي موال1 

التعريف  لبطاقة  الحامل  املهد1؛ 

 1000  E237198 رقم  الوطنية 

حصة.

التسيير : تم تعيين السيد الرافعي 

الحامل  املهد1  موال1  االدري�سي 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

ملدة  للشركة  كمتصرف   E237198

غير محدودة.

 01 من   : للشركة  املالية  السنة 

يناير إلى غاية 31 دجنبر من كل سنة .

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني باملحكمة التجارية بمراكش 

عدد  تحت   ،2021/0 /13 بتاريخ 

.122936
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STE  TAALITE
بتاريخ  26/03/2021، تم تأسيس 

محدودة  لشركة  الضابط  القانون 

املسؤولية ذات الشريك الوحيد.

STE  TAALITE : التسمية

الهدف : 

* أعما  متنوعة وإنشاءات.

* تأجير املعدات  .

إدارات  توريد  و  معدات  تاجر   *

وإسكان. 

تيميدرت  دوار   : االجتماعي  املقر 

أفرا زاكورة

قيمته       : االجتماعي  الرأسما  

100.000 درهم   ممثال  1000 حصة 

من فئة  100 درهم لكل واحدة.

اإلدارة :  الشركة مسيرة من طرف 

السيد : . حسن  بن عال وذلك ملدة غير 

محددة. 

املدة :  محدودة في 99 سنة قابلة 

للتجديد 

السنة االجتماعية :  تبتدئ من 1 

يناير وتنتهي في 31 دجنبر من كل سنة.

كتابة  لدى  امللف  إيداع  تم 

الضبط باملحكمة التجارية بمراكش 

 : تحت رقم   2021 مارس   12 بتاريخ 

152 سجل تجار1 رقم : 97 3.
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 MOROCCAN TRADE

.ROUTE SARL
تأسيس شركة

في مؤرخ  عرفـي  عقد   بمقت�سى 

تم إيداع القانون   ،2021 أبريل   20

املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة  و ذات املميزات التالية:

 MOROCCAN  : التسمية 

.TRADE ROUTE SARL

والتصدير  االستيراد   : الهدف 

والتجارة الدولية بشكل عام والشراء 

والتوزيع  والترويج  والتسويق  والبيع 

املنزلية  األجهزة  منتجات  لجميع 

واآلالت  والسلع  واألدوات  واملواد 

؛  املصادر  جميع  من  وامللحقات. 

والعمولة  التمثيل  عمليات  جميع 

والسمسرة لجميع املنتجات والسلع 

والبيع  االستحواذ  ؛  والبضائع 

أو  التباد   أو  املساهمة  طريق  عن 

الشراء أو غير ذلك ، والبناء والتطوير 

والتركيب والتأجير والتشغيل لحسابها 

املبنية وغير  املباني  للجميع  الخاص 

التجارية  األصو   وجميع  املبنية 

تخدم  أن  يمكن  التي  والعدادات 

احتياجات  األشكا   من  شكل  بأ1 

جميع  وإنشاء  وأعمالها،  الشركة 

في  أو  املغرب  في  والوكاالت  الفروع 

الخارج تشغيل، وتوفير جميع براءات 

والعمليات  والتراخيص  االختراع 

كلها  ونقل،  التجارية،  والعالمات 

لحساب الشركة الحصر1 ؛

املقر االجتماعي : 10 شارع الحرية 

الطابق 3 الشقة 5 الدار البيضاء.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.

الرأسما    : االجتماعي  الرأسما  

90.000 درهم  في   االجتماعي محدد  

900 حصة اجتماعية من  مقسم إلى 

مكتتبة  للواحدة،  درهم   100 فئة 

ومحررة بالكامل و موزعة لفائدة :

-السيد احمد مبروك 300 حصة 

اجتماعية.
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 300 غوفاشة  املهد1  -السيد 
حصة اجتماعية

 300 - السيد عبد الرحيم البرجي 
حصة اجتماعية

اإلدارة : إدارة الشركة:
-السيد احمد مبروك 300 حصة 

اجتماعية
 300 غوفاشة  املهد1  -السيد 

حصة اجتماعية
 300 - السيد عبد الرحيم البرجي 

حصة اجتماعية
السنة االجتماعية : تبتدئ السنة 
االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في 

31 دجنبر.
بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 
التجار1 لدى املحكمة التجارية بالدار 
 ،0 /05/2021 بتاريخ  البيضاء، 

تحت رقم 505 501.
ملخص قصد النشر

657 P

 STE ASSISTANCE ESSAADI
SARL AU

العام  الجمع  عقد  بمقت�سى 
الشركة  بمقر  املنعقد  االستثنائي 
 ASSISTANCE ESSAADI SARL«
مشروع   : ب  مقرها  الكائن   »AU
بلوك 11 رقم 75 الحي املحمد1 الدار 
البيضاء، قرر املسير الوحيد للشركة 

ما يلي : 
- التصفية النهائية للشركة 

- التشطيب على السجل التجار1 
رقم 312379

القانوني  باإليداع  القيام  تم 
البيضاء  بالدار  التجارية  باملحكمة 
رقم  تحت   15/03/2021 بتاريخ 

.770102
658 P

SOCIETE AMIFI
شركة مساهمة رأس مالها 300.000 

درهم 
مقرها االجتماعي : بالدارالبيضاء، 

2 ، شارع عبد الكريم الخطابي
اختتــــــام التصفيــــــــــــــــــة

العادية  غير  العامة  الجمعية  إن 
قد وافقت   ،2020 دجنبر   31 بتاريخ 
إعطاء  و  التصفية  حسابات  على 

اإلبراء للمصفي،

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  التجارية  املحكمة  ضبط 

    2021 أبريل   07 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم  77372.

659 P

جوريا نيجوس
 ذات مسؤولية محدودة برأسما  

100.000 درهم

عام 2020 يوم 08 غشت

ذات  نيجوس  جوريا  الشركة 

برأسما   محدودة  مسؤولية 

100.000 درهم

إقامة  شارع نجراني   09  : الكائن 
الدار   03 رقم   1 الطابق  يوسف 

البيضاء

اجتمعت في اجتماع غير عاد1 في 
مقر املكتب الرئي�سي املذكور

فرخي  مريم  االجتماع  يترأس 

موجودة  املذكورة  للشركة  كمديرة 

على ذلك  وبناء  السيدة مريم فرخي 

يتم إعالن تشكيل

الجمعية العامة غير العادية على 
التداو   يمكنها  و  الواجب  النحو 

بشكل صحيح ينعقد هذا االجتماع 

والقوانين  النظامية  لألحكام  وفقا 

بهدف املداولة حو  جدو  األعما  

التالي

- جدو  األعما 

- الحل املبكر للشركة

- تعيين املصفى

- تحديد مقر التصفية

- أسئلة متنوعة

ولم  النظر  وجهات  تباد   بعد 

طرح  تم  الكلمة  أخد  احد  يطلب 

على  للتصويت  التالية  القرارات 

التوالي

لم يتم بيعها منتظم منذ إنشائها 

متوقعا  كان  حلها  قررت  وبالتالي 

االجتماع السيدة مريم فرخي قررت 

االجتماع العام تعيين املكتب الرئيس 

شارع نجراني إقامة   09 للتصفية في 
الدار   03 رقم   1 الطابق  يوسف 

البيضاء.

جميع الصالحيات مخولة لحامل 

نسخة أصلية أو نسخة أو مقتطف 

تنفيذ  اجل  من  املحاضر  هذه  من 

جميع اإلجراءات من كل ذلك أدناه 

املطلوبة في مثل هذه األمور

تم تقرير املحضر الحالي الذ1 وقع 

عليه الشريك بعد قرائته تم اإليداع 

بالدار  التجارية  باملحكمة  القانوني 

رقم   19/03/221 بتاريخ  البيضاء 

.770962

660 P

Sté ULTRAMAR S.C.S

شركة التوصية البسيطة

رأسمالها 30.000 درهم

املقر االجتماعي : زنقة  187  رقم  

9 حي موال1 عبد هللا عين الشق، 

الدار البيضاء

RC : 69539

تصفية الشركة

مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 

بالبيضاء بتاريخ 15/02/2021، تقرر  

ما يلي :

- تصفية الشركة.

عمر  السيد  تعيين  الشركاء  قرر 

أمجا  املقيم في زنقة  187  رقم  9  

حي موال1 عبد هللا عين الشق، الدار 

البيضاء حامل للبطاقة الوطنية رقم 

رقم B 7 063 ؛ للقيام بالتصفية.

مقر التصفية هو : زنقة  187  رقم  

الشق،  عين  عبد هللا  موال1  9 حي 

الدار البيضاء.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

تحت   16/03/2021 في  بالبيضاء 

عدد 770292.

661 P

ائتمانية كونفيسكو ش م م

 PEINIERE LES TROIS

PALMIERS
بنيير  لي طروا بامليي

 دار السايح سيد1 حجاج واد حصار 
تيت مليل البيضاء

السجل التجار1 عدد 136.651
قفل عمليات التصفية

العام  الجمع  محضر  بمقت�سى 
في  املؤرخ  للشركة  االستثنائي 
بمقرها  واملنعقد   09/02/2021

االجتماعي تقرر ما يلي: 
املصادقة على عملية التصفية   -

واإلعالن عن قفلها 
السيدة  الشركة  مصفية  إبراء   -

السعدية سيبعي  اإلبراء التام
بالـمحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
رقم     تحت  بالبيضاء  التجارية 

775.926 بتاريخ 2021/ 27/0.
مقتطف وبيان 

662 P

 MULTIGLOB TRAVAUX
الفض املسبق للشركة

االستثنائي  التجمع  قرار  بموجب 
لشركة    الوحيد  للشريك 
 MULTIGLOB TRAVAUX SARL
ورأس   2020 دجنبر   01 بتاريخ   AU
100.000 درهم ومقرها الكائن  مالها 
زنقة محمد   1   – البيضاء  بالدار 
سميحة  جوهرة  إقامة  سميحة 
تقرر   ،35 الشقة  السادس  الطابق 

ما يلي:
بتاريخ  للشركة  املسبق  الفض   -

31 يوليوز 2020.
الكمير1   رحات  السيد   تعيين   -

مسؤوال عن عملية الفض.
املسبق  الفض  مقر  تعيين   -

بالعنوان اآلتي:
الدار    -  36 تجزئة  لساسفة رقم 

البيضاء.
باملحكمة  تم  القانوني  اإليداع 
 03 بتاريخ  البيضاء  للدار  التجارية 

ما1 2021 تحت رقم 776712.
للنشر و اإليداع

Compta vision sarl

663 P
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 ELECTRO FILS MAROC 

 SARL
شركة ذات مسئولية محدودة برأس 

ما  900.000 درهم

املقر الرئي�سي: الكلم 18 طريق 109 

بوسكورة مركز الدار البيضاء

االجتماع  محضر  بموجب 

بتاريخ  العمومي  للجمع  االستثنائي 

شركة  قرر شركاء   ،  2021 يناير   21

:Electro fils maroc sarl

أحمد  املرحوم  بوفاة  إقرار   •

الجمالي  حامد  واملرحوم  الجمالي 

شركاء في الشركة.

وفاة  العام  االجتماع  يالحظ 

السيد. أحمد الكمالي 29 مايو 2019 

 12 الكمالي  حميد  السيد.  ووفاة 

نوفمبر 2020

التفريغ  يعطي  فإنه  وبالتالي، 

احتياطي  وبدون  الكامل  النهائي 

إدار1 للسيد احمد الكمالي و السيد 

الراحل. حميد الكمالي.

• توزيع الحصص على الورثة.
يالحظ االجتماع العام أن قانون 

22 يونيو  الخالفة العاد1 الصادر في 

 576 رقم  تحت  إليه  املشار   2020

الذ1 تم إنشاؤه   konnach n ° 322

أحمد  للراحل   .18/06/2020 في 

الكمالي غير قابل للطعن أو معارضة 

وهو نهائي.
ويقرر وفًقا ألحكام العقد املذكور 

على  للمتوفى  سهًما   8162 توزيع 

الورثة بالنسب التالية:

 20 0 أ1   2/8 الكمالي  كريم   -

سهم.

 20 0 أ1   2/8 الكمالي  توفيق   -

سهم.

 20 0 أ1   2/8 الكمالي  حميد   -

سهم.

أ1   1/8 الكمالي  السيدة أسماء   -

1021 سهم .

أ1   1/8 السيدة مينة متقي هلل   -

1021 سهم.

إجمالي 8/8   أ1 8162 سهم.

يالحظ االجتماع العام أن قانون 

الخالفة العاد1 الصادر في  2 نوفمبر 

 567 رقم  تحت  إليه  املشار   2020

الذ1 تم إنشاؤه   konnach n ° 33 

للراحل السيد   21/12/2020 بتاريخ 

حميد الكمالي، ال يتأثر بأ1 استئناف 

أو معارضة و أنه نهائي.

ويقرر وفق أحكام القانون املذكور 

وبعد ذلك توزيع 2275 سهًما للمتوفى 

بين الورثة بالنسب التالية:
- زبيدة نعيم زوجة املرحوم حميد 

الكمالي  3/2 أو  28 سهم.

املرحوم  ابنة  الكمالي  شمس   -

حميد الكمالي  7/2 ا1  66 سهم.
- ر�سى الكمالي ابن املرحوم حميد 

الكمالي  2/ 1 أو 1327 سهم.

إجمالي  2/ 2 2275 سهم.

أعاله،  املذكورة  للقرارات  نتيجة 

شرع الجمع العمومي لتعديل املادتين 

6 و 7 من الالئحة على النحو التالي:

املادة 6 : املساهمات.

في الشركة بمبلغ  يساهم الشركاء 

مدفوعة  نقًدا،  درهًما   900.000

بالكامل على النحو التالي:

- كريم الكمالي 227.500 درهم.

- توفيق الكمالي 227.500 درهم.
- زبيدة نعيم 00 .28 درهم.

- شمس الكمالي 00 .66 درهم.

- ر�سى الكمالي 132.700 درهم.

- أسماء الكمالي 00 . 11 درهم.

- مينة متقى هللا 103.100 درهم.
املادة 7 : رأس املا 

بتسعمائة  املا   رأس  تحديد  تم 

ألف درهم )900.000 درهم)، مقسم 

)9.000) سهم بمائة  إلى تسعة آالف 

على  موزعة  للسهم،  درهم   (100(

الشركاء بنسبة مساهماتهم ، وهي:

- كريم الكمالي 2275 سهم.

- توفيق الكمالي 2275 سهم.
- زبيدة نعيم  28 سهم.

- شمس الكمالي  66 سهم.

- ر�سى الكمالي 1327 سهم.

- أسماء الكمالي   11 سهم.

- مينة متقى هللا 1031 سهم.
• التعديالت القانونية.

قرر االجتماع العام جعل النظام 
األسا�سي للشركة متوافًقا مع أحدث 
التي  والتنظيمية  القانونية  األحكام 
تحكم حالًيا الشركات ذات املسؤولية 

املحدودة.
وبناًء على ذلك، ومع مراعاة املواد 
العام  الجمع  قرر  املعدلة،  العديدة 
األسا�سي  للنظام  الكامل  اإلصالح 

املذكور.
املحكمة  في  القانوني  اإليداع  تم 
برقم   15/0 /2021 التجارية بتاريخ 

.77 660
664 P

 C.B EQUIPEMENT PIECES
AUTOS, SARL AU

RC° 341657 
شركة محدودة املسؤولية

 ذات الشريك الوحيد
إعالن تعديلي

بموجب عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
الوحيد  الشريك  قرر   04-04-2021

ما يلي:
- نقل املقر االجتماعي للشركة إلى 
العنوان التالي . الطابق السفلي بلوك’ 
ك زنقة  15 رقم 15 االلفة  البيضاء. 
النظام األسا�سي  اعادة تجديد    -
و تحيينه تناسبا مع التعديالت التي 

لحقت من جراء هذه القرارات
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  البيضاء  للدار  التجارية 
03/05/2021 تحت رقم 776703.

السجل التعديلي: 16286.
لإلشارة و البيان.

665 P

ذ/ ســــعـــيـــد نــــــــــــــوعيم
موثـــــــــــــق

 SOCIETE CARBONTE
CHAOUIA

 شركة ذات مسؤولية محدودة.
تلقاه  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
األستاذ سعيد نوعيم، موثق بسطات 
،2021 09 مارس  23 فبراير و  بتاريخ 

ابريل   08 بتاريخ  بسطات  سجل   

 ،5203 اإليداع:  كناش    ،2021

التوصيل:  بالقبض:   51،  األمر 

املختار  السيد  فوت   V0698590 

بورميش جميع حصصه االجتماعية 

الى السيد محمد بومحطة.

العام  الجمع  محضر  وبمقت�سى 

للشركة تلقاه األستاذ سعيد نوعيم، 

مارس   09 بتاريخ  بسطات  موثق 

 08 بتاريخ  بسطات  سجل   ،2021

ابريل 2021، كناش  اإليداع: 5206، 

التوصيل:   ،51 9 بالقبض:  األمر 

املوافقة  قرروا  العام  الجمع   2997

وتغيير  الحصص  هذه  تفويت  على 

األسا�سي  القانون  في  املناسبة  املواد 

للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع 

االبتدائية ببن احمد بتاريخ 29 ابريل 

2021 تحت عدد: 22/2021.

666 P

DAKHLA FUN SARL
رقم 78  شارع موال1 رشيد شارع 

األولياء الداخلة

RC 14275

إعالن تعديلي
عقب محضر اجتماع الجمع العام 

االستثنائي املنعقد بتاريخ 2021/ /5 

وافق على ما يلي: املوافقة على تحويل 

العمور1  أنس  السيد  بين  األسهم 

السيد  لصالح  والسيد محمد جياد 

أمين جياد.
 100.000 زيادة رأس املا  بمبلغ 

ليبلغ  درهم   900.000 بمبلغ  درهم 

طريق  عن  درهم   1.000.000

املساهمة النقدية لالكتتاب بالكامل 

واإلفراج عن الربع.

املا   لرأس  الجديد  التوزيع 

سيكون على النحو التالي:

سهم   8000 السيد أمين جياد:   -

أ1 800.000 درهم ؛

2000 سهم  - السيد محمد جياد 

أ1 200.000 درهم؛
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محمد  السيد  استقالة  إقرار 

من  اعتباًرا  مديًرا  بصفته  جياد 

.01/ /2021

.
ً
- تعيين السيد أمين جياد مديرا

- تعديل النظام األسا�سي.

لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  بالداخلة  االبتدائية  املحكمة 

 -  670/2021 برقم   23/ /2021

.005085

667 P

TRAMPOLINE PRIVE SARL
 7زنقة عبد الرزاق حكم فرانس 

فيل الدارالبيضاء

السجل التجار1 099 17 

تحويل املقر االجتماعي
بمقت�سى عقد عرفي بتاريخ 7 يناير 

محدودة  شركة  شركاء  قرر   2021

املسؤولية ترامبولين بريفي :

االجتماعي لشركة  املقر  تحويل   -
زنقة  من  7  بريفي  ترامبولين 

فيل  فرانس  حكم  الرزاق  عبد 

21 الطابق   اقامة  الدارالبيضاء الى 

عبد  شارع   58 املومن  عبد  ابراج 

املومن الدار البيضاء .

- تحيين قوانين للشركة

من  الرابع  الفصل  لذلك  تغيير   -

القانون املؤسس للشركة .

- وضع االيداع القانوني باملحكمة 

رقم  تحت  البيضاء  بالدار  التجارية 

 77731 بتاريخ 6 ما1 2021
مستخرج للبيان 

668 P

SOCIETE  STAY TISSU
R.C. N° 21123

تعديل في اإلدارة
وفًقا ملحضر تاريخ 2021/ 0/ 1، 

شركة  في  الوحيد  املساهم  فإن 

SOCIETE  STAY TISSU

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

مكتبها  درهم،   100.000 ما   برأس 

عين حرودة   39 تجزئة هند رقم   39

قرر:

عبد  العمر1  استقالة  إقرار   -

الرزاق من واجباته كمدير للشركة ؛

مديرا  حداد  بن  نورة  تعيين   -

جديدا لفترة غير محدودة.

تم اإليداع القانوني في املحكمة   -

التجارية في كازا بتاريخ 2021/ 21/0.
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شركة املحاسبة ايفيكو

 AUTO شركة أوطو توربو

TURBO
 تفويت حصص اجتماعية.

 إقالة مسير وتعيين مسير جديد
 تحويل الشكل القانوني للشركة
 تعيين القانون األسا�سي للشركة.

بتاريخ  عرفي  عقد  بموجب 

شركة  شركاء  قرر   2021/0 /21

أوطو توربو ش.م.م، مقرها االجتماعي  

تجزئة  شفشاوني  شارع   110 كلم 

زكرياء، مستودع رقم 19 عين السبع 

مايلي .

حصة   10.000 تفويت   -

حسن  صبيح  طرف  من  اجتماعية 

لفائدة العماني هشام.

الشركة  الرأسما   فإن  اذن   -

املحدد في 1.500.000 درهم مقسمة 

اجتماعية  درهم حصة   15.000 الى 

السيد  الوحيد  الشريك  لفائدة 

العماني هشام.

- إقالة السيد صبيح حسن كمسير 
للشركة مع منحه تبرئة تامة وبدون 

متابعة طيلة مدة تسييره للشركة ,

هشام  العماني  السيد  تعيين   -

مسير وحيد للشركة .

للشركة  القانوني  الشكل  تغيير   -

املسؤولية  محدودة  شركة  لتصبح 

ذات الشريك الوحيد.

تم  قد  القانوني  اإليداع  تم 

البيضاء  بالدار  التجارية  باملحكمة 

رقم  تحت   2021/0 /30 بتاريخ 

.776 56
EFICO  من أجل االستخالص ايفيكو

670 P

نيكوس جوب

NEGOCE JOB 
I.C.E n° 001766523000040

رفع رأسما  شركة
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

  : التجار1  السجل  وحيد  بشريك 

الجديدة 7789

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالجديدة في 15 ابريل 2021  ومسجل 

بنفس املدينة بتاريخ 28 ابريل 2021 

تحت ملراجع اآلتية :

RE20210011 099019

قرر الشريك الوحيد للشركة 

مليونين  بمبلغ  رأسمالها  رفع   (1

مئة   ثالث  و  مليونان  ليصبح  درهم 

ألف درهم

7 من القانون  و   6 2) تغيير املادة 

األسا�سي

3) إعادة تحيين القانون األسا�سي 

للشركة طبقا للتغييرات الواردة

 ) إسناد صالحيات اإلجراءات

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالجديدة

تحت رقم   2021 مايو   03 بتاريخ 

.26 03
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 TBA HOLDING OFFSHORE

s.a.r.l
بيع األسهم وتغيير اسم الشركة 

واستقالة املدير وتعيين واحد جديد 
وتغيير النظام التأسي�سي للشركة

العام  الجمع  ملحضر  وفًقا 

فبراير   26 بتاريخ  االستثنائي 

 TBA HOLDING لشركة   ،2020

OFFSHORE تقرر ما يلي:

ألف  تحويل  على  املصادقة   -

هللا  عبد  للشريك  سهم   (1000(

إريك  لصالح  كلها  بكر،  أبو  محمد 

الشريك الجديد الذ1 ستتم  ديينر، 

املوافقة عليه ؛

إلى  الشركة  اسم  تغيير   -
 ALLIANCE WORLD SERVICE

Holding Offshore ؛
السيد  وتعيين  املدير  استقالة   -

Eric DIENER كمدير جديد ؛
- تعديل املواد 2 و 6 و 7 و 13 من 

النظام األسا�سي ؛
- إصالح القوانين.

املحكمة  في  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز    17 بتاريخ  التجارية بطنجة 

2020 تحت رقم 0 33.
672 P

MCA MANAGEMENT
النقصان في رأسما  الشركة

مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 
بالبيضاء يوم 15/03/2021 ومسجل 
شركة  مساهمو  قرر  املدينة  بنفس 
شركة   MCA MANAGEMENT
ورأسمالها  املحدودة  املهام  ذات 
103.000  درهم، ذات املقر الرئي�سي  
محمد  شارع   97 الدارالبيضاء  في 

الخامس ما يلي : 
الشركة  رأسما   تخفيض   .1
بذلك   ليصبح  درهم   91.000 بمبلغ 

12.000 درهم.
2. تخفيض عدد الشركاء من 2 إلى 

1 حيث تنحى السيد مخلوف عزران
3. تعديل املادة  6  و  7 و  1 و 15  

من القانون األسا�سي للشركة .
تغيير الشكل القانوني للشركة   . 
إلى  املحدودة  املهام  ذات  من شركة 
شركة ذات املهام املحدودة والشريك 

الوحيد.
5. استقالة السيد مخلوف عزران 

من مهامه كمسير للشركة.
ازوال1  كترين  السيدة  تعيين   .6

كمسير جديد للشركة.
7. إعادة صياغة القانون األسا�سي 

للشركة. 
اإليداع  : تم اإليداع القانوني لدى 
التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 
بالبيضاء يوم   2021/ 27/0 و تحت 

رقم 7 7759.
للنشر والبيان.

673 P
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VTC FRANCE
شركة ذات مسؤولية محدودة 

رسمالها 600.000 درهم
الكائن مقرها: 357، زنقة مصطفى 

املعانـي 
الدار البيضاء

تفويت حصص الشركة 
إعادة صياغة النظام األسا�سي

غير  العامة  الجمعية  بموجــب 
 16 في  املنعقدة  للشركاء  العادية 
شركة  شركاء  فإن   ،2020 دجنبر 
قرروا  قد   »VTC FRANCE«

بالخصوص:
الحصص  تفويتات  تسجيل 
املبرمة بموجب عقد عرفي مؤرخ في 

16 دجنبر 2020، الواقعة بين:
بيرتراند«  »جاك  السيد   -
)Jacques BERTRAND)  الذ1 فوت 
حصة   (1.500( وخمسمائة  ألف 

شركة للسيد محمد زويتة
قرر  السابق،  للقرار  نتيجة 

السادس  الفصلين  تعديل  الشركاء 
والسابع من النظام األسا�سي كما يلي: 

الفصل السادس: التقدمـات
التقدمات النضية.

قام الشريكان اآلتيان بالتقدمات 
النضية، أ1:

بيرتراند« »جاك  السيد   - 
  (Jacques BERTRAND( 

ألف  وعشرون  أربعمائة  مبلغ 
درهم 20.000  درهم

- السيد محمد زويتة 
درهم  ألف  وثمانون  مائة  مبلغ 

180.000  درهم
ألف  ستمائة  مجموعه  ما  أ1 

درهم 600.000 درهم
الفصل السابع : رسما  الشركة 

ألف  ستمائة  الشركة  رسما  
املقسم إلى ستة  درهم،   (600.000(
ذات  شركة  حصة   (6.000( آالف 
درهم للحصة الواحدة،   (100( مائة 
القيمة  واملدفوعة  بكاملها  املكتتبة 
مع  تناسبا  للشركاء  واملمنوحة  كليا 

تقدماتهم، أ1:

بيرتراند« »جاك  السيد   - 

 (Jacques BERTRAND(   

200.  حصة

 1.800 زويتة  محمد  السيد   -

حصة

أ1 في املجموع ستة آالف حصة 

6.000 حصة

على إثر مختلف التعديالت، تمت 

املصادقة على النظام األسا�سي املعاد 

الصياغة في جميع مقتضياته. 

القانـوني  باإليـداع  القيـام  تم 

املحكمـة  لدى  الضبط  بكتابة 

 10 بتاريخ  البيضـاء  للدار  التجاريـة 

فبراير 2021 تحت رقم 765058.
 عن املستخلص والبيانات
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  GOLDEN STAY
 شركة ذات مسؤولية محدودة 

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ  بأسفي  

 GOLDEN  : شركة  تأسيس  تم  قد 

STAY شركة ذات مسؤولية محدودة 

والتي تحمل الخصائص التالية : 

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية محدودة  

الهدف االجتماعي :  مركب سياحي 

االيواء واالطعام.

- استغال  محطة الوقود .

-تنظيم التظاهرات و الحفالت

درهم    8.000.000 املا :  رأس 

مقسمة إلى 8000 حصة بقيمة 1000 

املودعة من  الواحدة  للحصة  درهم 

طرف
الزيز1  مخلص  السيد   -

. .000.000

  درهم - السيد موليم عبد املجيد 

000.000.   درهم.

مدة :  99 سنة. 

 01 من  تبتدئ   : املالية  السنة 

ينايرالى غاية 31 دجنبر من كل سنة 

عبد  موليم  السيد   -  : التسيير 

املجيد .

- السيد مخلص الزيز1 .  

     املقر االجتماعي : كلم 1 الشايف 

طريق البحر الوليدية، اسفي.

القيد بالسجل التجار1 تم بتاريخ  

2021/ 30/0تحت الرقم 7 116
مقتطف للنشر واإلشهار

1 C

SOCIETE SLIWA SARL
شركـــــــــــــــة ذات املسؤوليــــــــــــــة 

املحــــــــــــــدودة  

رأسمالهـــــا 10.000 درهـــــم

 مقرها االجتماعي: شـــارع أبـــي رقـــراق 

عيـــن خبـــاز الخنيوريـــس رقـــم -78 

تطـــوان.

عقــــــــــد التأ سيــــــــــس
عرفــــي  عقـــــد  ملقتضيـــــات  طبقــــا 

2021/ 15/0 بتطـــوان،  املــــؤرخ فــــي: 

األساســـي  القانـــون  تأسيـــــس  تـــــم 

املحـــدودة   املسؤوليـــة  ذات  لشركـــة 

باملواصفـــات التاليــــة:

 Sliwa : تسميــة الشركـــــة

الشركـــة   : الشركـــة  أغــراض 

تأسســـت لألغـــراض التاليـــة :     

- تجـــارة السلـــع املحليـــة بالجملـــة

األجهزة  أنواع  جميع  استيراد   -

واملعدات املنزلية، معدات الحاسوب  

الزيـــوت  أنـــواع  جميـــع  تصديـــــر   -

التجميليـــة الطبيعيـــة.

وبشكــل عــام العمليــات التجاريـة 

األغــراض  بأحــد  املرتبطــة  املاليــة 

املذكــورة.   

رياض  مركب  االجتماعي:  املقر 

  2 ط   9 عمارة  صوفيا مجموعة  1 

شقة -6  مرتيــــــــل. 

الرأسمــــــــــــا  : لقــــد تحــــدد رأسمــــا  

 10.000  : قــــدره  مبلـــغ  فــــي  الشركــــة 

100  حصـــة مــــن  إلى  درهــــــم مقســـم  

درهـــم لكـــل حصـــة مفوتـــة   100 فئـــة 

كـــما يلـــي: 

إلــــــى  ايـــذر يصـــــل  فـــواد  السيـــــد:   -

50  حصـــــة  مرقمــة مــن 1 الــى 50

- السيـــدة: اللـــة سلـوى تصـــــل إلــــــى 

50  حصــــة  مرقمــة مـــن51 الى 100.

الشركــــــة  مــــــدة  حــــــددت   : املـــــدة 
تاريــــخ  مــــــن  ابتـــــــداء  سنـــــــة   99 فــــــي 

تأسيسهــــــا.
األو   يبـــدأ  املحاسبي:  العام 
الواحــد  فـــي  وينتهــي  ينايـــر  شهـــر  مـــن 

والثالثيــن مــن شهــر دجنبـــر.
التسييــــــــــــر: لقـــد أسنـــدت صالحيــــة 
عبــد  السيــد:  إلـــى  الشركـــة  تسييــــر 
الرحيــم السكـور1 كمسيـــر ملــــدة غيـــــــر 

محـــــــددة.
تـــم اإليـــداع القانونـــي لـــدى كتابـــة 
االبتدائيـــة  باملحكمـــة  الضبـــط 
2021/ 23/0 تحــت  بتطـــوان بتاريـــخ 
رقــــم 0925 وتقييــد الشركـــة بالسجـــل 
التجـار1 بتاريـــخ 2021/ 26/0  تحـــت 

رقــــم 29283.
مقتطـــف مـــن أجـــل البيـــان والنشـــر 

2 C

 HANANA TRAVAUX
شركـة محدودة املسؤولية 
رأسمالها 100.000  درهم

املقر االجتماعي: تجزئة الوئام، رقم 
 10، الطابق االو ، مركز اوالد 

افرج اقليم، دائرة سيد1 اسماعيل، 
الجديدة.

 رقم التقييد في السجل التجار1:
18069

تأسيس شركـة
من  محرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 
مسجل   ،2021 ابريل   16 بتاريخ 
إعداد  تم   ،2021 ابريل   16 بتاريخ  
محدودة  لشركة  األسا�سي  القانون 

املسؤولية باملميزات التالية:
محدودة  شركـة  الشركة:  شكل 

املسؤولية .
تسمية الشركة :

 HANANA TRAVAUX
غـرض الشركة: 

مقاولة لإلنعاش العقار1 و اشغا  
البناء و االشغا  املختلفة.
عنوان املقر االجتماعي:

الطابق  رقم  10،  تجزئة الوئام، 
دائرة  االو ، مركز اوالد افرج اقليم، 

سيد1 اسماعيل، الجديدة.
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املبلغ محدد في  رأسما  الشركة: 

  1000 إلى  مقسم  درهم   100.000

درهم   100 بقيمة  اجتماعية  حصة 

على  موزعة  الواحدة   للحصة 

الشريكين كالتالي: 

- السيد عبد الحق تسراو1: 500 

حصة اجتماعية.

 500 بنسربوت:  محمد  السيد   -

حصة اجتماعية.

ويسيرها  الشركة  يدير  التسيير: 

املدة غير محدودة السيد عبد الحق 

تسراو1 و السيد محمد بنسربوت. 

اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 

لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 

املحكمة االبتدائية بالجديدة بتاريخ 

29 ابريل 2021 تحت رقم 26393.
خالصة وبيان

3 C

 ALÄASSIMA
شركـة محدودة املسؤولية 

رأسمالها 100.000  درهم

املقر االجتماعي: اقامة نجمة 

الجنوب، عمارة D2 ، رقم 

10،الجديدة.

 رقم التقييد في السجل التجار1:

18077

تأسيس شركـة
من  محرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 

مسجل   ،2021 ابريل   19 بتاريخ 

إعداد  تم   ،2021 ابريل   23 بتاريخ  

محدودة  لشركة  األسا�سي  القانون 

املسؤولية باملميزات التالية:

محدودة  شركـة  الشركة:  شكل 

املسؤولية .

 ALÄASSIMA  : تسمية الشركة 

غـرض الشركة: 

مبيدات  وتوزيع  تسويق   -

النظافة  ومنتوجات  الحشرات 

والوقاية.

- تسويق مواد التجميل.

- استيراد-تصدير.

عنوان املقر االجتماعي:

 ، D2 اقامة نجمة الجنوب، عمارة
رقم 10،الجديدة.

املبلغ محدد في  رأسما  الشركة: 

  1000 إلى  مقسم  درهم   100.000

درهم   100 بقيمة  اجتماعية  حصة 

على  موزعة  الواحدة   للحصة 

الشريكين كالتالي: 

 500 الصغير:  عثمان  السيد   -

حصة اجتماعية.

 500  : بلفيزة  بهيجة  السيدة   -

حصة اجتماعية.

ويسيرها  الشركة  يدير  التسيير: 

عثمان  السيد  محدودة  غير  املدة 

الوطنية  للبطاقة  الحامل  الصغير 

.M582957 للتعريف رقم

اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 

لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 

املحكمة االبتدائية بالجديدة بتاريخ 

29 ابريل 2021 تحت رقم 26397.
خالصة وبيان

4 C

 AMMAR TOWERS
شركـة محدودة املسؤولية دات 

شريك وحيد
رأسمالها 100.000  درهم

املقر االجتماعي: جماعة زاوية سايس 

الساحل، دائرة سيد1 اسماعيل، 

اقليم الجديدة.

 رقم التقييد في السجل التجار1:

18079

تأسيس شركـة
من  محرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 

مسجل   ،2021 ابريل   22 بتاريخ 

إعداد  تم   ،2021 ابريل   26 بتاريخ  

محدودة  لشركة  األسا�سي  القانون 

املسؤولية باملميزات التالية:

محدودة  شركـة  الشركة:  شكل 

املسؤولية دات شريك وحيد.

تسمية الشركة :

» AMMAR TOWERS«

غـرض الشركة: 

- االنعاش العقار1.

عنوان املقر االجتماعي:

الساحل،  سايس  زاوية  جماعة 

اقليم  اسماعيل،  سيد1  دائرة 

الجديدة.

املبلغ محدد في  رأسما  الشركة: 

  1000 إلى  مقسم  درهم   100.000

درهم   100 بقيمة  اجتماعية  حصة 

الشريك  اسم  في  الواحدة   للحصة 

الوحيد: 

- السيد عبد الفتاح عمار: 1000 

حصة اجتماعية.

ويسيرها  الشركة  يدير  التسيير: 

ملدة غير محدودة السيد عبد الفتاح 

الوطنية  للبطاقة  الحاملة  عمار 

.MC  1 2 للتعريف رقم

اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 

لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 

املحكمة االبتدائية بالجديدة بتاريخ 

29 ابريل 2021 تحت رقم 26398.
خالصة وبيان

5 C

 QASMI FERTIL
شركـة محدودة املسؤولية دات 

شريك وحيد 

رأسمالها 100.000  درهم

املقر االجتماعي: رقم 5 ، الزنقة 

6، الطابق السفلي، حي القدس، 

البرنو�سي، الدار البيضاء. 

 رقم التقييد في السجل التجار1:

500217

تأسيس شركـة
بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 
تم إعداد القانون   ،2021 ابريل   09

األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية 

باملميزات التالية:

محدودة  شركـة  الشركة:  شكل 

املسؤولية دات شريك وحيد. 

تسمية الشركة : 

» QASMI FERTIL«

غـرض الشركة: 

الكيماوية  واملواد  االدوية  بيع   -

الفالحية و االسمدة و املواد املخصبة.

عنوان املقر االجتماعي:

الطابق   ،6 الزنقة   ، 5 رقم 

البرنو�سي،  القدس،  حي  السفلي، 

الدار البيضاء. 

املبلغ محدد في  رأسما  الشركة: 

   1000 إلى  مقسم  درهم   100.000

درهم   100 بقيمة  اجتماعية  حصة 

الشريك  اسم  في  الواحدة  للحصة 

الوحيد: 

 1000 قاسمي:  بوبكر  السيد   -

حصة اجتماعية.

ويسيرها  الشركة  يدير  التسيير: 

بوبكر  السيد  محدودة   غير  ملدة 

الوطنية  للبطاقة  الحامل  قاسمي 

.M5 7973 للتعريف رقم

اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 

بالدار  التجارية  باملحكمة  القانوني 

البيضاء بتاريخ 23 ابريل 2021 تحت 

رقم 775668.
خالصة وبيان

6 C

BOCHTAR
شركـة محدودة املسؤولية 

رأسمالها 100.000  درهم

املقر االجتماعي: امللك املسمى »ارض 

لبير«، دوار الحشالفة النحل، 

فخدة اوالد إسماعيل، جماعة اوالد 

احسين ، اقليم الجديدة. 

 رقم التقييد في السجل التجار1:

18037

تأسيس شركـة
بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 

 09 مسجل بتاريخ   ،2021 ابريل   06
القانون  إعداد  تم   ،2021 ابريل 

األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية 

باملميزات التالية:

محدودة  شركـة  الشركة:  شكل 

املسؤولية.

» BOCHTAR« : تسمية الشركة

غـرض الشركة: 

- مقاولة في اشغا  البناء واالشغا  

املختلفة والبنايات الحديدية.
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عنوان املقر االجتماعي :

دوار  لبير«،  »ارض  امللك املسمى 

اوالد  فخدة  النحل،  الحشالفة 

احسين،  اوالد  جماعة  إسماعيل، 

اقليم الجديدة. 

املبلغ محدد في  رأسما  الشركة: 

   1000 إلى  مقسم  درهم   100.000

درهم   100 بقيمة  اجتماعية  حصة 

على  موزعة  الواحدة   للحصة 

الشريكين كالتالي: 

 500 رضوان:  هشام  السيد   -

حصة اجتماعية.

- السيد عبد الكريم رضوان: 500 

حصة اجتماعية.

ويسيرها  الشركة  يدير  التسيير: 

هشام  السيد  محدودة  غير  ملدة 

الوطنية  للبطاقة  الحامل  رضوان 

.M569085 للتعريف رقم

اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 

لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 

املحكمة االبتدائية بالجديدة بتاريخ 

27 ابريل 2021 تحت رقم 26366.
خالصة وبيان

7 C

 EL JAZIRA ONLINE
شركـة محدودة املسؤولية 

رأسمالها 80.000  درهم

املقر االجتماعي: الطابق السفلي، 

رقم 695 مكرر، تجزئة املويلحة، 

الجديدة. 

 رقم التقييد في السجل التجار1:

180 5

تأسيس شركـة
بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 

بتاريخ مسجل   ،2021 ابريل   08 
 09 ابريل  2021، تم إعداد القانون 

األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية 

باملميزات التالية:

محدودة  شركـة  الشركة:  شكل 

املسؤولية.

تسمية الشركة : 

» El Jazira Online«

غـرض الشركة: 
وما  الهاتف  خدمات  وكيل   -

شابهها.
- الخدمات املعلوماتية.
عنوان املقر االجتماعي:

695 مكرر،  الطابق السفلي، رقم 
تجزئة املويلحة، الجديدة. 

املبلغ محدد في  رأسما  الشركة: 
80.000 درهم مقسم إلى 100 حصة 
800 درهم للحصة  اجتماعية بقيمة 
الشريكين  على  موزعة  الواحدة 

كالتالي: 
- السيد يوسف عزيو1: 50 حصة 

اجتماعية.
حصة   50 السيد عماد دود1:   -

اجتماعية.
ويسيرها  الشركة  يدير  التسيير: 
يوسف  السيد  محدودة  غير  ملدة 
الوطنية  للبطاقة  الحامل  عزيو1 

.M57170  للتعريف رقم
اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 
لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 
املحكمة االبتدائية بالجديدة بتاريخ 
27 ابريل 2021 تحت رقم 26362.

خالصة وبيان

8 C

 STE BIO KHAYR SARL AU  
املقر االجتماعي : دوار اوالد جبر1 بني 

مو�سى سوق السبت
رقم التقييد بالسجل التجار1

-237-
تأسيس شركة  

 22 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
تحمل   واحد  بشريك  املحدودة 

الخصائص التالية :
 STE BIO  : الشركة  تسمية 

  KHAYR SARL AU
املقر االجتماعي :  دوار اوالد جبر1 

بني مو�سى سوق السبت
الغرض : انتاج و تسويق الكسكس
رأس املــا  100.000 درهم مقسم 

الى 1000 حصة في ملك .

- السيدة فاتحة بوعروة القاطنة 
ناصر سوق  اوالد  جبر1  اوالد  بدوار 

السبت

السنة املـالية :  السنة   امليالدية

مدة الشركة :  99 سنة 

املسير : فاتحة بوعروة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

رقم   تحت  السبت  سوق  االبتدائية 

237 بتاريخ 22 أبريل 2021.

9 C

FOURETUDE 3S
العنوان : 3 شارع أبو العالء حي 

االمل الطابق 3 بني مال  
 رقم السجل التجار112611  

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

ذات  شركة   تم إنشاء   10/3/2021

شريك  ذات  املحدودة    املسؤولية 

واحد  تحمل الخصائص التالية:

FOURETUDE 3S : التسمية

حي  شارع أبو العالء   3  : العنوان 

االمل  الطابق 3 بني مال  

الغــرض

االشغا    – دراسات  مكتب   -

العامة و البناء   
درهم   100.000  : املــا   رأس 

اجتماعية  حصة   1000 إلى  مقسم 

قيمتها 100 درهم 

السنة املـالية: السنة امليالدية

مدة الشركة:99 سنة
املسير : رشيد  وتزروت 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 369 االبتدائية بني مال  تحت رقم 

تاريخ 30/3/2021.

10 C

  BETNOR
العنوان : 3 شارع أبو العالء حي 

االمل الطابق 3 بني مال  

 رقم السجل التجار1 1 112   

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

ذات  شركة   تم إنشاء   25/2/2021

شريك  ذات  املحدودة    املسؤولية 

واحد تحمل الخصائص التالية:

  BETNOR  :التسمية

حي  شارع أبو العالء   3  : العنوان 

االمل  الطابق 3 بني مال  

 – دراسات  مكتب   : الغــرض 

-نقل  البناء  و  العامة  االشغا  

البضائع   

درهم   100.000  : املــا   رأس 

اجتماعية  حصة   1000 إلى  مقسم 

قيمتها 100 درهم 

السنة املـالية: السنة امليالدية

مدة الشركة:99 سنة

املسير : مليس زكرياء  

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 356 االبتدائية بني مال  تحت رقم 

تاريخ 25/3/2021.

11 C

 ZOUINE AZIZ شركة

 TRAVAUX
العنوان : 3 شارع أبو العالء حي 

االمل الطابق 3 بني مال  

 رقم السجل التجار1 11207   

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

ذات  شركة   تم إنشاء   0 /3/2021

شريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

واحد تحمل الخصائص التالية:

التسمية:

 ZOUINE AZIZ TRAVAUX

حي  شارع أبو العالء   3  : العنوان 

االمل  الطابق 3 بني مال  

الغــرض : نقل البضائع    

درهم   100.000  : املــا   رأس 

اجتماعية  حصة   1000 إلى  مقسم 

قيمتها 100 درهم 

السنة املـالية : السنة امليالدية

مدة الشركة : 99 سنة

املسير : عزيز  الزوين 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بني مال  تحت رقم  33 

تاريخ 22/3/2021.

12 C
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املركز الجهو1 لالستثمار 
جهة الدار البيضاء- سطات

  LOCADISTRANSS MAROC
SARL AU

عليه  مصادق  عقد  بمقت�سى 
تم  ببرشيد     22/0 /2021 بتاريخ  
ذات  لشركة  األسا�سي  النظام  وضع 
وحيد  لشريك  املحدودة  املسؤولية 

والتي تحمل الخصائص   التالية :
التسمية  :    

  LOCADISTRANSS MAROC  
SARL AU

ذات  شركة  القانونية:  الصفة 
املسؤولية املحدودة لشريك وحيد

التصنيع  االجتماعي:  الهدف 
امليكانيكي والصيانة الصناعية

رأس املا : حدد رأسما  الشركة 
بمبلغ 100.000 درهم في يد 

- ايوب عياش 100.000 درهم 
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
 31 يناير إلى   1 من  السنة املالية: 

ديسمبر من كل عام.
االر�سي  الطابق  االجتماعي:  املقر 

56 مكرر تجزئة الربيع برشيد
التسيير  حق  أعطي  التسيير: 
للسيد: ايوب عياش  ملدة غير محددة.
اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 
القانوني باملحكمة االبتدائية ببرشيد 
تحت رقم 571/2021 كما تم تسجيل 
بتاريخ  التجار1  بالسجل  الشركة 

03/05/2021 تحت عدد 15115.
13 C

ECO FINANCE

MABRAVA MEDIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

ECO FINANCE
 RUE SOCRATE - RES ISLAM
N 52- املعاريف، 20370، الدار 

البيضاء املغرب
MABRAVA MEDIA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجتماعي 52، 

زنقة سقراط، الطابق 2، الرقم 3، 

املعاريف 52، زنقة سقراط، الطابق 
2، الرقم 3، املعاريف 20370 

الدارالبيضاء املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجار1 
. 12781

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت   2018 من نونبر   12 املؤرخ في 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
تسير األنشطة

استيراد وتصدير 
تجارة الجملة والتجزئة 
جميع أنواع الخدمات.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 12 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 
من نونبر 2018 تحت رقم  70691.
1I

KAOUN

RACH RAK TRAV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KAOUN
 N°17 LOT NASSIM ASKEJOUR

 MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

RACH RAK TRAV شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
رقم2393 معطى هللا ملحاميد 

مراكش - 0000  مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
108815

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2020 أكتوبر   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 RACH  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.RAK TRAV

: أعما  أو  غرض الشركة بإيجاز 

تشييد متنوعة 

 - مواد بناء

املساحات  تطوير  أعما    -

الخضراء

-الصيانة والتنظيف.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
رقم2393 معطى هللا ملحاميد مراكش 

- 0000  مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : رشيد  القودار1  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد القودار1 رشيد عنوانه)ا) 

  0000 مراكش  اكفا1  بلفالح  دوار 

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

السيد القودار1 رشيد عنوانه)ا) 

  0000 مراكش  اكفا1  بلفالح  دوار 

مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بمراكش بتاريخ - تحت رقم

2I

CABINET AIT BELHOUCINE

TARSET
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

CABINET AIT BELHOUCINE

 BUREAU N°6 SIS A BD

 ZERKTOUNI 2EME ETAGE

 IMM GD CAFE DE L›ATLAS

 GUELIZ,MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

TARSET شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : فيال 

رقم 7 اقليم الحوز دائرة ايت اورير 

الجماعة القروية اغمات مراكش 

فيال رقم 7 اقليم الحوز دائرة ايت 

اورير الجماعة القروية اغمات 

مراكش 0000  مراكش املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

.99035

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2021 15 مارس  املؤرخ في 

املسؤولية  ذات  شركة   TARSET

 10.000 رأسمالها  مبلغ  املحدودة 

درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي فيال 

اقليم الحوز دائرة ايت اورير   7 رقم 

مراكش  اغمات  القروية  الجماعة 

ايت  اقليم الحوز دائرة   7 فيال رقم 

اغمات  القروية  الجماعة  اورير 

املغرب  مراكش    0000 مراكش 

نتيجة لتوقف نشاط الشركة.

و عين:

 SIR MARK ALLEN السيد)ة) 

 MARK JOHN SPURGEON

 CANTERBURY وعنوانه)ا) 

انجلترا   CT11AA CANTERBURY

كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

فيال  وفي   2021 مارس   15 بتاريخ 

اقليم الحوز دائرة ايت اورير   7 رقم 

مراكش  اغمات  القروية  الجماعة 

ايت  اقليم الحوز دائرة   7 فيال رقم 

اغمات  القروية  الجماعة  اورير 

مراكش 0000  مراكش املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   21 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 5050.

3I
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nador conseil sarl au

NADSAK BATIMENT
إعالن متعدد القرارات

nador conseil sarl au

 res gourougou b1 av des far،

62000، nador maroc

NADSAK BATIMENT »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: شارع 
املسيرة رقم 380 - 62000 الناظور 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجار1: 

. 667

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 25 فبراير 2021

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذ1 ينص على مايلي: 

خفض رأسما  الشركة بمبلغ قدره 

 100.000 من  ا1  درهم   100.000

المتصاص  درهم   0.00 الى  درهم 

الخسائر املتراكمة

قرار رقم 2: الذ1 ينص على مايلي: 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسما   رفع 

 0.00 من  ا1  درهم   300.000.00

درهم الى 300.000.00 درهم 

قرار رقم 3: الذ1 ينص على مايلي: 

حذف نشاط االنعاش العقار1 من 

غرض الشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 3: الذ1 ينص على مايلي: 

اشغا   في  الشركة  نشاط  يتمثل 

البناء واألشغا  العمومية

على  ينص  الذ1  6و7:  رقم  بند 
 300.000 الشركة  راسما   مايلي: 

حصة   3000 الى  مقسمة  درهم 

100 درهم للحصة  اجتماعية بقيمة 

كلها في ملك السيد ربيع السكور1

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور بتاريخ  0 مارس 

2021 تحت رقم 92 .

 I

lesboncomptes

فالح فير برو

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

lesboncomptes

 el massira alia mohammedia 73

 MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

فالح فير برو شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : حي الفالح 

176املجموعة 8 العالية املحمدية 

 MOHAMMEDIA 20800

املحمدية املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

.2 801

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2021 أبريل   05 املؤرخ في 

فالح فير برو شركة ذات املسؤولية 

 100.000 رأسمالها  مبلغ  املحدودة 

اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 

العالية   8 176املجموعة  الفالح  حي 

 MOHAMMEDIA 20800 املحمدية

النعدام  نتيجة  املغرب  املحمدية 

سوق الشغل.

و عين:

بركاو1  الرحيم  عبد  السيد)ة) 

 20800  2 الشحاوطة  وعنوانه)ا) 

)ة)  كمصفي  املغرب  املحمدية 

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

بتاريخ 05 مارس 2021 وفي حي الفالح 

 - العالية املحمدية   8 176املجموعة 

20800 املحمدية املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية باملحمدية بتاريخ 12 أبريل 

2021 تحت رقم 910.

5I

nador conseil sarl au

ASASO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إنشاء فرع تابع للشركة

nador conseil sarl au

 res gourougou b1 av des far،

62000، nador maroc

ASASO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تقاطع 

شارع محمد الخامس وزنقة تونس 

الطابق األو  - 62000 الناظور 

املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

.13353

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 03 مارس 2021 تقرر إنشاء 

 - التسمية  تحت  للشركة  تابع  فرع 

فاس  اقامة   20 بالعنوان  والكائن 

شقة  الربيع  وام  بهت  واد  تقاطع 

الرباط املغرب   10100  - اكدا    01
واملسير من طرف السيد)ة) حمزاو1 

جما .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور بتاريخ  0 مارس 

2021 تحت رقم 93 .

6I

KAOUN

ARTWOTEX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KAOUN

 N°17 LOT NASSIM ASKEJOUR

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

ARTWOTEX شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم ج 

210 حي وريتزديك دمنات - 22300 

دمنات املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

  05

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2020 فبراير   06

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ARTWOTEX

خياط   -  : بإيجاز  غرض الشركة 

للرجا  والنساء

- بيع جميع اكسسوارات املالبس

املنتجات  وتصدير  استيراد   -

النسيجية

- صناعة املالبس

- شراء وبيع أ1 منتج نسجي .
ج  رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 22300  - حي وريتزديك دمنات   210

دمنات املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : املسلك  أحمد  السيد 

للحصة  درهم   100 بقيمة  حصة 

والعائلية  الشخصية  .األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  املسلك  أحمد  السيد 

22300 دمنات  حي وريتزديك دمنات 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

عنوانه)ا)  املسلك  أحمد  السيد 

22300 دمنات  حي وريتزديك دمنات 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بازيال  بتاريخ - تحت رقم.

7I
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nador conseil sarl au

COTTONELLE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إنشاء فرع تابع للشركة

nador conseil sarl au

 res gourougou b1 av des far،

62000، nador maroc

COTTONELLE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزىة 

العمران انوا  20 سلوان - 62000 

الناظور املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

.195 5

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 01 مارس 2021 تقرر إنشاء 

 - التسمية  تحت  للشركة  تابع  فرع 

زنقة   2 والكائن بالعنوان اقامة رقم 

 باندونغ الشقة رقم 2 اوسيون الرباط -

الناظور واملسير من  الرباط   10100

طرف السيد)ة) الحمزاو1 جما  .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور بتاريخ  0 مارس 

2021 تحت رقم 96 .

8I

STE AYAD CONSULTING SARL

NORD-EST LABO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

STE AYAD CONSULTING SARL

 RUE TINDOUF IMMEUBLE

 ZERHOUNI 1ER ETAGE APPT

 N°7 OUJDA OUED NACHEF،

60000، OUJDA MAROC

NORD-EST LABO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي السالم 

عوينة السراق تجزئة لعلج مجموعة 

ج رقم 87 وجدة - 60000 وجدة 

املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجار1 

.27795

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم تعيين   2021 أبريل   09 املؤرخ في 

زلوفي  مسير جديد للشركة السيد)ة) 

الزهراء كمسير وحيد

تبعا لقبو  استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   20 بتاريخ  بوجدة  التجارية 

2021 تحت رقم 70 1.

9I

nador conseil sarl au

GREEN WEST

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

nador conseil sarl au

 res gourougou b1 av des far،

62000، nador maroc

GREEN WEST شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

الحسن الثاني العرو1 الناضور - 

62000 الناضور املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجار1 

.139 3

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت   2021 مارس   19 في  املؤرخ 

املصادقة على :

كما   بركاني  )ة)  السيد  تفويت 

أصل  من  اجتماعية  حصة   500

خالد  )ة)  حصة لفائدة السيد   500

بودواسر بتاريخ 19 مارس 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

أبريل   05 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2021 تحت رقم  66.

10I

CCJF

 La Nord Africaine des

Aliments de Bétails باختصار 

»AFRICALIM «
إعالن متعدد القرارات

CCJF

 Bd la corniche Rés Al Yacht imm

 B 5ème Etg Casablanca، 20040،

CASABLANCA MAROC

 La Nord Africaine des

Aliments de Bétails باختصار » 

AFRICALIM« »شركة املساهمة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 92، شارع 

املقاومة - - الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجار1: 

.2 8559

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 28 يونيو 2021

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذ1 ينص على مايلي: 

- تجديد وكالة املتصرفين : 

السيد الهاشمي بوتكرا1 - 

كمتصرفين  بوتكرا1  براهيم  السيد 

انعقاد  حين  إلى  أ1  سنوات   6 ملدة 

الجمع العام املدعو للبث في حسابات 

سنة 2025.

قرار رقم 2: الذ1 ينص على مايلي: 

قرر املجلس اإلدار1 املنعقد في نفس 

للشركة،  اإلجتماعي  باملقر  اليوم 

املصادقة على تجديد السيد الهاشمي 

بوتكرا1 في مهامه كرئيس مدير عام 

طيلة مدته كمتصرف 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 1: الذ1 ينص على مايلي: 

تجديد وكالة املتصرفين 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 31 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

مارس 2021 تحت رقم 13 772.

11I

JUREXPERT

SOUDAPLAM

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

JUREXPERT

8 زنقة محمد العرو�سي، إقامة 

صغير، الطابق 5، املكتب رقم 

20 ساحة النصر، 20090، الدار 

البيضاء املغرب

SOUDAPLAM شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي األلفة 

زنقة 113 املحل رقم 17 امللك 

 KHANDKI 2 - املسمى خندقي

50 20 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

 97983

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانون   2020 دجنبر   28

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOUDAPLAM

 -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

االستغال  بجميع أنواعه ؛

- صناعة وتوزيع وسائل التعليب ؛

- االستيراد والتصدير..

األلفة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

زنقة 113 املحل رقم 17 امللك املسمى 

خندقي KHANDKI 2 - 20450 الدار 

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
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 : السيد إبراهيم زكريا أبو الكالم 

500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 

 500  : الهاد1 السو�سي  السيد عبد 

للحصة  درهم   100 بقيمة  حصة 

والعائلية  الشخصية  .األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الكالم  أبو  زكريا  إبراهيم  السيد 

عاد   حي   11 بلوك   308 عنوانه)ا) 

الطابق األر�سي 50 20 الدار البيضاء 

املغرب.

السو�سي  الهاد1  عبد  السيد 

 20026 195 شارع غاند1  عنوانه)ا) 

الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

الكالم  أبو  زكريا  إبراهيم  السيد 

عاد   حي   11 بلوك   308 عنوانه)ا) 

الطابق األر�سي 50 20 الدار البيضاء 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 06 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 773509.

12I

STE TIB COMPT SARL AU

 MAISON D›ARCHITECTURE

OUAHABI M.A.O
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE TIB COMPT SARL AU

ملتقى شارع املرابطين وزنقة 

البخار1 إقامة بغداد1 مكتب رقم 

05، 60000، وجدة املغرب

 MAISON D›ARCHITECTURE

OUAHABI M.A.O شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية 

شارع موال1 يوسف وزنقة محمد 

بن بوجمعة عمارة وهابي الطابق 

االر�سي شقة رقم 1 60000 وجدة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

37153

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانون   2021 مارس   23

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 MAISON D’ARCHITECTURE

.OUAHABI M.A.O

هندسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وديكور.

زاوية   : االجتماعي  املقر  عنوان 

شارع موال1 يوسف وزنقة محمد بن 

بوجمعة عمارة وهابي الطابق االر�سي 

شقة رقم 1 60000 وجدة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : سكينة  وهابي  السيدة 

للحصة  درهم   100 بقيمة  حصة 

والعائلية  الشخصية  .األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

وهابي سكينة عنوانه)ا)  السيدة 

الثاني تجزئة بن ميرا  شارع الحسن 

رقم  0 60000 وجدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

وهابي سكينة عنوانه)ا)  السيدة 

الثاني تجزئة بن ميرا  شارع الحسن 

رقم  0 60000 وجدة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   21 بتاريخ  بوجدة  التجارية 

2021 تحت رقم 89 1.

13I

STE TIB COMPT SARL AU

AVENIR LOTISSEMENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

STE TIB COMPT SARL AU

ملتقى شارع املرابطين وزنقة 

البخار1 إقامة بغداد1 مكتب رقم 

05، 60000، وجدة املغرب

AVENIR LOTISSEMENT شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي 7 زنقة 

الدار البيضاء - 60000 وجدة 

املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجار1 

.17511

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2021 31 مارس  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ   AVENIR LOTISSEMENT

وعنوان  درهم   100.000 رأسمالها 

الدار  زنقة   7 اإلجتماعي  مقرها 

املغرب  وجدة   60000  - البيضاء 

نتيجة   : توقف نشاط الشركة.

زنقة   7 و حدد مقر التصفية ب 

الدار البيضاء - 60000 وجدة املغرب. 

و عين:

الطلحاو1  احمد  السيد)ة) 

البيضاء  الدار  زنقة   7 وعنوانه)ا) 

)ة)  كمصفي  املغرب  وجدة   60000

للشركة.

 وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   22 بتاريخ  بوجدة  التجارية 

2021 تحت رقم 1516.

1 I

نورة

»SAMAH LOC S.I.M2«
إعالن متعدد القرارات

نورة
هيالنة درب املجاط رقم 17 مراكش، 

0030 ، مراكش املغرب
»SAMAH LOC S.I.M2« »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 
الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: بلوك 
25 رقم 151 تجزئة النخيل سيبغ 

مراكش - - مراكش املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجار1: 
.75909

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 07 يناير 2021

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذ1 ينص على مايلي: 
تحويل مقر الشركة إلى املقر الجديد 
تجزئة النخيل   151 رقم   25 بلوك   :

سيبغ مراكش
قرار رقم 2: الذ1 ينص على مايلي: 
املواء  بيع  إلى  الشركة  نشاط  تغيير 

الغذائية والتبغ
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 3: الذ1 ينص على مايلي: 
القانون  من  و    2 الفصل  تغيير 

األسا�سي للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   29 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 122331.
15I

STE TIB COMPT SARL AU

TOP CHASSE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

STE TIB COMPT SARL AU
ملتقى شارع املرابطين وزنقة 

البخار1 إقامة بغداد1 مكتب رقم 
05، 60000، وجدة املغرب
TOP CHASSE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)
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وعنوان مقرها اإلجتماعي 51 شارع 

بير انزران - 60000 وجدة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

.2 183

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2021 18 مارس  املؤرخ في 

 TOP شركة ذات املسؤولية املحدودة

 10.000 رأسمالها  مبلغ   CHASSE

 51 اإلجتماعي  درهم وعنوان مقرها 

وجدة   60000  - انزران  بير  شارع 

نشاط  توقف   : نتيجة    املغرب 

الشركة.

و حدد مقر التصفية ب 51 شارع 

بير انزران - 60000 وجدة املغرب. 

و عين:

عياد  املجيد  عبد  السيد)ة) 

انزران  بير  شارع   51 وعنوانه)ا) 

)ة)  كمصفي  املغرب  وجدة   60000

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   09 بتاريخ  بوجدة  التجارية 

2021 تحت رقم 1292.

16I

اسموب

INMOBILIARIA XXI S
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

اسموب

 RUE ACH ATTAOUI RIAD 36  5

 LOCAL 1A TANGER، 90000،

TANGER املغرب

INMOBILIARIA XXI S شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 5  زنقة 

الحاج العطاو1 اقامة الرياض 36 

محل 1 أ طنجة - 90000 طنجة 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجار1 

.8 721
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 أبريل   01 في  املؤرخ 

املصادقة على :
ادريس اسمار  )ة)  تفويت السيد 
أصل  من  اجتماعية  حصة   500
)ة)  السيد  لفائدة  حصة   1.000
 01 بتاريخ   ESTRELLA HOLDING

أبريل 2021.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
أبريل   21 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 51 1 2.

17I

فيد بيست كونسيلتين

OUTIWORK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

فيد بيست كونسيلتين
حي السعادة شارع موال1 اسماعيل 
زنقة بركان رقم 01 الطابق االو ، 

70000، العيون املغرب
OUTIWORK شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
قوبع رقم 108 العيون - 70000 

العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
36231

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   07
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. OUTIWORK

اشغا    : بإيجاز  الشركة  غرض 
البناء ....

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 70000  - العيون   108 رقم  قوبع 

العيون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : اوتيدير  عمرو  السيد 
للحصة  درهم   100 بقيمة  حصة 
والعائلية  الشخصية  .األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  اوتيدير  عمرو  السيد 
 730 رقم   B بلوك  الوحدة  مدينة 

العيون 70000 العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
عنوانه)ا)  اوتيدير  عمرو  السيد 
 730 رقم   B بلوك  الوحدة  مدينة 

العيون 70000 العيون املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   16 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2021 تحت رقم 2021/ 182.
18I

FOUZMEDIA

N M HOUSING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA، 14000، kenitra

maroc
N M HOUSING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 59 شارع 

موال1 عبدالعزيز إقامة موال1 
عبدالعزيز الرقم   - 000 1 

القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

60361
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   21
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 N M  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.HOUSING
االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقار1.
 59  : االجتماعي  املقر  عنوان 
إقامة  عبدالعزيز  موال1  شارع 
 1 000  - موال1 عبدالعزيز الرقم   

القنيطرة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:  رأسما   مبلغ 
كالتالي:األسماء  مقسم  درهم، 
وصفات  والعائلية  الشخصية 

ومواطن الشركاء :
عبدالناجي  بطاش  السيد 
عنوانه)ا) 28  اوالد امبارك بئر الرامي 

000 1 القنيطرة املغرب.
السيد لقريد مراد عنوانه)ا) عين 
القنيطرة   1 000 املخاليف  السبع 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
عبدالناجي  بطاش  السيد 
عنوانه)ا) 28  اوالد امبارك بئر الرامي 

000 1 القنيطرة املغرب
السيد لقريد مراد عنوانه)ا) عين 
القنيطرة   1 000 املخاليف  السبع 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 28 أبريل 

2021 تحت رقم -.

19I

هشام اسناني

EASY CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

هشام اسناني
الطابق الثاني 265 شارع اللة اسماء 

سيد1 مومن الجديد البيضاء، 
00 20، الدار البيضاء املغرب
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EASY CONSTRUCTION شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
و عنوان مقرها االجتماعي الدار 

البيضاء، العهد الجديد زنقة   رقم 
2 سيتي دجمعة - 20000 الدار 

البيضاء .
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجار1 
.162285

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تحويل   2013 نونبر   13 املؤرخ في 
الشكل القانوني للشركة من »شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 
»شركة ذات املسؤولية  إلى  الوحيد« 

املحدودة«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 30 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نونبر 2013 تحت رقم 538675.
20I

مكتب املحاسبة

 AGRI CONSULTING
 DEVELOPEMENT-ACD

-MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

مكتب املحاسبة شارع جون 
كينيد1 عمارة أعراب الطابق 
األو  رقم ب ، 35000، تازة 

 AGRI CONSULTING املغرب
 DEVELOPEMENT-ACD

MAROC- شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
وعنوان مقرها اإلجتماعي : حي 

املسعودية رقم 0 1تازة - 35000 
تازة املغرب. 

قفل التصفية 
رقم التقييد في السجل التجار1 
العام  الجمع  بمقت�سى   .  97  :
اإلستثنائي املؤرخ في 15 فبراير 2021 
 AGRI CONSULTING حل  تقرر 
 D E V E L O P E M E N T - A C D
مسؤولية  ذات  شركة   -MAROC
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 

وعنوان  درهم   10.000 رأسمالها 

مقرها اإلجتماعي حي املسعودية رقم 

0 1تازة - 35000 تازة املغرب نتيجة 

السيد)ة)  وعين:   . املردودية  لعدم 

صفاء الفلو�سي وعنو 

21I

هشام اسناني

EASY CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسما  الشركة

هشام اسناني

الطابق الثاني 265 شارع اللة اسماء 

سيد1 مومن الجديد البيضاء، 

00 20، الدار البيضاء املغرب

EASY CONSTRUCTION شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الدار 

البيضاء، العهد الجديد زنقة   رقم 

2 سيتي دجمعة الدار البيضاء، 

العهد الجديد زنقة   رقم 2 سيتي 

دجمعة 20000 الدار البيضاء 

املغرب.

رفع رأسما  الشركة

رقم التقييد في السجل التجار1 

.162285

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم   2013 دجنبر   12 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسما   رفع 

»900.000 درهم« أ1 من »100.000 

عن  درهم«   1.000.000« إلى  درهم« 

أو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يناير  201 تحت رقم 538993.

22I

هشام اسناني

EASY CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

هشام اسناني
اللة  شارع   265 الثاني  الطابق 
الجديد  مومن  سيد1  اسماء 
البيضاء  الدار   ،20 00 البيضاء، 

املغرب
EASY CONSTRUCTION شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
الدار  اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 
زنقة    الجديد  العهد  البيضاء، 
20000 الدار   - 2 سيتي دجمعة  رقم 

البيضاء املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجار1 
.162285

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تعيين   2015 نونبر   20 املؤرخ في 
مسير جديد للشركة السيد)ة) زروا  

السيد ابراهيم كمسير وحيد
تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 30 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نونبر 2015 تحت رقم 589736.

23I

STE EL GHRIB KHADIJA NET

 SOCIETE EL GHRIB
KHADIJA NET

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

STE EL GHRIB KHADIJA NET
113زنقة 5  مرجة واد فاس فاس، 

30000، فاس املغرب
 SOCIETE EL GHRIB KHADIJA

NET شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : رقم 
133الزنقة 5  املرجة واد فاس فاس 

- 30000 فاس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
.57735

بمقت�سى قرار الشريك الوحيد 
املؤرخ في  2 فبراير 2021 تقرر 
SOCIETE EL GHRIB KHA-  حل
DIJA NET شركة ذات املسؤولية 
املحدودة مبلغ رأسمالها 100.000 
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 
133الزنقة 5  املرجة واد فاس فاس 
- 30000 فاس املغرب نتيجة الالزمة 

والركود االقتصاد1.
و عين:

الغريب  خديجة  السيد)ة) 
حي  الحديقة   3 ك   210 وعنوانه)ا) 
30000 فاس املغرب  واد فاس فاس 

كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
رقم  وفي   2021 مارس   03 بتاريخ 
133الزنقة 5  املرجة واد فاس فاس 

- 30000 فاس املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   22 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2021 تحت رقم 1969/2021.

2 I

FIDUCOMPTA

VALLEY CERAM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCOMPTA
الرقم 13 شارع الحرية مكتب 10 
املدينة الجديدة اسفي، 6000 ، 

اسفي املغرب
VALLEY CERAM شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 

الواد1 زاوية شارع الحسن التاني 
وطريق دار�سي عي�سى حي فرنسا - 

6000  اسفي املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

11633
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.VALLEY CERAM

بيع   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

جميع  والتجزئة  بالجملة  وتسويق 

أنواع البالط القرميد واألدواته

-محل معدات.

-أعما  مختلفة.

-أعما  البناء..

اقامة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

التاني  الحسن  شارع  زاوية  الواد1 

 - فرنسا  حي  عي�سى  دار�سي  وطريق 

6000  اسفي املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 500.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 2.500  : السيد محمد امين بيعي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

العنصلي  السيدة فاطمة الزهراء 

درهم   100 بقيمة  حصة   2.500  :

الشخصية  .األسماء  للحصة 

والعائلية وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمد امين بيعي عنوانه)ا) 

165طريق دار عي�سى حي فرنسا  فيال 

م ج 6000  اسفي املغرب.

العنصلي  السيدة فاطمة الزهراء 

165طريق دار عي�سى  فيال  عنوانه)ا) 

حي فرنسا م ج 6000  اسفي املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

السيد محمد امين بيعي عنوانه)ا) 

165طريق دار عي�سى حي فرنسا  فيال 

م ج 6000  اسفي املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   28 بتاريخ  بآسفي  االبتدائية 

2021 تحت رقم -.

25I

ABDELADIM AUDIT ET CONSULTING SARL 

عبد العظيم لالستشارة وتدقيق 

الحسابات
إعالن متعدد القرارات

 ABDELADIM AUDIT ET

CONSULTING SARL

 OASIS SQUARE BUREAUX

 RUE 3 IMM 6 ETAG 2 BUR

 210 ROUTE OASIS، 20410،

CASABLANCA MAROC

عبد العظيم لالستشارة وتدقيق 

الحسابات »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: الدار 

البيضاء, مكاتب وازيس سكوير, 

طريق الوازيس, زنقة رقم 3, عمارة 
رقم 6, املكتب رقم 210, الطابق 

الثاني - 10 20 الدار البيضاء 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجار1: 

. 36173

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 18 مارس 2021

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذ1 ينص على مايلي: 

للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 

املسؤولية ذات  من شركة محدودة 

الشريك الوحيد إلى شركة محدودة 

املسؤولية

قرار رقم 2: الذ1 ينص على مايلي: 

اجتماعية  حصص   25 هبة  تأكيد 

من طرف السيد عبد العظيم خاليل 

لفائدة السيدة عاطف حنان

قرار رقم 3: الذ1 ينص على مايلي: 

املوافقة على السيدة عاطف حنان 

كشريكة جديدة

قرار رقم  : الذ1 ينص على مايلي: 

تغيير املواد 6 و7 من النظام األسا�سي 

للشركة

قرار رقم 5: الذ1 ينص على مايلي: 

األسا�سي  النظام  من   1 املادة  تغيير 

للشركة

قرار رقم 6: الذ1 ينص على مايلي: 

تحيين النظام األسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 6: الذ1 ينص على مايلي: 

تكوين رأس املا 

بند رقم 7: الذ1 ينص على مايلي: 

رأس املا 

بند رقم 1: الذ1 ينص على مايلي: 

الشكل القانوني

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 776080.

26I

FOUZMEDIA

RAHIOUI DARNA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA، 14000، kenitra

maroc

RAHIOUI DARNA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 59 شارع 

موال1 عبدالعزيز شارع موال1 

عبدالعزيز الرقم   - 000 1 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

60359

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   21

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.RAHIOUI DARNA

االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقار1.

 59  : االجتماعي  املقر  عنوان 
شارع  عبدالعزيز  موال1  شارع 
 1 000  - موال1 عبدالعزيز الرقم   

القنيطرة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 
كالتالي:األسماء  مقسم  درهم، 
وصفات  والعائلية  الشخصية 

ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  يونس  رحيو1  السيد 
 380 الرقم  مهدية  قصبة  تجزئة 

000 1 القنيطرة املغرب.
عنوانه)ا)  هشام  الشناح  السيد 
اليانس دارنا الشطر 2 مهدية 000 1 

القنيطرة املغرب.
السيد الشناحي حسن عنوانه)ا) 
قصبة مهدية الرقم 3866 سكتور 9 

000 1 القنيطرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
عنوانه)ا)  يونس  رحيو1  السيد 
 380 الرقم  مهدية  قصبة  تجزئة 

000 1 القنيطرة املغرب
عنوانه)ا)  هشام  الشناح  السيد 
اليانس دارنا الشطر 2 مهدية 000 1 

القنيطرة املغرب
السيد الشناحي حسن عنوانه)ا) 
قصبة مهدية الرقم 3866 سكتور 9 

000 1 القنيطرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 28 أبريل 

2021 تحت رقم -.
27I

FOUZMEDIA

RAYAZANE IMMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA، 14000، kenitra

maroc
RAYAZANE IMMO شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد



10231 الجريدة الرسميةعدد  566 - 7 شوا  2  1 )19 ما1 2021) 

وعنوان مقرها اإلجتماعي 59 شارع 

موال1 عبدالعزيز إقامة موال1 

عبدالعزيز الرقم   - 000 1 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

60337

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   29

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.RAYAZANE IMMO

االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقار1.

 59  : االجتماعي  املقر  عنوان 

إقامة  عبدالعزيز  موال1  شارع 

 1 000  - موال1 عبدالعزيز الرقم   

القنيطرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

كالتالي:األسماء  مقسم  درهم، 

وصفات  والعائلية  الشخصية 

ومواطن الشركاء :

السيد الضارافا محمد عنوانه)ا) 

إقامة الكولف 92 عمارة 161 الشقة 

05 000 1 القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

السيد الضارافا محمد عنوانه)ا) 

إقامة الكولف 92 عمارة 161 الشقة 

05 000 1 القنيطرة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 28 أبريل 

2021 تحت رقم -.

28I

CABINET ANESS

 MAHAJ NEGOCE ET

SERVICE
إعالن متعدد القرارات

CABINET ANESS

 HAY ALAOUIYINE، 12050، ,25

TEMARA MAROC

 MAHAJ NEGOCE ET SERVICE

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: شارع 

محمد الخامس, حي العلويين رقم 25 

, شقة رقم 3, الطابق - 12000 تمارة 

اململكة املغربية.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجار1: 

.130875

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 29 يناير 2021

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذ1 ينص على مايلي: 

أيوب من  املجدوبي  السيد  استقالة 

منصبه كمسير 

قرار رقم 2: الذ1 ينص على مايلي: 

املجدوبي  أمين  السيد  على  حفاظ 

والسيد مصطفى املجدوبي كاملسيرين 

قرار رقم 3: الذ1 ينص على مايلي: 

بالتوقيع  املشتركة  التوقيعات  تغيير 

املنفصل لجميع األعما  والعمليات 

املتعلقة بالشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

على  ينص  الذ1  رقم  1:  بند 

املجدوبي  أمين  السيد  تعيين  مايلي: 

والسيد مصطفى املجدوبي كاملسيرين 

صحيح  بشكل  الشركة  وستلتزم 

بجميع األعما  والعمليات من خال  

التوقيع املنفصل 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   09 بتاريخ  بتمارة  االبتدائية 

2021 تحت رقم 578.

29I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

ABJAOU CONCEPT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL

شارع موال1 الحسن اقامة البردعي 

عمارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتو1، 0000 ، مراكش املغرب

ABJAOU CONCEPT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي ساحة 

الحرية شارع موال1 الحسن اقامة 

البردعي عمارة ب الشقة رقم 2 - 

0000  مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

11 213

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 مارس   31

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. ABJAOU CONCEPT

إدارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املمتلكات

سانديك.

ساحة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

اقامة  الحسن  موال1  شارع  الحرية 

 -  2 رقم  الشقة  ب  عمارة  البردعي 

0000  مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

99 درهم،  مبلغ رأسما  الشركة: 

مقسم كالتالي:

السيد عاد  ابجاو : 1.000 حصة 

.األسماء  للحصة  درهم   100 بقيمة 

وصفات  والعائلية  الشخصية 

ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ابجاو  عاد   السيد 

البردعي  اقامة  الحسن  موال1  شارع 

عمارة ب 0000  مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

عنوانه)ا)  ابجاو  عاد   السيد 

البردعي  اقامة  الحسن  موال1  شارع 

عمارة ب 0000  مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   26 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم -.

30I

cabinet jdaini

HZA Groupe
إعالن متعدد القرارات

cabinet jdaini

 32BD BIR ANZARANE 1 ETAGE

 HAY EL HASSANI BERKANE،

63300، berkane maroc

HZA Groupe »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: رقم 28 

تجزئة مربوحة حي دخلة الرسم 

العقار1 0 /11599 بركان - 63300 

بركان املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجار1: 

.7683

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 19 أبريل 2021

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذ1 ينص على مايلي: 

15 حصة  *فوت السيد زاكي يوسف 

السيد  لفائدة  بالشركة  يملكها  التي 

افود  السيدة  حمزة*فوتت  زاكي 

فاتحة 15 حصة التي يملكها بالشركة 

لفائدة السيد زاكي حمزة
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قرار رقم 2: الذ1 ينص على مايلي: 
للشركة  القانوني  الشكل  -تحويل 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  من 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  إلى 

بشريك وحيد.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذ1   :6-7 رقم  بند 
 15 مايلي: *فوت السيد زاكي يوسف 
لفائدة  بالشركة  يملكها  التي  حصة 
السيدة  حمزة*فوتت  زاكي  السيد 
يملكها  التي  حصة   15 فاتحة  افود 

بالشركة لفائدة السيد زاكي حمزة
بند رقم 1: الذ1 ينص على مايلي: 
للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  من 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  إلى 

بشريك وحيد.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   22 بتاريخ  ببركان  االبتدائية 

2021 تحت رقم 227/2021.
31I

SAGASUD

 CH M GLACE &
CONGELATION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SAGASUD
شارع االمير موال1 عبد هللا رقم 23 
 LAAYOUNE، 70000، العيون

LAAYOUNE املغرب
 CH M GLACE & CONGELATION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مشروع 

وحدة النتاج الثلج باملنطقة 
الصناعية تحت ارقام 13655/17ت 

17-/13656ت- 13657/17ت 
املر�سى العيون - 70000 املر�سى 

العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
36377

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في 12 
أبريل 2021 تم إعداد القانون 

األسا�سي لشركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 CH M اإلقتضاء بمختصر تسميتها : 

.GLACE & CONGELATION

مصنع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

النتاج الثلج بيع وتوزيع الثلج بالجملة 

بالجملة  السمك  بيع  والتقسيذ 

والتقسيط .

مشروع   : عنوان املقر االجتماعي 

باملنطقة  الثلج  النتاج  وحدة 

الصناعية تحت ارقام 17/13655ت 

17/13657ت  17/13656-ت- 

املر�سى   70000  - العيون  املر�سى 

العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .

مبلغ رأسما  الشركة: 7.200.000 

درهم، مقسم كالتالي:

 7.200  : بريهوما  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد محمد بريهوما : 7200000 

بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بريهوما  محمد  السيد 

شيشاوة  املختار  سيد1  الزاوية  حي 

1000  شيشاوة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

عنوانه)ا)  بريهوما  محمد  السيد 

شيشاوة  املختار  سيد1  الزاوية  حي 

1000  شيشاوة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   28 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2021 تحت رقم -.

32I

فيد بيست كونسيلتين

TAWLAGT SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

فيد بيست كونسيلتين
حي السعادة شارع موال1 اسماعيل 
زنقة بركان رقم 01 الطابق االو ، 

70000، العيون املغرب
TAWLAGT SERVICE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة بدر 
شارع حسن الثاني املدخل الجنوبي 
لطرفاية بدون رقم طرفاية 70000 

طرفاية املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
36229

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   13
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. TAWLAGT SERVICE
انشطة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مختلفة ........
عنوان املقر االجتماعي : تجزئة بدر 
شارع حسن الثاني املدخل الجنوبي 
 70000 لطرفاية بدون رقم طرفاية 

طرفاية املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد الحسين عبد النبي : 1.000 
للحصة  درهم   100 بقيمة  حصة 
والعائلية  الشخصية  .األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

النبي  عبد  الحسين  السيد 
رقم  بدون  الجديد  الحي  عنوانه)ا) 

طرفاية 70000 طرفاية املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
النبي  عبد  الحسين  السيد 
رقم  بدون  الجديد  الحي  عنوانه)ا) 

طرفاية 70000 طرفاية املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   16 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2021 تحت رقم 1825/2021.

33I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

EN PROMOTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موال1 الحسن اقامة البردعي 
عمارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتو1، 0000 ، مراكش املغرب
EN PROMOTION شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي ساحة 

الحرية شارع موال1 الحسن اقامة 
البردعي عمارة ب الشقة رقم 2 - 

0000  مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
11 379

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   29
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 EN  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PROMOTION
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التطوير   : بإيجاز  غرض الشركة 
العقار1

العقارية  املشاريع  ومراقبة  إدارة 

الفنية  بالجوانب  يتعلق  ما  لكل 

لإلدارة املالية واإلدارية.

ساحة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

اقامة  الحسن  موال1  شارع  الحرية 

 -  2 رقم  الشقة  ب  عمارة  البردعي 

0000  مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد منصف البطلو�سي : 1.000 

للحصة  درهم   100 بقيمة  حصة 

والعائلية  الشخصية  .األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

البطلو�سي  منصف  السيد 

  8 فيال  مراكش  ابوب  عنوانه)ا) 

0000  مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

البطلو�سي  منصف  السيد 

  8 فيال  مراكش  ابوب  عنوانه)ا) 

0000  مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   29 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم -.

3 I

BCNG

STE: GHANNOU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

BCNG

 BD. ZERKTOUNI  ,265

 9ÈME ETAGE N°92 265, BD.

 ZERKTOUNI 9ÈME ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA

MAROC

ذات  شركة   STE: GHANNOU

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد

 ،265 اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 

 - 9 رقم92  شارع الزرقطوني الطابق 

20050 الدار البيضاء املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

.315563

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم تعيين   2021 05 فبراير  املؤرخ في 

مسير جديد للشركة السيد)ة) دويب 

الحسين كمسير وحيد

تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 09 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

مارس 2021 تحت رقم 769293.

35I

AJBAR CONSULTING

STE YAZ TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AJBAR CONSULTING

 Bureaux Nour Rue EL Houssine

 AL Khadar N°2، 30050، FES

املغرب

STE YAZ TRAVAUX شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي متجر 6 

قطعة 171 تجزئة لطيفة طريق 

ايموزار - 30023 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

67515

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   02

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.YAZ TRAVAUX
مقاولة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املختلفة  بانجازاألشغا   خاصة 

واإلنعاش العقار1.
متجر   : االجتماعي  املقر  عنوان 
طريق  لطيفة  تجزئة   171 قطعة   6

ايموزار - 30023 فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : أحمد  اليزغي  السيد 
للحصة  درهم   100 بقيمة  حصة 
والعائلية  الشخصية  .األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  أحمد  اليزغي  السيد 
كوال المبور 0000 كوال المبور ماليزيا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
عنوانه)ا)  أحمد  اليزغي  السيد 
كوال المبور 0000 كوال المبور ماليزيا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   26 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2021 تحت رقم 2002.
36I

BELCOMPTA

SOFACODEC SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

BELCOMPTA
رقم   بلوك ب شارع النور زواغة 

العليا، 30000، فاس املغرب
SOFACODEC SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي قطعة رقم 

11 الحي الصناعي بنسودة تجزئة 
وفاء - 30000 فاس املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

.17097
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 25 مارس 2021 تم تحويل 
للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

الصناعي  الحي   11 رقم  »قطعة  من 

فاس   30000  - بنسودة تجزئة وفاء 

املغرب« إلى »رقم 6 زنقة 2 بلوك 2 حي 

30000 فاس   - سيد1 بوظهر زواغة 

املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   18 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2021 تحت رقم 1877/2021.

37I

RK CONSULTING GROUPE

HERVE INVEST

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسما  الشركة

RK CONSULTING GROUPE

 AV ABDELKARIM EL KHATTABI

 IMMB JAWAD B APPT 34

 DEUXIEME ETAGE، 400000،

MARRAKECH MAROC

HERVE INVEST شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 

 RESIDENCE FERDAOUS 14

 RUE CAP.IRRIGUI GUELIZ

MARRAKECH - 40000 مراكش 

املغرب.

رفع رأسما  الشركة

رقم التقييد في السجل التجار1 

.21657

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم   2019 مارس   01 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسما   رفع 

من  أ1  درهم«   2.900.000«

 3.000.000« إلى  درهم«   100.000«

مقاصة  إجراء   : طريق  عن  درهم« 

املقدار  املحددة  الشركة  ديون  مع 

واملستحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   05 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2019 تحت رقم 6857.

38I
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HOUSSAM

أبطيو نيڭوص
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HOUSSAM

 HAY SOUANI RUE 8 N° 15،

90000، TANGER MAROC

أبطيو نيڭوص شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 

العزيزية بوليفارد اململكة العربية 

السعودية الطابق الثالث رقم 20 - 

90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

115669

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

أبطيو   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

نيڭوص.

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع البحرية والساحلية, استيراد 

وتصدير وشراء وبيع جميع املواد.

اقامة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

العربية  اململكة  بوليفارد  العزيزية 

 -  20 السعودية الطابق الثالث رقم 

90000 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : ابطيو  محمد  السيد 

للحصة  درهم   100 بقيمة  حصة 

والعائلية  الشخصية  .األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ابطيو  محمد  السيد 

 63 رقم  األرجنتين  زنقة  املصلى  حي 

90000 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

عنوانه)ا)  ابطيو  محمد  السيد 

 63 رقم  األرجنتين  زنقة  املصلى  حي 

90000 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   23 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 1669 2.

39I

TOLBATI

TOLBATI SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TOLBATI SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 332 :شارع 

ابراهيم الروداني طابق 21 اقامة 

الريحان املعاريف 20330 الدار 

البيضاء.

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

 99 93

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 مارس   30

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TOLBATI SARL

مطا    : بإيجاز  الشركة  غرض 

وصباغ سيارات, ومنعش عقار1.

 332  : االجتماعي  املقر  عنوان 

 21 طابق  الروداني  ابراهيم  شارع 

 20330 املعاريف  الريحان  اقامة 

الدار البيضاء.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:  رأسما   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 100 الكبير ضهور1  السيد عبد 

للحصة. درهم   100 بقيمة  حصة 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

ضهور1  الكبير  عبد  السيد  )ا)   

عمارة   07 اقامة بلير م س   : عنوانه 
06 عين حرودة  01 رقم  ميم الطابق 

املحمدية.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

ضهور1  الكبير  عبد  السيد  )ا) 

عمارة   07 اقامة بلير م س   : عنوانه 
06 عين حرودة  01 رقم  ميم الطابق 

املحمدية.

باملركز  القانوني  اإليداع  تم 

البيضاء  الدار  لإلستثمار  الجهو1 

بتاريخ 02 أبريل 2021.

 0I

nador conseil sarl au

COFMATIC
إعالن متعدد القرارات

nador conseil sarl au

 res gourougou b1 av des far،

62000، nador maroc

COFMATIC »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: اقامة 

كوروكو ب1 شارع الجيش امللكي - 

62000 الناظور املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجار1: 

.12617

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 09 أكتوبر 2020

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذ1 ينص على مايلي: 

باع السيد بوداس حسين 250 حصة 

للسيد  الشركة  في  حصصه  من 

بوداس رشيد 

قرار رقم 2: الذ1 ينص على مايلي: 

تحويل املقر االجتماعي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 1: الذ1 ينص على مايلي: 
من  للشركة  القانوني  النظام  تغيير 
شركة محدودة املسؤولية الى شركة 

محدودة املسؤولية بشريك وحيد
الذ1 ينص على   : و7   6 بند رقم 
مايلي: راسما  الشركة 50.000 درهم 
اجتماعية  حصة   500 مقسمة   
في  كلها  للحصة  درهم   100 بقيمة 

ملك السيد بوداس رشيد
على  ينص  الذ1  رقم  :  بند 
املقر االجتماعي للشركة بالحي  مايلي: 
سلوان  العرو1  طريق  الصناعي 

الناظور
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   29 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2021 تحت رقم 203.
 1I

RK CONSULTING GROUPE

HERVE INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

خفض رأسما  الشركة

RK CONSULTING GROUPE
 AV ABDELKARIM EL KHATTABI

 IMMB JAWAD B APPT 34
 DEUXIEME ETAGE، 400000،

MARRAKECH MAROC
HERVE INVEST شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 

 RESIDENCE FERDAOUS 14
 RUE CAP.IRRIGUI GUELIZ

MARRAKECH - 40000 مراكش 
املغرب.

خفض رأسما  الشركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

.21657
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2019 مارس   01 في  املؤرخ 
بمبلغ  الشركة  رأسما   خفض 
من  أ1  درهم«   2.850.000« قدره 
 150.000« إلى  درهم«   3.000.000«
عدد  تخفيض   : طريق  عن  درهم« 

األسهم.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   05 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2019 تحت رقم 6857.

 2I

JIYAR JAOUAD

MK-GOLD CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

JIYAR JAOUAD

 N°5 3EME ETAGE IMM N°86

 RUE SIDI AHMED ABERKANE

 HAY DAKHLA BERKANE،

63300، BERKANE MAROC

MK-GOLD CAR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة كتبية 
رقم  1 بوكرعة بركان - 63300 

بركان املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

.6183

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   2021 أبريل   06 في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 

 MK-GOLD الوحيد  الشريك  ذات 

100.000 درهم  مبلغ رأسمالها   CAR

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة كتبية 
رقم  1 بوكرعة بركان - 63300 بركان 

املغرب نتيجة   : انعدام النشاط.

زنقة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 - بركان  بوكرعة  رقم  1  كتبية 

633000 بركان املغرب. 

و عين:

قاسمي  محمد  السيد)ة) 
رقم  1  كتبية  زنقة  وعنوانه)ا) 

بركان املغرب   63300 بوكرعة بركان 

كمصفي )ة) للشركة.

 وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   29 بتاريخ  ببركان  االبتدائية 

2021 تحت رقم 2021/  2.

 3I

KAOUN

BENHAMMAM TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KAOUN

 N°17 LOT NASSIM ASKEJOUR

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

BENHAMMAM TRANS شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

موال1 رشيد شقة ب3 جليز رقم 52 

مراكش - 0000  مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

11 199

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 مارس   23

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BENHAMMAM TRANS

غرض الشركة بإيجاز : -بيع مواد 

البناء

-االستراد والتصدير

-نقل سلع لحساب الغير.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 52 موال1 رشيد شقة ب3 جليز رقم 

مراكش - 0000  مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : بودجاج  كما   السيد 
للحصة  درهم   100 بقيمة  حصة 
والعائلية  الشخصية  .األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  بودجاج  كما   السيد 
البور  حسون  أوالد  كرتاوة  دوار 

مراكش 0000  مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
عنوانه)ا)  بودجاج  كما   السيد 
البور  حسون  أوالد  كرتاوة  دوار 

مراكش 0000  مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بمراكش بتاريخ - تحت رقم 

.-
  I

CCJF

 TRANSPORT ET
 LOGISTIQUE DES

 CEREALES ET DENREES
TLCD باختصار

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجتماعي للشركة

CCJF
 Bd la corniche Rés Al Yacht imm
 B 5ème Etg Casablanca، 20040،

CASABLANCA MAROC
 TRANSPORT ET LOGISTIQUE
 DES CEREALES ET DENREES

باختصار TLCD شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي كلم 6,3 
شارع موال1 اسماعيل عين السبع، - 

20000 الدار البيضاء املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجار1 
.127853

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 28 دجنبر 2020 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
اسماعيل  موال1  شارع   6,3 »كلم 
20000 الدار البيضاء  عين السبع، - 
الجزء  األمل،  »إقامة  إلى  املغرب« 

محل   ،21 عمارة   ،6 مجموعة   ،3
الدار   20000  -  3 املكتب رقم   ،11

البيضاء، املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 775637.
 5I

FOUZMEDIA

 MANSOURY FRERES
TRANS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA، 14000، kenitra

maroc
 MANSOURY FRERES TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 23 زنقة 
أنوا  عمارة فلور1 11 مكتب رقم   

ميموزا - 000 1 القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

596 1
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   29
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MANSOURY FRERES TRANS
غرض الشركة بإيجاز : - 

املحلية  البر1  الشحن  عمليات 
والدولية للبضائع.

في  املنفعة  أو  املشاركة  أخد   -
املتعلقة  واملقاوالت  الشركات  جميع 

باألهداف املذكورة
-و بـصـفـة عـامـــة جـمـيــع الــعـمـلــيـات 
الــصـنـاعــيــة،  املــــــالية،  التـجـاريـة، 
الــتــــي  الـعـقـاريــــــــة  غــيــر  أو  الـعـقـاريــــة 
لــهـــا ارتباط مــبــاشــــــــــــر أو غــيــر مــبــاشــر 
بـاألهـداف الســـــالفـــــة الــــــــذكر أو قــادرة 

أن تيــسر نمـــو الشــركــة .
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زنقة   23  : عنوان املقر االجتماعي 
أنوا  عمارة فلور1 11 مكتب رقم   

ميموزا - 000 1 القنيطرة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 600.000 مبلغ رأسما  الشركة: 
كالتالي:األسماء  مقسم  درهم، 
وصفات  والعائلية  الشخصية 

ومواطن الشركاء :
السيد منصور1 إدريس عنوانه)ا) 

القنيطرة 000 1 القنيطرة املغرب.
املسناو1  منصور1  السيد 
عنوانه)ا) القنيطرة 000 1 القنيطرة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
املسناو1  منصور1  السيد 
عنوانه)ا) القنيطرة 000 1 القنيطرة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 17 مارس 

2021 تحت رقم -.
 6I

عاد  البيطار )موثق)

س.ك بالص
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسما  الشركة

عاد  البيطار )موثق)
زاوية زنقة علي عبد الرزاق وزنقة 
أحمد الشر�سي، إقامة شان أنفا 
عمارة -د- الطابق الثالث مكتب 

رقم 5 مقاطعة أنفا الدار البيضاء، 
20170، الدار البيضاء املغرب

س.ك بالص شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الدار 
البيضاء، 126 شارع الزرقطوني - 

20060 الدار البيضاء املغرب.
رفع رأسما  الشركة

رقم التقييد في السجل التجار1 
. 72267

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2021 فبراير   08 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسما   رفع 

أ1  درهم«   13.990.000,00«
إلى  درهم«   10.000,00« من 
»000.000,00. 1 درهم« عن طريق : 

تقديم حصص نقدية أو عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 775933.
 7I

CABINET BENHASSAN SARL AU

LITTLE DREAM PRIVEE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET BENHASSAN SARL
AU

درب خالد زنقة 3  رقم 5 ق.ج، 
0  20، الدارالبيضاء املغرب

LITTLE DREAM PRIVEE شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي برنامج 
الوفاق عمارة 5  ثف 6  الطابق 

السفلي عين السبع - 00 20 
البيضاء املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
 93677

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 فبراير   26
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 LITTLE : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.DREAM PRIVEE
مؤسسة   : غرض الشركة بإيجاز 

التعليم حرة حضانة روضة أطفا 
برنامج   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الطابق    6 ثف    5 عمارة  الوفاق 
السفلي عين السبع - 00 20 البيضاء 

املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : خيزر1  هشام  السيد 
للحصة  درهم   100 بقيمة  حصة 
والعائلية  الشخصية  .األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  خيزر1  هشام  السيد 
بوعزة  دار   37 رقم  النورس  تجزئة 

النواصر 27180 البيضاء املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
عنوانه)ا)  خيزر1  هشام  السيد 
بوعزة  دار   37 رقم  النورس  تجزئة 

النواصر 27180 البيضاء املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 
باملركز  تم  رقم  تحت   2021 مارس 

الجهو1 لإلستثمار .
 8I

FINANCIUM LLP

 TRIBECA EVENT
MANAGEMENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

FINANCIUM LLP
 BD ABDELMOUMEN 131,
 N°17, 4ème étage، 20130،
CASABLANCA MAROC

 TRIBECA EVENT
MANAGEMENT شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي فيال املنزه 

35، مسك الليل، شارع محمد 
السادس، الباب الجديد، مراكش - 

0020  مراكش املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجار1 
. 625

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر   2021 مارس   01 في  املؤرخ 
املسؤولية  ذات  شركة  حل 
 TRIBECA EVENT املحدودة 

رأسمالها  مبلغ   MANAGEMENT

مقرها  وعنوان  درهم   100.000

مسك   ،35 املنزه  فيال  اإلجتماعي 

الباب  الليل، شارع محمد السادس، 

مراكش    0020  - مراكش  الجديد، 

املغرب نتيجة   : جائحة كورونا.

فيال  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

35، مسك الليل، شارع محمد  املنزه 

 - مراكش  الباب الجديد،  السادس، 

0020  مراكش املغرب. 

و عين:

بابانا  بن  حرمة  على  السيد)ة) 

وعنوانه)ا) السماللية زنقة تانسيفت 

املغرب  مراكش    01 0  292 رقم 

كمصفي )ة) للشركة.

 وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   13 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 1 1229.

 9I

STE OUBOUKS AUDIT & CONSEILS

LAYLALAND

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

توسيع نشاط الشركة 

 STE OUBOUKS AUDIT &

CONSEILS

21، مكتب 17، الطابق الثاني، 

مكاتب باالص، شارع عبد الكريم 

الخطابي، فاس، 30000، فاس 

املغرب

LAYLALAND شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي 19 زنقة 

طرفاية حي الوفاء 2 طريق صفرو - 

30000 فاس املغرب.
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توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

.5 237

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2020 دجنبر   28 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

الصناعة  منتوجات  تصدير 

التقليدية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

أبريل   27 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2021 تحت رقم 1 20.

50I

mansour amane sarl au

bakkar amane
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

mansour amane sarl au

16 زنقة  2 حي الوحدة 2 العيون، 

70000، العيون املغرب

bakkar amane شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي القدس 

تجزئة 707 زنقة الغراق رقم 283 - 

70000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

32773

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2020 غشت   2 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 bakkar : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

. amane

خدمات   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الحراسة.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
القدس تجزئة 707 زنقة الغراق رقم 

283 - 70000 العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

السيد محفوظ املوساو1 : 1.000 
للحصة  درهم   100 بقيمة  حصة 
والعائلية  الشخصية  .األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
املوساو1  محفوظ  السيد 
 707 تجزئة  القدس  حي  عنوانه)ا) 
زنقة العراق رقم  28 70000 العيون 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
املوساو1  محفوظ  السيد 
 707 تجزئة  القدس  حي  عنوانه)ا) 
زنقة العراق رقم  28 70000 العيون 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
28 غشت  االبتدائية بالعيون بتاريخ 

2020 تحت رقم 1988/20.
51I

ste ISSAM PROPRE

ISSAM PROPRE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ste ISSAM PROPRE
 hay sekka bensouda fes، 110

30030، Fes maroc
ISSAM PROPRE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رأس املاء 
املحطة كلم 12 عين الشقف موال1 
يعقوب فاس - 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
675 3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   05
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ISSAM : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

. PROPRE
تصنيع   -  : غرض الشركة بإيجاز 

منتجات التنظيف.
- تجارة عامة.

- التصدير واالستيراد..
عنوان املقر االجتماعي : رأس املاء 
12 عين الشقف موال1  املحطة كلم 
يعقوب فاس - 30000 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 50.000 الشركة:  رأسما   مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

 500  : مستحسن  نبيل  السيد 
للحصة  درهم   100 بقيمة  حصة 
والعائلية  الشخصية  .األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد نبيل مستحسن عنوانه)ا) 
فاس  بنسودة  السكة  حي   99 رقم 

30030 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
السيد نبيل مستحسن عنوانه)ا) 
فاس  بنسودة  السكة  حي   99 رقم 

30030 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   27 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2021 تحت رقم 2031.
52I

FOUZMEDIA

BEX CENTER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA، 14000، kenitra

maroc
BEX CENTER شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 23 شارع 

أنوا  عمارة 11 مكتب رقم   ميموزا 

- 000 1 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

59971

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 مارس   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 BEX  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. CENTER

غرض الشركة بإيجاز : -إستغال  

مركز اتصا  هاتفي؛

عالقة  له  نشاط  أ1  -إستغال  

اإللكترونية  أو  الهاتفية  بالخدمات 

واملساعدة للشركات أو األفراد؛

- استيراد وتصدير أ1 منتج أو مادة 

أو خدمة مصرح قانونا باستغاللها في 

املغرب؛

التجارية  العالمات  -تمثيل 

وبراءات االختراع والحقوق التجارية 

املماثلة لها .

-الدراسة والتكوين املنهي واملشورة 

بشأن العمليات والعالقات التجارية؛

إدارة،  تسيير،  إنشاء،   -

وتباد   وتطوير  وتشغيل  اقتناء 

وتأجير جميع العقارات وورش العمل 

صناديق  أو  والتجارة  واملصانع 

نيابة  التوزيع  وعدادات  الصناعة، 

عنه أو نيابة عن الغير.

23 شارع  عنوان املقر االجتماعي : 

أنوا  عمارة 11 مكتب رقم   ميموزا 

- 000 1 القنيطرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 25.000 الشركة:  رأسما   مبلغ 

كالتالي:األسماء  مقسم  درهم، 

وصفات  والعائلية  الشخصية 

ومواطن الشركاء :
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يوسف  داميموال  أديمي  السيد 

رقم  عمارة  دارنا  أليانس  عنوانه)ا) 

 1 000 مهدية  شقة رقم     S3/13

القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

يوسف  داميموال  أديمي  السيد 

رقم  عمارة  دارنا  أليانس  عنوانه)ا) 

 1 000 مهدية  شقة رقم     S3/13

القنيطرة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 07 أبريل 

2021 تحت رقم -.

53I

FOUZMEDIA

 LA SOCIETE CONAGRO

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

FOUZMEDIA

 KENITRA، 14000، kenitra

maroc

 LA SOCIETE CONAGRO SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 62/61 

املنطقة الصناعية الجديدة، بير 

الرامي - 000 1 القنيطرة املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

.273 5

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 17 غشت 2020 تم تحويل 

للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

الصناعية  املنطقة   61/62« من 

 1 000  - الرامي  بير  الجديدة، 
زنقة   32« إلى  املغرب«  القنيطرة 

 -  7 مكتب رقم  عمارة ب،  معمورة، 

000 1 القنيطرة املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 23 فبراير 

2021 تحت رقم 81300.

5 I

MAROC TECHNIQUE MANAGEMENT SARL

V 6 MOTOR SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MAROC TECHNIQUE

MANAGEMENT SARL

 AVENUE ESSALAM RESIDENCE

 CHOUROUK BLOC B 2EME

 ETAGE N°4 TANGER AVENUE

 ESSALAM RESIDENCE

 CHOUROUK BLOC B 2EME

 ETAGE N°4 TANGER، 90000،

TANGER املغرب

V 6 MOTOR SARL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

املجاهدين تجزئة االنوار رقم 1  

طنجة - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

115009

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 مارس   10

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 V 6  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MOTOR SARL

مختلف   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االعما  الخاصة بميكانيك السيارات 

صيانة وا صالح السيارات.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 

  1 رقم  االنوار  تجزئة  املجاهدين 

طنجة - 90000 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .

 10.000 الشركة:  رأسما   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 50  : الوهابي  السيد علي قا�سي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد ابراهيم كلوش : 50 حصة 

.األسماء  للحصة  درهم   100 بقيمة 

وصفات  والعائلية  الشخصية 

ومواطن الشركاء :

الوهابي  قا�سي  علي  السيد 

 11002 بلجيكا  انبيرس  عنوانه)ا) 

انبيرس بلجيكا .

عنوانه)ا)  كلوش  ابراهيم  السيد 

الدريوش  تمسمان  املركز  كرونة 

02 62 الدريوش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

الوهابي  قا�سي  علي  السيد 

 11002 بلجيكا  انبيرس  عنوانه)ا) 

انبيرس بلجيكا

عنوانه)ا)  كلوش  ابراهيم  السيد 

الدريوش  تمسمان  املركز  كرونة 

02 62 الدريوش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   05 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 1065 2.

55I

FINCOSA MARRAKECH

BENZAITAR CASH 

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FINCOSA MARRAKECH

شارع عبد الكريم الخطابي اقامة 

رقية عمارة 180 بلوك B الطابق 

االو  الشقة 7، 0000 ، مراكش 

املغرب

 BENZAITAR CASH شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 7 درب 

بي�سي القصبة - 0000  مراكش 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجار1 

. 0 65
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 فبراير   12 في  املؤرخ 

املصادقة على :
)ة) فاطمة الزهراء  تفويت السيد 
من  اجتماعية  حصة   312 بوناصر 
)ة)  حصة لفائدة السيد  أصل  62 
مريم بنزعيتر بتاريخ 12 فبراير 2021.

)ة) فاطمة الزهراء  تفويت السيد 
من  اجتماعية  حصة   312 بوناصر 
السيد  لفائدة  حصة  أصل  62 
فبراير   12 ماجدة بنزعيتر بتاريخ  )ة) 

.2021
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
أبريل   27 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم  5 123.

56I

FOUZMEDIA

RAFAIFOR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA، 14000، kenitra

maroc
RAFAIFOR شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية شارع 

االستقال  واملر�سى مكتب رقم 7 
عمارة أ - 000 1 القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
60303

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   12
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.RAFAIFOR

االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقار1.

زاوية   : االجتماعي  املقر  عنوان 

شارع االستقال  واملر�سى مكتب رقم 

7 عمارة أ - 000 1 القنيطرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

كالتالي:األسماء  مقسم  درهم، 

وصفات  والعائلية  الشخصية 

ومواطن الشركاء :

الرفاعي  عبداملنعم  السيد 

عنوانه)ا) تجزئة العصام الرقم  38 

الفوارات 000 1 القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

الرفاعي  عبداملنعم  السيد 

عنوانه)ا) تجزئة العصام الرقم  38 

الفوارات 000 1 القنيطرة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 26 أبريل 

2021 تحت رقم -.

57I

FINCOSA MARRAKECH

CHALOUACHI FER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FINCOSA MARRAKECH

شارع عبد الكريم الخطابي اقامة 

رقية عمارة 180 بلوك B الطابق 

االو  الشقة 7، 0000 ، مراكش 

املغرب

CHALOUACHI FER شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي ضيعة 

بوزيد رقم 35 الفرا1 اعزيب الشيخ 

سعادة - 0000  مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

113899

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CHALOUACHI FER

غرض الشركة بإيجاز : املتاجرة في 

بيع الحديد القديم.

ضيعة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

35 الفرا1 اعزيب الشيخ  بوزيد رقم 

سعادة - 0000  مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:  رأسما   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 100  : شلوا�سي  ايوب  السيد 

للحصة  درهم   100 بقيمة  حصة 

والعائلية  الشخصية  .األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  شلوا�سي  ايوب  السيد 

درب الكبير رقم    سيبع ش 0000  

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

عنوانه)ا)  شلوا�سي  ايوب  السيد 

درب الكبير رقم    سيبع ش 0000  

مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   19 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 1 1231.

58I

VISION VASTE CONSULTING

 GROUPE BAGOBEN
CHALLENGE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تغيير تسمية الشركة

VISION VASTE CONSULTING
 Tanger, Avenue Abi Lhassan

 Chadili Immeuble Warda N°2,
RDC، 90000، TANGER MAROC

 GROUPE BAGOBEN
CHALLENGE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجتماعي 29 زنقة 

عمر بن العاص، الطابق الثالث رقم 
26 - 90000 طنجة املغرب.

تغيير تسمية الشركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

101895
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تغيير   2021 مارس   23 املؤرخ في 
 GROUPE« من  الشركة  تسمية 
إلى   »BAGOBEN CHALLENGE

. »INOUZAR SERVICES«
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   23 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 7 16 2.
59I

CHEZ MAGANDA

CENTRE INTEL PRIVE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

CENTRE INTEL PRIVE
رقم 208 السعادة 3 املحاميد 

الشقة رقم 1 الطابق االو  والشقة 
رقم 2 الطابق الثاني مراكش، 

0000 ، مراكش املغرب
CENTRE INTEL PRIVE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : رقم 208 
السعادة 3 املحاميد الشقة رقم 1 

الطابق االو  والشقة رقم 2 الطابق 
الثاني مراكش - 0000  مراكش 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

.90925

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2021 أبريل   09 املؤرخ في 

CENTRE INTEL PRIVE شركة ذات 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

 100.000 رأسمالها  مبلغ  الوحيد 

درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 

208 السعادة 3 املحاميد الشقة رقم 

1 الطابق االو  والشقة رقم 2 الطابق 

مراكش    0000  - مراكش  الثاني 

املغرب نتيجة الالزمة االقتصادية.

و عين:

بنعد1  ايت  نزهة  السيد)ة) 

وعنوانه)ا) تجزئة الحي الصناعي رقم 

مراكش    0000 مراكش  سيبع   28

املغرب كمصف

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

 208 2021 وفي رقم  09 أبريل  بتاريخ 

 1 رقم  الشقة  املحاميد   3 السعادة 

الطابق   2 الطابق االو  والشقة رقم 

مراكش    0000  - مراكش  الثاني 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   26 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم  12339.

60I

اسموب

ZAIMAR GROUPE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

اسموب

 RUE ACH ATTAOUI RIAD 36  5

 LOCAL 1A TANGER، 90000،

TANGER املغرب

ZAIMAR GROUPE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 5  زنقة 

الحاج العطاو1 اقامة الرياض 36 

محل 1 أ طنجة - 90000 طنجة 

املغرب.
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تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجار1 

.93235
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 أبريل   01 في  املؤرخ 

املصادقة على :
ادريس اسمار  )ة)  تفويت السيد 
أصل  من  اجتماعية  حصة   5.000
)ة)  السيد  لفائدة  حصة   10.000
 01 بتاريخ   ESTRELLA HOLDING

أبريل 2021.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
أبريل   26 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 50 1 2.

61I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

KMZ INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موال1 الحسن اقامة البردعي 
عمارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتو1، 0000 ، مراكش املغرب
KMZ INVEST شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي ساحة 

الحرية شارع موال1 الحسن اقامة 
البردعي عمارة ب الشقة رقم 2 - 

0000  مراكش 10.000.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجار1 -.
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2019 مارس   18 في  املؤرخ 

املصادقة على :
بويهي  محمد  )ة)  السيد  تفويت 
50 حصة اجتماعية من أصل 1.000 
محسن  )ة)  السيد  لفائدة  حصة 

النوني بتاريخ 18 مارس 2019.
شركة  )ة)  السيد  تفويت 
 CHARLIE FOX INVESTMENT 50
 1.000 أصل  من  اجتماعية  حصة 
محسن  )ة)  السيد  لفائدة  حصة 

النوني بتاريخ 18 مارس 2019.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
أبريل   19 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 123116.

62I

فيد بيست كونسيلتين

 COMPTOIR INDUSTRIEL
TECHNOLOGIQUE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

فيد بيست كونسيلتين
حي السعادة شارع موال1 اسماعيل 
زنقة بركان رقم 01 الطابق االو ، 

70000، العيون املغرب
 COMPTOIR INDUSTRIEL

TECHNOLOGIQUE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 25 
مارس بلوك Y رقم 7 10 العيون 

تجزئة 25 مارس بلوك Y رقم 7 10 
العيون 70000 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
36393

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   01
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 COMPTOIR INDUSTRIEL

.TECHNOLOGIQUE
اشغا    : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء..
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
25 مارس بلوك Y رقم 7 10 العيون 
 10 7 رقم   Y مارس بلوك   25 تجزئة 

العيون 70000 العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

اقشوش  اللطيف  عبد  السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000  :

الشخصية  .األسماء  للحصة 

والعائلية وصفات ومواطن الشركاء :

اقشوش  اللطيف  عبد  السيد 

تومرت  بن  املهد1  شارع  عنوانه)ا) 
كلميم   70000  39 رقم   15 زنقة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

اقشوش  اللطيف  عبد  السيد 

تومرت  بن  املهد1  شارع  عنوانه)ا) 
كلميم   70000  39 رقم   15 زنقة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   28 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2021 تحت رقم 2362/2021.

63I

distra conseils

 ART PRESTIGE
AMEUBLEMENT
إعالن متعدد القرارات

distra conseils
رقم 2 بلوك 21 الطابق الثاني الحي 

الحسني، 0000 ، مراكش املغرب

 ART PRESTIGE AMEUBLEMENT

»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: 

 RESIDENCE AL BASSATINE

 MAGASIN 54 ET 55

 LAMHAMID MARRAKECH -

.40000 MARRAKECH MAROC

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجار1: 

.907 1

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

تم اتخاذ   2021 أبريل   21 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

الشركة:  رأسما   رفع  رقم  قرار 

الذ1 ينص على مايلي: تقديم حصص 

نقدية قيمتها 1000000

الشركة:  رأسما   رفع  رقم  قرار 

الذ1 ينص على مايلي: إجراء مقاصة 

املقدار  املحددة  الشركة  ديون  مع 

واملستحقة قيمتها 500000

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 6: الذ1 ينص على مايلي: 

املساهمة في رأسما  الشركة : السيد 

مقداره  بما  املورابط  اسماعيل 

2000000

بند رقم 7: الذ1 ينص على مايلي: 

رأسما  الشركة محدد في 2000000 

سهم   20000 على  مقسم  درهم 

للسهم.مقسمة  100درهم  بقيمة 

املورابط  اسماعيل  :السيد  كاآلتي 

20000 سهم.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   28 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 87 123.

6 I

STE TIB COMPT SARL AU

MSA IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

STE TIB COMPT SARL AU

ملتقى شارع املرابطين وزنقة 

البخار1 إقامة بغداد1 مكتب رقم 

05، 60000، وجدة املغرب

MSA IMMO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 21 تقاطع 

زنقة تافوغالت ومحمد بن عبد هللا - 

60000 وجدة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجار1 

.29555

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2021 أبريل   05 في  املؤرخ 

املصادقة على :



10241 الجريدة الرسميةعدد  566 - 7 شوا  2  1 )19 ما1 2021) 

تفويت السيد )ة) احمد طلحاو1 
أصل  من  اجتماعية  حصة   50
نبيل  )ة)  السيد  لفائدة  حصة   150

طلحاو1 بتاريخ 05 أبريل 2021.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
أبريل   21 بتاريخ  بوجدة  التجارية 

2021 تحت رقم 91 1.
65I

مكتب املحاسبة

NAABEK BET SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب املحاسبة
شارع جون كينيد1 عمارة أعراب 

الطابق األو  رقم ب ، 35000، تازة 
املغرب

NAABEK BET SARL AU شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

املسعودية شقة 10 مكتب رقم 1 
تازة - 35000 تازة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
5975

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   01
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.NAABEK BET SARL AU
مكتب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الدراسات التقنية والهندسية.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
املسعودية شقة 10 مكتب رقم 1 تازة 

- 35000 تازة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 
كالتالي:األسماء  مقسم  درهم، 
وصفات  والعائلية  الشخصية 

ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  زكرياء  بيا�سي  السيد 
تجزئة الفتح حي موال1 يوسف تازة 

35000 تازة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
عنوانه)ا)  زكرياء  بيا�سي  السيد 
تجزئة الفتح حي موال1 يوسف تازة 

35000 تازة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   28 بتاريخ  بتازة  االبتدائية 

2021 تحت رقم 9 2.
66I

FOUZMEDIA

DK COLOR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA، 14000، kenitra

maroc
DK COLOR شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 30 شارع 
االمام علي مكتب رقم 2 - 000 1 

القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
60365

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 DK  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.COLOR
مقاو    : بإيجاز  الشركة  غرض 

فياالشغا  املختلفة واشغا  البناء.
30 شارع  عنوان املقر االجتماعي : 
 1 000  -  2 رقم  االمام علي مكتب 

القنيطرة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 
كالتالي:األسماء  مقسم  درهم، 
وصفات  والعائلية  الشخصية 

ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  الدعقي  السيد محمد 
جنان 2 الرقم 31  بئر الرامي 000 1 

القنيطرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
عنوانه)ا)  الدعقي  السيد محمد 
جنان 2 الرقم 31  بئر الرامي 000 1 

القنيطرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 28 أبريل 

2021 تحت رقم -.
67I

ديوان األستاذة منى أولهر1 موثقة

»OHMA »أ ه م أ«
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ديوان األستاذة منى أولهر1 موثقة
ساحة الروداني، إقامة رضوان 

ب، الطابق 1، رقم 30.، 90000، 
Tanger املغرب

»أ ه م أ« OHMA« شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي طنجة، 
02، زنقة جما  الدين األفغاني، 

إقامة أبضالص، رقم 16. - 90000 
Tanger املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجار1 
.791 7

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 فبراير   22 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة) محمد ابضالس 
أصل  من  اجتماعية  حصة   100
حمزة  )ة)  300 حصة لفائدة السيد 

ابضالص بتاريخ 22 فبراير 2021.
تفويت السيد )ة) محمد ابضالس 
100 حصة اجتماعية من أصل 300 
يوسف  )ة)  السيد  لفائدة  حصة 

ابضالس بتاريخ 22 فبراير 2021.
تفويت السيد )ة) محمد ابضالس 
أصل  من  اجتماعية  حصة   100
يونس  )ة)  300 حصة لفائدة السيد 

ابضالس بتاريخ 22 فبراير 2021.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
أبريل   15 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 3515.
68I

LAARISS

 WATER BLUE TRAVAUX
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

LAARISS
 rue aguelmane sidi ali app 2 20
 AGDAL RABAT، 10090، RABAT

MAROC
 WATER BLUE TRAVAUX SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 12 مكرر 
شارع لبنان رقم 03 اوشن الرباط - 

10090 الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

11322 
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 مارس   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
.WATER BLUE TRAVAUX SARL

املاء   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الصالح للشرب والصرف الصحي.

عنوان املقر االجتماعي : 12 مكرر 
 - اوشن الرباط   03 شارع لبنان رقم 

10090 الرباط املغرب.
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

الشركة:  رأسما   مبلغ 
مقسم  درهم،   1.000.000
الشخصية والعائلية  كالتالي:األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد رنان أنس. عنوانه)ا) تجزئة 
العمران 2 شارع 08 رقم 32 الحاجب 

51000 الحاجب املغرب.
الهاد1  عبد  لعريس  السيد 
 118 رقم  الدايمة  دوار  عنوانه)ا) 
الصخيرات   12050 الصخيرات 

املغرب.
السيد حب�سي طيبي عنوانه)ا) رقم 
02 تجزئة السعادة العرائش 92052 

العرائش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
السيد رنان أنس عنوانه)ا) تجزئة 
العمران 2 شارع 08 رقم 32 الحاجب 

51000 الحاجب املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   28 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2021 تحت رقم -.

69I

BCNG

STE: BEST TREND
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BCNG
 BD. ZERKTOUNI ,265

 9ÈME ETAGE N°92 265, BD.
 ZERKTOUNI 9ÈME ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA
MAROC

STE: BEST TREND شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 265، 
شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم92 - 

20050 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

 9  79

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 مارس   01
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE:  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BEST TREND
اإلستيراد   : غرض الشركة بإيجاز 

والتصدير.
 ،265  : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - 9 رقم92  شارع الزرقطوني الطابق 

20050 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  رأسما   مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
 : بنهيمة  سفيان  السيد 
50.000,00 حصة بقيمة 100 درهم 

للحصة .
 : واليف  البشير  محمد  السيد 
50.000,00 حصة بقيمة 100 درهم 

للحصة .
السيد سفيان بنهيمة : 500 بقيمة 

100 درهم.
السيد محمد البشير واليف : 500 

بقيمة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد سفيان بنهيمة عنوانه)ا) 8 
ممر الحدائق تجزئة لرين عين السبع 

20050 الدار البيضاء املغرب.
واليف  البشير  محمد  السيد 
عنوانه)ا) 8 ممر الرياض تجزئة امللكة 
البيضاء  الدار   20050 السبع  عين 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
السيد سفيان بنهيمة عنوانه)ا) 8 
ممر الحدائق تجزئة لرين عين السبع 

20050 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

مارس 2021 تحت رقم 769970.
70I

moorish co

 SOLUTION TECHNICO
TRAVAUX

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

moorish co
 3rue ishsaq ibn hanin etage

 1 apt 1 bd yacoub elmansour
 casablanca، 20100، casablanca

maroc
 SOLUTION TECHNICO

TRAVAUX شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 10  شارع 
الزرقطوني إقامة حماد الطابق 1 

رقم 1 الدار البيضاء - 20000 الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
500927

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 مارس   30
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 SOLUTION TECHNICO  :

.TRAVAUX
السالمة   : بإيجاز  غرض الشركة 
والبستنة  والنظافة  والحراسة 
اليدوية من أ1  املتنوعة أو األعما  

نوع.
  10  : االجتماعي  املقر  عنوان 
شارع الزرقطوني إقامة حماد الطابق 
1 رقم 1 الدار البيضاء - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 : العمار1  الواحد  عبد  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000
الشخصية  .األسماء  للحصة 
والعائلية وصفات ومواطن الشركاء :

العمار1  الواحد  عبد  السيد 
 2 رقم  بارون  بيير  زنقة  عنوانه)ا) 

الجديدة 000 2 الجديدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
العمار1  الواحد  عبد  السيد 
 2 رقم  بارون  بيير  زنقة  عنوانه)ا) 

الجديدة 000 2 الجديدة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 776300.

71I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

M EXCHANGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موال1 الحسن اقامة البردعي 
عمارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتو1، 0000 ، مراكش املغرب
M EXCHANGE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي ساحة 

الحرية شارع موال1 الحسن اقامة 
البردعي عمارة ب الشقة رقم 2 - 

0000  مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

11 061
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 مارس   29
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 M  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.EXCHANGE
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تغيير   : بإيجاز  الشركة  غرض 
العملة. أداء عمليات الدفع

عبر  الدفع  األموا ،  )تحويل 
الهاتف).

ساحة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
اقامة  الحسن  موال1  شارع  الحرية 
 -  2 رقم  الشقة  ب  عمارة  البردعي 

0000  مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 700  : السيد الورزاز1 مصطفى 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد KABLA GUY : 300 حصة 
.األسماء  للحصة  درهم   100 بقيمة 
وصفات  والعائلية  الشخصية 

ومواطن الشركاء :
مصطفى  الورزاز1  السيد 
فيال  2  بوبانا  مجمع  عنوانه)ا) 

90000 طنجة املغرب.
عنوانه)ا)   KABLA GUY السيد 

فرنسا - - فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
مصطفى  الورزاز1  السيد 
فيال  2  بوبانا  مجمع  عنوانه)ا) 

90000 طنجة املغرب
عنوانه)ا)   KABLA GUY السيد 

فرنسا - - فرنسا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   21 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم -.
72I

املركز الجهو1 لالستثمار لجهة العيون الساقية 

الحمراء

AMGALA INVEST
شركة التضامن

تأسيس شركة

لجهة  لالستثمار  الجهو1  املركز 
العيون الساقية الحمراء

 ،70000  ،2266 البريد  صندوق 
العيون املغرب

شركة   AMGALA INVEST
التضامن

حي  اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 
بن  عامر  شارع   707 تجزئة  القدس 
 70000  - العيون   166 رقم  ياسر 

العيون املغرب
تأسيس شركة التضامن 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
36 07

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 مارس   29
األسا�سي لشركة التضامن باملميزات 

التالية:
شكل الشركة : شركة التضامن.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. AMGALA INVEST
تجهيز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التغليف وبيع املنتجات الزراعية.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
بن  عامر  شارع   707 تجزئة  القدس 
 70000  - العيون   166 رقم  ياسر 

العيون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 30.000 الشركة:  رأسما   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
100 حصة   : السيد املهد1 ابريه 

بقيمة 100 درهم للحصة .
100 حصة   : السيد أحمد عزات 

بقيمة 100 درهم للحصة .
100 حصة   : السيد الناجم ابريه 
.األسماء  للحصة  درهم   100 بقيمة 
وصفات  والعائلية  الشخصية 

ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  ابريه  املهد1  السيد 
شارع عامر   707 حي القدس تجزئة 
 70000 العيون   166 رقم  ياسر  بن 

العيون املغرب.
عنوانه)ا)  عزات  أحمد  السيد 
شارع عامر   707 حي القدس تجزئة 
 70000 العيون   166 رقم  ياسر  بن 

العيون املغرب.
عنوانه)ا)  ابريه  الناجم  السيد 
شارع عامر   707 حي القدس تجزئة 
 70000 العيون   166 رقم  ياسر  بن 

العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسير1 الشركة:

عنوانه)ا)  ابريه  املهد1  السيد 
شارع عامر   707 حي القدس تجزئة 
 70000 العيون   166 رقم  ياسر  بن 

العيون املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   29 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2021 تحت رقم 1278/21.
73I

NJ BUSINESS

STE FITAH TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NJ BUSINESS
 BUREAUX MARINA 3EME

 ETAGE BUREAU 19 AVENUE
 ABDELKRIM BENJELLOUN

 VILLE NOUVELLE FES، 30000،
FES maroc

STE FITAH TRAVAUX شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 15 
بلوك أ حي الوفاق زواغة فاس - 

30000 فاس املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
67559

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   01
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FITAH TRAVAUX
شركة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء واألشغا  املختلفة.
 15 رقم   : عنوان املقر االجتماعي 

 - فاس  زواغة  الوفاق  حي  أ  بلوك 
30000 فاس املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 500.000 مبلغ رأسما  الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

 5.000  : الفيطح  توفيق  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 5000  : الفيطح  توفيق  السيد 
بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الفيطح  توفيق  السيد 
زواغة  الوفاق  حي  أ  بلوك   15 رقم 

فاس 30000 فاس املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
عنوانه)ا)  الفيطح  توفيق  السيد 
زواغة  الوفاق  حي  أ  بلوك   15 رقم 

فاس 30000 فاس املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   27 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2021 تحت رقم 2 20.

7 I

FIDUCIAIRE SAJIMAR CONSEIL

CASE ME GROUP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SAJIMAR CONSEIL
 RES SOUFIANE SIDI MAAROUF

 CASABLANCA، 3028،
CASABLANCA MAROC

CAST ME GROUP شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 13.زنقة 
احمد املجتي اقامة االلب الطابق 

1رقم 8 املعاريف -  2631 
الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
500709
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   12
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 CAST  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.ME GROUP
انتاج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االفالم .الفيديو والصوت.
 : االجتماعي  املقر  عنوان 
االلب  اقامة  املجتي  احمد  13.زنقة 
 2631  - املعاريف   8 1رقم  الطابق 

الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : صبير  الحسين  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  صبير  الحسين  السيد 
تجزءة التهامي شقة 07 جليز مراكش 

 231 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
عنوانه)ا)  صبير  الحسين  السيد 
تجزءة التهامي شقة 07 جليز مراكش 

 231 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 776186.
75I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

PLMP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موال1 الحسن اقامة البردعي 
عمارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتو1، 0000 ، مراكش املغرب
PLMP شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي ساحة 

الحرية شارع موال1 الحسن اقامة 
البردعي عمارة ب الشقة رقم 2 - 

0000  مراكش 10.000.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجار1 -.
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2017 غشت   07 في  املؤرخ 

املصادقة على :
 Morgan )ة)  السيد  تفويت 
حصة   PECHMAJOU 167
حصة   1.000 أصل  من  اجتماعية 
 Patrick LEMESLE (لفائدة السيد )ة

بتاريخ 07 غشت 2017.
النوالة  حنان  )ة)  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   166
)ة)  السيد  لفائدة  حصة   1.000
07 غشت  Patrick LEMESLE بتاريخ 

.2017
 David Regis )ة)  تفويت السيد 
MONTERIN 333 حصة اجتماعية 
من أصل 1.000 حصة لفائدة السيد 
07 غشت  يويف الشكاتي بتاريخ  )ة) 

.2017
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
أبريل   20 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 123171.
76I

 MOHAMED EL KARRICHE COMPTABLE

AGREE

AMSA INVEST أمسا أنفست
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

 MOHAMED EL KARRICHE
COMPTABLE AGREE

شارع املغرب العربي رقم 2 الطابق 
األو  تطوان، 93000، تطوان 

املغرب
 AMSA INVEST أمسا أنفست
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجتماعي شارع 
محمد الخامس إقامة يسمينة 

الطابق األو  رقم   تطوان - 93000 
تطوان املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

.21317
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تغيير   2021 مارس   01 املؤرخ في 
»االنعاش  من  الشركة  نشاط 
العقار1« إلى »التجارة في العقارات«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   23 االبتدائية بتطوان بتاريخ 

2021 تحت رقم 0672.
77I

STE REDAGOOL SARL

STE REDAGOOL SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE REDAGOOL SARL
193 حي ملوية اوطاط الحاج بوملان، 

33300، اوطاط الحاج املغرب
STE REDAGOOL SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 193 حي 
ملوية اوطاط الحاج بوملان 33300 

اوطاط الحاج املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

1611
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2019 نونبر   21
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.REDAGOOL SARL
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املحروقات-بيع الغاز-نقل البضائع.
حي   193  : عنوان املقر االجتماعي 
 33300 ملوية اوطاط الحاج بوملان 

اوطاط الحاج املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:  رأسما   مبلغ 
مقسم  درهم،   10.000.000
الشخصية والعائلية  كالتالي:األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  الذهبي  قدور  السيد 
اوطاط الحاج 33300 اوطاط الحاج 

املغرب.
الذهبي  بوكريشة  احمد  السيد 
 33300 الحاج  اوطاط  عنوانه)ا) 

اوطاط الحاج املغرب.
عنوانه)ا)  الذهبي  حمو  السيد 
اوطاط الحاج 33300 اوطاط الحاج 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
عنوانه)ا)  الذهبي  حمو  السيد 
الحاج  اوطاط   33300 الحاج  اوطا 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   27 بتاريخ  ببوملان  االبتدائية 

2020 تحت رقم 16/2020.

78I

FLESHPOTS

Fleshpots
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLESHPOTS
BD BRAHIM ROUDANI.,332

 ETAGE, 5 , APPT 21 , RESIDENCE
 RAYHAN QUARTIER MAARIF
CASABLANCA، 20470، الدار 

البيضاء املغرب
Fleshpots شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 332 
شارع ابراهيم الروداني إقامة 

الريحان الطبقة 5 رقم الشقة 21 
medguioua@gmail.com الدار 

البيضاء املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
 81769
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2020 دجنبر   19
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.Fleshpots
غرض الشركة بإيجاز : اإلشهار .

 332  : االجتماعي  املقر  عنوان 
إقامة  الروداني  ابراهيم  شارع 
 21 الشقة  رقم   5 الطبقة  الريحان 
الدار   medguioua@gmail.com

البيضاء املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 
كالتالي:األسماء  مقسم  درهم، 
وصفات  والعائلية  الشخصية 

ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  كيوا  محمد  السيد 
 2021 سيد1 معروف إقامة األهالي 

الدار البيضاء املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
عنوانه)ا)  كيوا  محمد  السيد 
 2021 سيد1 معروف إقامة األهالي 

الدار البيضاء املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجنبر 2020 تحت رقم -.
79I

LOGIFIN

ORQUAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

LOGIFIN
 RUE OUED ZIZ, RES 20

 CASTILLA, 1ER ETAGE, APP N°
 5, TANGER، 90010، TANGER

MAROC

ORQUAL شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 23 شارع 
كرنوط الطابق السادس رقم 5 - 

90000 طنجة املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجار1 
.82529

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تعيين   2021 أبريل  املؤرخ في  1 
 Paul مسير جديد للشركة السيد)ة) 
Henri CURRET Jean-Louis كمسير 

وحيد
تبعا لقبو  استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   28 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 3936.
80I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

MOKYAZ7 CARS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موال1 الحسن اقامة البردعي 
عمارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتو1، 0000 ، مراكش املغرب
MOKYAZ7 CARS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي االكراش 
10 زنقة رحا  بن أحمد العمارة 18 

رقم أ8- - 0000  مراكش املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجار1 -.
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 12 مارس 2021 تم تعيين 
مسير جديد للشركة السيد)ة) 

املختار1 فؤاد كمسير وحيد
تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   19 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 123157.
81I

JIYAR JAOUAD

ITQANE SOFT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

JIYAR JAOUAD
 N°5 3EME ETAGE IMM N°86
 RUE SIDI AHMED ABERKANE

 HAY DAKHLA BERKANE،
63300، BERKANE MAROC
ITQANE SOFT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 
86 زنقة سيد1 احمد أبركان حي 
الداخلة بركان - 63300 بركان 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجار1 
.5001

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   2021 أبريل   06 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 ITQANE SOFT الوحيد  الشريك 
مبلغ رأسمالها 10.000 درهم وعنوان 
مقرها اإلجتماعي رقم 86 زنقة سيد1 
 - بركان  الداخلة  حي  أبركان  احمد 
 : نتيجة    املغرب  بركان   63300

انعدام النشاط.
 86 و حدد مقر التصفية ب رقم 
زنقة سيد1 احمد أبركان حي الداخلة 

بركان - 63300 بركان املغرب. 
و عين:

يزيد1  عمران  السيد)ة) 
حي  تونس  زنقة   8 رقم  وعنوانه)ا) 
السالم سيد1 سليمان بركان 63300 

بركان املغرب كمصفي )ة) للشركة.
 وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   29 بتاريخ  ببركان  االبتدائية 

2021 تحت رقم 3/2021 2.

82I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

KAPITAL TRANSPORT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL

شارع موال1 الحسن اقامة البردعي 

عمارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتو1، 0000 ، مراكش املغرب

KAPITAL TRANSPORT شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : رقم 0  

سيد1 عباد 1 - 0000  مراكش 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

.29013

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2017 ما1   15 في  املؤرخ 

KAPITAL TRANSPORT شركة ذات 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

 10.000 رأسمالها  مبلغ  الوحيد 

درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 

0000  مراكش   -  1 0  سيد1 عباد 

املغرب نتيجة النعدام النشاط.

و عين:

وعنوانه)ا)  بداز  زكي  السيد)ة) 

  0000 تاركة   60 تجزئة وريدة رقم 

مراكش املغرب كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

  0 رقم  وفي   2017 ما1   15 بتاريخ 

مراكش    000  -  1 عباد  سيد1 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   28 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 123500.

83I
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YAD EL HASSANA

YAD EL HASSANA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

YAD EL HASSANA

 LAMSALLA 3 APPT 4 ETAGE 1

 N°3 MEKNES، 50000، MEKNES

MAROC

YAD EL HASSANA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي ملصلى 3 

الشقة   الطابق 1 رقم 3 مكناس - 

50000 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

530 9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 مارس   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 YAD  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.EL HASSANA

اشغا    : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء

استغال  املقالع

 3 : ملصلى  عنوان املقر االجتماعي 
 - مكناس   3 رقم   1 الطابق  الشقة   

50000 مكناس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : السيد احساين املكاو1 

للحصة  درهم   100 بقيمة  حصة 

والعائلية  الشخصية  .األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد احساين املكاو1 عنوانه)ا) 

م ج   3 اقامة غيتة زنقة فاس شقة 

مكناس 50000 مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

السيد احساين املكاو1 عنوانه)ا) 

م ج   3 اقامة غيتة زنقة فاس شقة 

مكناس 50000 مكناس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   16 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2021 تحت رقم 1988.

8 I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

DAR ALLYS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL

شارع موال1 الحسن اقامة البردعي 

عمارة ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتو1، 0000 ، مراكش املغرب

DAR ALLYS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي ساحة 

الحرية شارع موال1 الحسن اقامة 

البردعي عمارة ب الشقة رقم 2 - 

0000  مراكش املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجار1 -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2021 مارس   29 في  املؤرخ 

املصادقة على :

سيال  احمد  )ة)  السيد  تفويت 

100 حصة اجتماعية من أصل 100 

اكرام قنبة  )ة)  حصة لفائدة السيد 

بتاريخ 29 مارس 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

أبريل   27 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 39 123.

85I

كوسميك كونسطريكسيو

كوسميك كونسطريكسيو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

كوسميك كونسطريكسيو
تجزئة النصر رقم 133 طريق 
الرباط، 90000، طنجة املغرب

كوسميك كونسطريكسيو شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
النصررقم 133 طريق الرباط - 

90000 طنجة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجار1 
.29285

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 23 ما1 2007 تمت 

املصادقة على :
ملكرف  قدور  )ة)  السيد  تفويت 
 100 حصة اجتماعية من أصل   33
حصة لفائدة السيد )ة) عبد السالم 

أبردة بتاريخ 23 ما1 2007.
ملكرف  قدور  )ة)  السيد  تفويت 
 100 حصة اجتماعية من أصل   33
النبي  عبد  )ة)  السيد  لفائدة  حصة 

العاقل بتاريخ 23 ما1 2007.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
يونيو   07 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2007 تحت رقم 5699 .
86I

DYNATRA

DYNATRA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DYNATRA
رقم 52 زنقة 3 حي املسرة عين الشق 

البيضاء، 70 20، الدار البيضاء 
املغرب

DYNATRA شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 

52 زنقة 3 حي املسرة عين الشق 
البيضاء - 70 20 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

500913

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   19

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DYNATRA

مقاو    : بإيجاز  الشركة  غرض 

االشغا  املتعددة.

 52 رقم   : عنوان املقر االجتماعي 

زنقة 3 حي املسرة عين الشق البيضاء 

- 70 20 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : رحا   الزحاف  السيد 

للحصة  درهم   100 بقيمة  حصة 

والعائلية  الشخصية  .األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  رحا   الزحاف  السيد 

 2 اقامة ارض النجاح ع س الطابق 

الدار   20 70 البيضاء  الشق  عين 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

عنوانه)ا)  رحا   الزحاف  السيد 

 2 اقامة ارض النجاح ع س الطابق 

الدار   20 70 البيضاء  الشق  عين 

البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 776291.

87I
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FOUZMEDIA

CAFE RESTO FAUCONS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA، 14000، kenitra

maroc
CAFE RESTO FAUCONS شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 59 شارع 
موال1 عبدالعزيز إقامة موال1 
عبدالعزيز الرقم   - 000 1 

القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
60335

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 CAFE  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.RESTO FAUCONS
استغال    : غرض الشركة بإيجاز 

مقهى
مطعم.

 59  : االجتماعي  املقر  عنوان 
إقامة  عبدالعزيز  موال1  شارع 
 1 000  - موال1 عبدالعزيز الرقم   

القنيطرة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 
كالتالي:األسماء  مقسم  درهم، 
وصفات  والعائلية  الشخصية 

ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  نجاة  اهريش  السيد 

القنيطرة 000 1 القنيطرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
عنوانه)ا)  نجاة  اهريش  السيد 

القنيطرة 000 1 القنيطرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 27 أبريل 

2021 تحت رقم -.
88I

 ETUDE APPLICATION COMPTABLE ET

FISCALE

 LAHOUD CONSTRUCTION
BATIMENT TD

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

 LAHOUD CONSTRUCTION
BATIMENT TRAVAUX DIVERS

SARL
املقر االجتماعي: 173 بلوك ج حي 

كريو زواغة العليا فاس.
السجل التجار1: 5 3 3

الوحيد  الشريك  قرار  بموجب 
صادق   2017 شتنبر   19 في  املؤرخ 
التعديالت  على  الشركة  شريك 

التالية:
 حل شركة » لحود كونسريكسون 
ذات  شركة  ديفير«  طرافو  بتيمو 

املسؤولية املحدودة.
تعيين السيد لحود محمد الحامل 
لبطاقة  والحامل  املغربية  للجنسية 
 C119930 رقم  الوطنية  التعريف 

كمصفي قانوني للشركة.
تحديد مقر التصفية في العنوان 
بلوك ج حي كريو زواغة   173 التالي 

العليا فاس.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بفاس  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   2021 أبريل   29 بتاريخ 

.2078
89I

عمر بلغريب

 CREMERIE AL JAOUDA
ATLAS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

عمر بلغريب
75 شارع الحسيمة مكاتب االطلس 
الطابق الثالث املكتب 21، 30000، 

فاس املغرب
 CREMERIE AL JAOUDA ATLAS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي : الطابق 

االر�سي عمارة رقم 13 شارع الجوالن 
زنقة طنجة فاس - 30000 فاس 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
. 5707

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   2021 10 مارس  املؤرخ في 
 CREMERIE AL JAOUDA ATLAS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
رأسمالها  مبلغ  الوحيد  الشريك 
مقرها  وعنوان  درهم   100.000
عمارة  االر�سي  الطابق  اإلجتماعي 
طنجة  زنقة  الجوالن  شارع   13 رقم 
فاس املغرب نتيجة   30000  - فاس 

الملنافسة الشرسة.
و عين:

السيد)ة) موال1 عبد هللا العلو1 
سوبرونور  1تجزئة  رقم  وعنوانه)ا) 
 30000 فاس  الخطيب  ابن  شارع 

فاس املغرب كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
وفي الطابق   2021 مارس   10 بتاريخ 
االر�سي عمارة رقم 13 شارع الجوالن 
فاس   30000  - فاس  طنجة  زنقة 

املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   26 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2021 تحت رقم 2017/2021.
90I

POLY CONSULTING PARTNERS

BELDI TEXTILE SARLAU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

POLY CONSULTING PARTNERS
 No 73 Boulevard d›Anfa 3ème

 étage Casablanca، 20330،
CASABLANCA MAROC

BELDI TEXTILE SARLAU شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 128 زنقة 

العرعار، الطابق الثاني، مكتب 
رقم 6 الدارالبيضاء - 20000 

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
500219

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   19
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 BELDI : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.TEXTILE SARLAU
تجارة   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
جميع  وتوزيع  وتسويق  وبيع  وشراء 

أنواع األقمشة واملنسوجات؛
جميع  وشراء  وتصدير  استيراد   -
لتنفيذ  الالزمة  املنتجات  أو  املواد 

العمليات املذكورة أعاله؛
- تصدير جميع أنواع األقمشة؛

غير  أو  املباشرة  املشاركة،   -
أو  العمليات  جميع  في  املباشرة، 
األعما  التجارية أو الشركات التي قد 
تتعلق على وجه الخصوص باألنشطة 

املحددة أعاله؛
التجارية  العمليات  كل  -وعموما 
والعقارية  واملالية  والصناعية 
املرتبطة بشكل مباشر او غير مباشر 
باألهداف املحددة اعاله او التي من 

شانها تسهيل تحقيقها..
عنوان املقر االجتماعي : 128 زنقة 
العرعار، الطابق الثاني، مكتب رقم 6 
20000 الدارالبيضاء  الدارالبيضاء - 

املغرب.
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : اليعكوبي  السيد محمد 
للحصة  درهم   100 بقيمة  حصة 
والعائلية  الشخصية  .األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد اليعكوبي عنوانه)ا) 
 13 19 رقم  5 بلوك ب زنقة  ملكانسة 
الدارالبيضاء   20260 الشق  عين 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
السيد محمد اليعكوبي عنوانه)ا) 
 13 19 رقم  5 بلوك ب زنقة  ملكانسة 
الدارالبيضاء   20260 الشق  عين 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 775669.
91I

METREK COMPTA PRO

SERVICES 3 SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

METREK COMPTA PRO
 KISSARIAT AL HOUDA AV MED
 V 1ER ETAGE N 4، 14200، SIDI

SLIMANE MAROC
SERVICES 3 SERVICES شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 59 إقامة 
موال1 عبد العزيز شارع موال1 عبد 
العزيز رقم   - 000 1 القنيطرة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
60267

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 مارس   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 
باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SERVICES 3 SERVICES
غرض الشركة بإيجاز : إستشارات 

في تسيير وتدبيير املقاوالت.
عنوان املقر االجتماعي : 59 إقامة 
موال1 عبد العزيز شارع موال1 عبد 
القنيطرة   1 000  - رقم    العزيز 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:  رأسما   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 100  : العمراني  أسامة  السيد 
للحصة  درهم   100 بقيمة  حصة 
والعائلية  الشخصية  .األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد أسامة العمراني عنوانه)ا) 
 1 200 8 28 رقم  دوار الجديد زنقة 

سيد1 سليمان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
السيد أسامة العمراني عنوانه)ا) 
 1 200 رقم8   28 دوار الجديد زنقة 

سيد1 سليمان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 22 أبريل 

2021 تحت رقم 2702.
92I

CABINET SALAH AISSE

 COMPTOIR DES MINES
GALERIE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

CABINET SALAH AISSE
 ANG BD YACOUB EL

 MANSOUR ET RUE ISHAK
 IBN HANAINE، 20100،
CASABLANCA MAROC

 COMPTOIR DES MINES

GALERIE شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية شارع 
الحرية وشارع يوغوسالفيا رقم 62، 
شقة رقم 3،  ، 5، 6، 10، 11، 12 - 

0000  مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

1138 7
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 فبراير   01
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 COMPTOIR DES MINES

.GALERIE
معرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الفن.
زاوية   : االجتماعي  املقر  عنوان 
شارع الحرية وشارع يوغوسالفيا رقم 
62، شقة رقم 3،  ، 5، 6، 10، 11، 

12 - 0000  مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 50.000 الشركة:  رأسما   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد هشام عبد املالك الداود1 
درهم   100 بقيمة  حصة    50  :

للحصة .
حصة   AMJART : 50 الشركة 
.األسماء  للحصة  درهم   100 بقيمة 
وصفات  والعائلية  الشخصية 

ومواطن الشركاء :
السيد هشام عبد املالك الداود1 
ايمرود  ساحل  محج   3 عنوانه)ا) 
 20120 الذئاب  عين  ياقوت  فيال 

الدارالبيضاء املغرب.
عنوانه)ا)     AMJART الشركة 
10090 الرباط  محج مهد1 بن بركة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

السيد هشام عبد املالك الداود1 

ايمرود  ساحل  محج   3 عنوانه)ا) 

 20120 الذئاب  عين  ياقوت  فيال 

الدارالبيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   16 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 123080.

93I

ابحار للبحث والتطوير

متجر اليسر
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ابحار للبحث والتطوير
رقم 35 حي البهجة، 0123 ، 

مراكش املغرب

متجر اليسر شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي املسيرة 1 

س عملية الغرب رقم 32 مراكش - 

0000  مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

113591

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 مارس   10

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

متجر   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

اليسر.

بقا  بيع   : غرض الشركة بإيجاز 

بالتقسيط

بيع التبغ بالتقسيط.

عنوان املقر االجتماعي : املسيرة 1 

 - مراكش   32 س عملية الغرب رقم 

0000  مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
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 500  : ابراهيم  جركوك  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد اد علي محمد : 500 حصة 
.األسماء  للحصة  درهم   100 بقيمة 
وصفات  والعائلية  الشخصية 

ومواطن الشركاء :
السيد جركوك ابراهيم عنوانه)ا) 
1 7 اسكجور  تجزئة معطى هللا رقم 

مراكش 0000  مراكش املغرب.
عنوانه)ا)  محمد  علي  اد  السيد 
1 7 اسكجور  تجزئة معطى هللا رقم 

مراكش 0000  مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
السيد جركوك ابراهيم عنوانه)ا) 
1 7 اسكجور  تجزئة معطى هللا رقم 

مراكش 0000  مراكش املغرب
عنوانه)ا)  محمد  علي  اد  السيد 
1 7 اسكجور  تجزئة معطى هللا رقم 

مراكش 0000  مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   12 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم  12288.
9 I

sacompta sarl au

BETOKAM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسما  الشركة

sacompta sarl au
  2 شارع الجيش امللكي ميسور، 

33250، ميسور املغرب
BETOKAM شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي ص.ب 67 
1 القدس ميسور - 33250 ميسور 

املغرب.
رفع رأسما  الشركة

رقم التقييد في السجل التجار1 
.393

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2021 أبريل   28 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسما   رفع 
من  أ1  درهم«   2.990.000«
 3.000.000« إلى  درهم«   10.000«
تقديم حصص   : عن طريق  درهم« 

نقدية أو عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   29 بتاريخ  ببوملان  االبتدائية 

2021 تحت رقم 92/2021.
95I

IZDIHAR CONSEIL

أوغيوطال كتيغين » 
»ORIENTAL CATERING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

IZDIHAR CONSEIL
 RÉSIDENCE IBN SINA, N°18-
 izdihar, Marrakech، 40100،

Marrakech Maroc
 ORIENTAL أوغيوطا  كتيغين » 
شركة ذات مسؤولية   »CATERING

محدودة ذات الشريك الوحيد
ملكية  اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 
الشرقي دوار العمريين سيد1 غيات 

أيت أورير - 0000  مراكش املغرب
مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

11 283
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   01
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 ORIENTAL  « كتيغين  أوغيوطا  

.»CATERING
غرض الشركة بإيجاز : مطعم.

ملكية   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الشرقي دوار العمريين سيد1 غيات 
أيت أورير - 0000  مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:  رأسما   مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

السيد بابا محيب سيدريك : 100 

للحصة  درهم   100 بقيمة  حصة 
والعائلية  الشخصية  .األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
سيدريك  محيب  بابا  السيد 
عنوانه)ا) دوار العمريين سيد1 غيات 

أيت أورير 0000  مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
سيدريك  محيب  بابا  السيد 
عنوانه)ا) دوار العمريين سيد1 غيات 

أيت أورير 0000  مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   28 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 79 123.
96I

STE ANGLE DE GESTION SARL

T.N.I NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE ANGLE DE GESTION SARL
شارع أحمد الحريز1 تجزئة 

التمسماني رقم 6 اقامة باريس- أ 
تطوان، 93000، تطوان املغرب
T.N.I NEGOCE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
أحمد الحريز1 تجزئة التمسماني 

رقم 6 - 93000 تطوان مغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
29297

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 T.N.I  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.NEGOCE

 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 TRAVAUX DE CONSTRUCTION

.ET DIVERS
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
التمسماني  تجزئة  الحريز1  أحمد 

رقم 6 - 93000 تطوان مغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد حميد املتني : 1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد حميد املتني : 1000 بقيمة 

100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  املتني  حميد  السيد 
شارع محمد الخراز زنقة الهال  رقم 

22 93000 تطوان مغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
عنوانه)ا)  املتني  حميد  السيد 
شارع محمد الخراز زنقة الهال  رقم 

22 93000 تطوان مغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   27 بتاريخ  بتطوان  االبتدائية 

2021 تحت رقم 1 9.
97I

ADVALORIS 

FIND YOUR VOICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ADVALORIS
 IMM COLLABORATION 3ETG 9
 SIDI MAAROUF CASABLANCA

 N، 22000، CASABLANCA
MAROC

FIND YOUR VOICE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

الحرية 10 الطابق 3 شقة 5 الدار 
البيضاء - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.
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حل شركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

. 625 7
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   2021 مارس   23 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 
 FIND YOUR ذات الشريك الوحيد 
VOICE مبلغ رأسمالها 10.000 درهم 
شارع  اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 
الدار   5 شقة   3 الطابق   10 الحرية 
البيضاء  الدار   20000  - البيضاء 
املغرب نتيجة   : انخفاض املبيعات 

شارع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
الدار   5 شقة   3 الطابق   10 الحرية 
البيضاء  الدار   20000  - البيضاء 

املغرب. 
و عين:

السيد)ة) رضا بوزيد1 وعنوانه)ا) 
397مدينة خضراء  جلف سيتي فيال 
الدار   20000 نواصر  بوسكورة 
البيضاء املغرب كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 1 7757.

98I

TARIK BOUABDELLAOUI

STE RJF TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

TARIK BOUABDELLAOUI
 Hay angad rue c18 n41 lazaret،

60000، Oujda Maroc
STE RJF TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي : 32 زنقة 
خروب حي محمد بلخضر وجدة - 

60000 وجدة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
.3 883

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر   2021 أبريل   05 في  املؤرخ 
ذات  شركة   STE RJF TRANS حل 
رأسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها  وعنوان  درهم   100.000
حي  خروب  زنقة   32 اإلجتماعي 
محمد بلخضر وجدة - 60000 وجدة 
الهدف  لعدم تحقيق  نتيجة  املغرب 

االجتماعي للشركة.
و عين:

السيد)ة) مراد املهد1 وعنوانه)ا) 
زنقة خروب حي محمد بلخضر   32
وجدة 60000 وجدة املغرب كمصفي 

)ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
زنقة   32 وفي   2021 أبريل   05 بتاريخ 
 - وجدة  بلخضر  محمد  حي  خروب 

60000 وجدة املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   27 بتاريخ  بوجدة  التجارية 

2021 تحت رقم 1587.
99I

PREMIUM FINANCE

KECH EVOLUTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PREMIUM FINANCE
 APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE
 MARRAKECH.، 40000،
MARRAKECH MAROC

KECH EVOLUTION شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 

16 اقامة النصر عمارة 6 تجزئة 
بويزكارن - 0000  مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
11 279

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   2 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 KECH  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.EVOLUTION
شراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وبيع العقارات أو غيرها من املعامالت 

العقارية.
 16 رقم   : عنوان املقر االجتماعي 
اقامة النصر عمارة 6 تجزئة بويزكارن 

- 0000  مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:  رأسما   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيدة نادية تنفوح : 100 حصة 
.األسماء  للحصة  درهم   100 بقيمة 
وصفات  والعائلية  الشخصية 

ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  تنفوح  نادية  السيدة 
6 تجزئة  16 اقامة النصر عمارة  رقم 

بويزكارن 0000  مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
عنوانه)ا)  تنفوح  نادية  السيدة 
6 تجزئة  16 اقامة النصر عمارة  رقم 

بويزكارن 0000  مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   27 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم  7 123.
100I

TAOUSSI CONSEIL & SERVICES SARL

TAOUSSI CONSEIL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 TAOUSSI CONSEIL & SERVICES
SARL

 ANGLE RUE AL ARAAR ET
 AVENUE LALLA YACOUT،

20000، CASABLANCA MAROC
TAOUSSI CONSEIL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية 

زنقة العرعار وشارع اللة الياقوت - 

20000 الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجار1 

.1 622

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت   2021 فبراير   02 في  املؤرخ 

املصادقة على :

طو�سي  رشيد  )ة)  السيد  تفويت 

 220 حصة اجتماعية من أصل   22

حصة لفائدة السيد )ة) نورة طو�سي 

بتاريخ 02 فبراير 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 19 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 966 77.

101I

شركة جهاد املحاسب

شركة كيديزاين شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات شريك 

وحيد Sté KEYDESIGN شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

شريك وحيد
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

شركة جهاد املحاسب

الرقم 02 عمارة نياس شارع احمد 

الطيب بنهيمة املدينة الجديدة 

أسفي، 6000 ، أسفي املغرب

شركة كيديزاين شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات شريك 

وحيد Sté KEYDESIGN شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد 

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : رقم 

7 زنقة 10 حي السعادة - 6000  

أسفي املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

. 863
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بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر   2021 أبريل   26 في  املؤرخ 
ذات  شركة  كيديزاين  شركة  حل 
شريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
Sté KEYDESIGN شركة ذات  وحيد 
مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد 
شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ 
وعنوان  درهم   10.000 رأسمالها 
10 حي  7 زنقة  مقرها اإلجتماعي رقم 
املغرب  أسفي    6000  - السعادة 
غير  األعما   ملناخ  نظرا  نتيجة   
الشركة  نشاط  الستمرارية  املواتي 

وبسبب الخسائر.
و عين:

السيد)ة) فاطمة الزهراء اشميمو 
السادس  محمد  شارع  وعنوانه)ا) 
الشقة  الخامس  الطابق  ج  العمارة 
مراكش مراكش    0160 مراكش   2 

كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
 7 رقم  وفي   2021 أبريل   26 بتاريخ 
زنقة 10 حي السعادة - 6000  أسفي 

املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   28 بتاريخ  بآسفي  االبتدائية 

2021 تحت رقم 29/2021 .
102I

تيوريوين غريس

شركة تيوريوين غريس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

تيوريوين غريس
زنقة السعديين رقم 333 كلميمة، 

52250، كلميمة املغرب
شركة تيوريوين غريس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع األمير 

سيد1 محمد رقم 331 كلميمة - 
52250 كلميمة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
1 793

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   26

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
شركة   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

تيوريوين غريس.
تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وتصليح السيارات والدراجات النارية

االشغا  العمومية
الحفر واملسوحات.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
األمير سيد1 محمد رقم 331 كلميمة 

- 52250 كلميمة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 
كالتالي:األسماء  مقسم  درهم، 
وصفات  والعائلية  الشخصية 

ومواطن الشركاء :
السيد والزين الحسين عنوانه)ا) 
 52250  333 رقم  السعديين  زنقة 

كلميمة املغرب.
السيد والزين عبدالحق عنوانه)ا) 
شارع سيد1 محمد رقم 333 52250 

كلميمة املغرب.
عنوانه)ا)  سفيان  والزين  السيد 
 52250  333 رقم  السعديين  زنقة 

كلميمة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
عنوانه)ا)  محمد  والزين  السيد 
 52250 محمد  سيد1  األمير  شارع 

كلميمة املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ 26 أبريل 

2021 تحت رقم -.
103I

BCNG

STE: N&L INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BCNG
 BD. ZERKTOUNI ,265

 9ÈME ETAGE N°92 265, BD.
 ZERKTOUNI 9ÈME ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA
MAROC

STE: N&L INVEST شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 265،شارع 

الزرقطوني الطابق 9 رقم92 - 
20050 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
 98503

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 مارس   19
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE:  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.N&L INVEST
غرض الشركة بإيجاز : اإلستشارة 

في التسيير.
 : االجتماعي  املقر  عنوان 
 9 الطابق  الزرقطوني  265،شارع 
البيضاء  الدار   20050  - رقم92 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسما  الشركة: 10.000,00 

درهم، مقسم كالتالي:
 : زندوز1  اإلله  عبد  السيد 
10.000,00 حصة بقيمة 100 درهم 

للحصة .
 100  : السيد عبد اإلله زندوز1   

بقيمة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
زندوز1  اإلله  عبد  السيد 
ه  درج  مكة  طريق   15 عنوانه)ا) 
ط7ش16 إقامة املنزه باب كاليفورنيا 

20050 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسير1 الشركة:

زندوز1  اإلله  عبد  السيد 
ه  درج  مكة  طريق   15 عنوانه)ا) 
ط7ش16 إقامة املنزه باب كاليفورنيا 

20050 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2021 تحت رقم -.

10 I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

إل إم إم بيلدينغ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

زاوية شارع محمد الخامس وشارع 
ابن كثير إقامة دوس مارس رقم   ، 

90000، طنجة املغرب
إ  إم إم بيلدينغ شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 8 شارع 
الكند1 إقامة سنتا كالرا II الطابق 
7 املكتب رقم 17 - 90000 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

115885
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   20
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
إ  إم   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

إم بيلدينغ.
اإلنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقار1.
شارع   8  : عنوان املقر االجتماعي 
الطابق   II الكند1 إقامة سنتا كالرا 
طنجة   90000  -  17 املكتب رقم   7

املغرب.
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة: 1.000.000 
درهم، مقسم كالتالي:

 5.100  : الخليفي  محمد  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 2.900  : الخليفي  أحمد  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 2.000  : السيدة حكيمة الرحالي 
للحصة  درهم   100 بقيمة  حصة 
والعائلية  الشخصية  .األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد الخليفي عنوانه)ا) 
 11 الشقة  بريستيجيا  تجزئة   57

ملعب الخيل 30000 فاس املغرب.
السيدة حكيمة الرحالي عنوانه)ا) 
 16 زنقة التهامي الهارو�سي الشقة   1

حي بدر 30000 فاس املغرب.
عنوانه)ا)  الخليفي  أحمد  السيد 
تطوان   105 شارع تجزئة املطار رقم 

93000 تطوان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
السيد محمد الخليفي عنوانه)ا) 
 11 الشقة  بريستيجيا  تجزئة   57
فاس   30000 فاس  الخيل  ملعب 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   29 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 1879 2.
105I

FIDECOM SARL

LES PINEDES DE CABO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDECOM SARL
6  شارع باستور حي الليمون 
الرباط، 10060، الرباط املغرب

LES PINEDES DE CABO شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 15، 
شارع األبطا ، شقة رقم  ، أكدا  - 

10090 الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
151655

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 مارس   01
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 LES  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PINEDES DE CABO
غرض الشركة بإيجاز : الغاية من 
الشركة بصفة مباشرة أو غير مباشرة 
في  لنفسها أو باملساهمة،  سواء  هي، 

املغرب أو خارجه : 
وتقسيم  العقار1  اإلنعاش   •
لجميع  وتسويقها  وتجزئتها  األرا�سي 

االستعماالت،
وال  املختلفة،  البناء  أشغا    •
األشغا   أنواع  جميع  إنجاز  سيما 
الكبرى واملباني واملنشآت ذات الطابع 
العام أو الخاص، سواء في املغرب أو 

في الخارج،
ووضع  تركيب  أعما   تنفيذ   •
والحديد  واإلسمنت  واملواد  األشياء 
واألملنيوم  والخشب  والجبص 
والنجارة  وغيرها،  والبالستيك 
والكهرباء  والزجاج  والصباغة 
الصحي  الصرف  وأعما   والسباكة 
وتغطية األرضيات والجدران والعز  
املختلفة  والشبكات  والطرق  املائي 
العامة  األشغا   وكذلك   ،(VRD(
املدنية  الهندسة  أعما   وجميع 

والبناء ؛
اآلالت  وتصدير جميع  استيراد   •
واملواد واملعدات واإلمدادات الالزمة 

لتحقيق غاية الشركة،
واستغال   وبيع  وشراء  خلق   •
والبراءات  اإلجازات  جميع 
والعالمات  والنماذج  واالختراعات 

التجارية فيما يتعلق بغاية الشركة،
بشكل  وسيلة  بأ1  املساهمة   •
جميع  في  مباشر  غير  أو  مباشر 
صلة  ذات  تكون  قد  التي  العمليات 
في  باملساهمة  وذلك  الشركة،  بغاية 

أ1 شركات أو مقاوالت أخرى، 

وبصفة عامة، جميع العمليات   •
التجارية والصناعية واملالية واملنقولة 
والعقارية، املرتبطة بصفة مباشرة أو 
غير مباشرة بالغايات املذكورة أعاله 
أو بغايات موازية لها والتي من شأنها 

تنمية وازدهار الشركة.
 ،15 : رقم  عنوان املقر االجتماعي 
شارع األبطا ، شقة رقم  ، أكدا  - 

10090 الرباط املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 96.000 الشركة:  رأسما   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 : مزور  ملياء  السيدة   
320 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 
حصة   160  : مزور  لين  السيدة   

بقيمة 100 درهم للحصة .
حصة   160  : مزور  وائل  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 160  : مسفيو1  زينة  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 160  : مسفيو1  غالية  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  -األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
 ،86 مزور عنوانه)ا)  السيدة ملياء 
السفراء  تجزئة  حسان،  بني  زنقة 

10220 الرباط املغرب.
زنقة  السيدة لين مزور عنوانه)ا) 
 10170 السوي�سي  حي  عزام،  أوالد 

الرباط املغرب.
زنقة  السيد وائل مزور عنوانه)ا) 
 10170 السوي�سي  حي  عزام،  أوالد 

الرباط املغرب.
السيدة زينة مسفيو1 عنوانه)ا) 
الرباط   10220 تيداس  زنقة   ،5

املغرب.
السيدة غالية مسفيو1 عنوانه)ا) 
الرباط   10220 تيداس  زنقة   ،5

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
عنوانه)ا)  مزور  يوسف  السيد 
السوي�سي  حي  عزام،  أوالد  زنقة 

10170 الرباط املغرب
السيد توفيق مسفيو1 عنوانه)ا) 

الرباط   10220 تيداس  زنقة   ،5

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   28 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2021 تحت رقم 232 11.

106I

 NASSIRI الناصر1 كنستي فيسكا  كنتابل

CONSEIL FISCAL COMPTABLE

2WL
إعالن متعدد القرارات

الناصر1 كنستي فيسكا  كنتابل 

 NASSIRI CONSEIL FISCAL

COMPTABLE

عمارة او شقة   يسمينة 1 البساتين 

 IMM E APT 4 YASMINAمكناس

 1 EL BASSATINE MEKNES،

50000، مكناسMEKNES املغرب

MAROC

2WL »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: 9 اقامة 

ابراهيم الشقة   الطابق 7 شارع 

االمير موال1 عبد هللا - 50000 

مكناس املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجار1: 

.29 37

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 06 أبريل 2021

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذ1 ينص على مايلي: 

االجتماعي  نشاط  وتوسيع  تغيير 

: -1 حذف نشاط معشر -2  الشركة 

االستيراد  متاجر-   : اضافة األنشاط 

االستيراد  وسيط   - والتصدير 

والتصدير 

على  ينص  الذ1   :2 رقم  قرار 

الشركة  رأسما   في  الزيادة  مايلي: 

من 10000 درهم إلى 250000 درهم 

ذات  اجتماعية  حصة   2 00 بخلق 

قيمة 100 درهم.
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قرار رقم 3: الذ1 ينص على مايلي: 
للحصص  التوزيع  على  املصادقة 
حصة   2500  : كالتالي  االجتماعية 

لفائدة نسيمة الشركاو1
قرار رقم  : الذ1 ينص على مايلي: 
 : االسا�سي  النظام  من  البنود  تغيير 

2-6-7
قرار رقم 5: الذ1 ينص على مايلي: 
الشركة  االسا�سي  النظام  تحيين 

2WL
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
2: الذ1 ينص على  بند رقم البند 
 : الشركة  النشاط االجتماعي  مايلي: 
متاجر- االستيراد والتصدير - وسيط 

االستيراد والتصدير 
6: الذ1 ينص على  بند رقم البند 
الشريك الوحيد ساهم بمبلغ  مايلي: 
درهم كرأس ما  اجتماعي   250000
نسيمة   : كالتالي  مجزأة  للشركة 

الشركاو1 250000 درهم 
ينص  الذ1   :7 البند  رقم  بند 
محدد  الشركة  رأسما   مايلي:  على 
 2500 الى  درهم مجزأة   250000 في 
 100 قيمة  ذات  اجتماعية  حصة 
نسيمة  طرف  من  اململوكة  درهم 

الشركاو1 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   27 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2021 تحت رقم 2160.
107I

L’UNIVERS DE L’ENTREPRISE

AQUABO ENERGIX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

L›UNIVERS DE L›ENTREPRISE
 AV ALLAL ELFASSI RESIDENCE

 IBN SINA IMMEUBLE A3 APPRT
N°3، 50010، MEKNES MAROC
AQUABO ENERGIX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

غرناطة حي تفاحة رقم 17 تطوان - 
93000 تطوان املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجار1 
. 6911

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 09 أكتوبر 2020 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 17 رقم  تفاحة  حي  غرناطة  »شارع 
إلى  93000 تطوان املغرب«   - تطوان 
الطابق الثالث عمارة   8 »مكتب رقم 
 - أكادير  املحمد1  حي   3263 رقم 

80000 أكادير املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   07 بتاريخ  باكادير  التجارية 

2021 تحت رقم 99027.
108I

O.I.FI.COM sarlau

RHINOTECNIC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

O.I.FI.COM sarlau
ديار 3، عمارة 9، شقة  ، لغرابلية، 

11060، سال املغرب
RHINOTECNIC شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 2، 
عمارة 05، إقامة ديار 3 - 11060 

سال املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
33531

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 فبراير   19
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.RHINOTECNIC
مكتب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البحوث واالستشارات.

 ،2 رقم   : املقر االجتماعي  عنوان 
 11060  -  3 ديار  إقامة   ،05 عمارة 

سال املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:  رأسما   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
100 حصة   : السيد أمين أزروا  
.األسماء  للحصة  درهم   100 بقيمة 
وصفات  والعائلية  الشخصية 

ومواطن الشركاء :
السيد أمين أزروا  عنوانه)ا) رقم 
 11060 3 إقامة ديار   ،05 عمارة   ،2

سال املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
السيد أمين أزروا  عنوانه)ا) رقم 
 11060 3 إقامة ديار   ،05 عمارة   ،2

سال املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   26 بتاريخ  بسال  االبتدائية 

2021 تحت رقم 91 36.

109I

كوسميك كونسطريكسيو

كوسميك كونسطريكسيو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسما  الشركة

كوسميك كونسطريكسيو
تجزئة النصر رقم 133 طريق 
الرباط، 90000، طنجة املغرب

كوسميك كونسطريكسيو شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
النصر رقم 133 طريق الرباط - 

90000 طنجة املغرب.
رفع رأسما  الشركة

رقم التقييد في السجل التجار1 
.29285

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
رفع  تم   2021 أبريل   29 في  املؤرخ 
رأسما  الشركة بمبلغ قدره »6.000 
إلى  درهم«   10.000« أ1 من  درهم« 
تقديم   : عن طريق  درهم«   16.000«

حصص نقدية أو عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   29 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 5999 .
110I

BOUKHRIS &ASSOCIES

45ALMAZ 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

 5ALMAZ 
شركة ذات مسؤولية محدودة 
رأسمالها: 100.000,00 درهم 

مقرها االجتماعي: حي بالطو، زاوية 
عبد املومن زنقة موريو، الطابق 

الخامس، الدار البيضاء
 RC Casablanca n° 415981
 - IF n° 31814264 – ICE n°

00215 3 1000007
العام  الجمع  محضر  بموجب 
نونبر   30 بتاريخ  املنعقد  االستثنائي 

2020، تقرر ما يلي:
- نقل املقر االجتماعي للشركة من 
216 شارع الزرقطوني الدار البيضاء 
الى حي بالطو زاوية عبد املومن زنقة 
الدار  الخامس،  الطابق  موريو، 

البيضاء.
النظام  من   5 الفصل  تحيين   -

األسا�سي للشركة.
بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  التجار1 
 773859 تحت عدد  بالدار البيضاء 

بتاريخ 08 ابريل 2021.
ملخص قصد النشر

111I

TQG FIDUCIAIRE

GTM SUDEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TQG FIDUCIAIRE
رقم 1000 بن تاشفين ازلي، 0150 ، 

مراكش املغرب
GTM SUDEST شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
املسار رقم 97 - 0000  مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
11 333

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   12
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 GTM  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.SUDEST
البناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واألعما  املتنوعة.
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
مراكش    0000  -  97 رقم  املسار 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : مالح  ابو  ياسين  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 1.000  : مالح  ابو  ياسين  السيد 

بقيمة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ياسين ابو مالح عنوانه)ا) 
بريمة  رقم  8  سوس  اهل  درب 

0000  مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
السيد ياسين ابو مالح عنوانه)ا) 
بريمة  رقم  8  سوس  اهل  درب 

0000  مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   28 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم  12352.

112I

BOUKHRIS &ASSOCIES

SDZ PROMOTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

SDZ PROMOTION
شركة ذات مسؤولية محدودة 

رأسمالها: 100.000.000,00 درهم 
مقرها االجتماعي: حي بالطو، زاوية 
عبد املومن زنقة موريو، الطابق 

الخامس، الدار البيضاء
 RC Casablanca n° 197233
 – IF n° 40132116 – ICE n°

001660 83000068
العام  الجمع  محضر  بموجب 
نونبر   30 بتاريخ  املنعقد  االستثنائي 

2020، تقرر ما يلي:
- نقل املقر االجتماعي للشركة من 
216 شارع الزرقطوني الدار البيضاء 
الى حي بالطو زاوية عبد املومن زنقة 
الدار  الخامس،  الطابق  موريو، 

البيضاء.
النظام  من  الفصل    تحيين   -

األسا�سي للشركة.
بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  التجار1 
 773860 تحت عدد  بالدار البيضاء 

بتاريخ 08 ابريل 2021.
ملخص قصد النشر

113I

FICASUD

KSAR SWARI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FICASUD
 RUE YOUGOSLAVIE 61

 PASSAGE GHANDOURI BLOC
 F N 7، 40000، MARRAKECH

MAROC
KSAR SWARI شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

سيد1 سعيد الكوط، باب أطلس، 
الجماعة القروية جنانات مراكش - 

0000  مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

. 0927
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2021 22 مارس  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسمالها  مبلغ   KSAR SWARI
مقرها  وعنوان  درهم   3.  0.000
اإلجتماعي دوار سيد1 سعيد الكوط، 
القروية  الجماعة  أطلس،  باب 
مراكش    0000  - مراكش  جنانات 
املغرب نتيجة   : طبقا للبند 2  من 

القانون االسا�سي للشركة.
دوار  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
أطلس،  باب  الكوط،  سيد1 سعيد 
 - الجماعة القروية جنانات مراكش 

0000  مراكش املغرب. 
و عين:

الفياللي  نورالدين  السيد)ة) 
 19 جهة  ابواب مراكش،  وعنوانه)ا) 
  0000 9 مراكش  رقم    6 عمارة ب 
مراكش املغرب كمصفي )ة) للشركة.

 وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 
سيد1  دوار   : بالتصفية  املتعلقة 
سعيد الكوط، باب أطلس، الجماعة 

القروية جنانات مراكش
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   30 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 122387.
11 I

AUGUST CONSEILS

AUGUST CONSEILS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AUGUST CONSEILS
اقامة كما  بارك سانتر عمارة ج رقم 

31 زاوية شارع الزرقطوني وزنقة 
فاس وزنقة وادزم وشارع راشيد1، 

20800، املحمدية املغرب
AUGUST CONSEILS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 
كما  بارك سانتر عمارة ج رقم 

31 زاوية شارع الزرقطوني وزنقة 

فاس وزنقة وادزم وشارع راشيد1 - 

20800 املحمدية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

27907

 05 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AUGUST CONSEILS

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

.CONSEILS DE GESTION

اقامة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

رقم  ج  عمارة  سانتر  بارك  كما  
وزنقة  الزرقطوني  شارع  زاوية   31

 - فاس وزنقة وادزم وشارع راشيد1 

20800 املحمدية املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:  رأسما   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 100  : محمد  بوضركة  السيد 

للحصة  درهم   100 بقيمة  حصة 

والعائلية  الشخصية  .األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد بوضركة محمد عنوانه)ا) 

املحمدية   20800 الشمس  حي   61

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

السيد بوضركة محمد عنوانه)ا) 

املحمدية   20800 الشمس  حي   61

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية باملحمدية بتاريخ 22 أبريل 

2021 تحت رقم 1092.
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CEDECOM

 SERVICE AUTO EL
HACHMIYA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

CEDECOM
 CITE ASSALAM IMM 44 GH6

 APPT 2 OULFA CASABLANCA،
20200، CASABLANCA MAROC
 SERVICE AUTO EL HACHMIYA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 10 زنقة 
الشراردة درب لوبيال بوركون الدار 
البيضاء - 20200 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

 99759
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   12
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
.SERVICE AUTO EL HACHMIYA

اصالح   : بإيجاز  الشركة  غرض 
السيارات.

زنقة   10  : عنوان املقر االجتماعي 
الدار  بوركون  لوبيال  الشراردة درب 
البيضاء  الدار   20200  - البيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 250  : السيد عبد السالم املليح 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
حصة   250  : ملليح  السيد عاد  

بقيمة 100 درهم للحصة .
500 حصة   : السيد محمد املليح 
.األسماء  للحصة  درهم   100 بقيمة 
وصفات  والعائلية  الشخصية 

ومواطن الشركاء :

املليح  السالم  عبد  السيد 
الدار  رقم     3 االمل  حي  عنوانه)ا) 
البيضاء  الدار   20200 البيضاء 

املغرب.
السيد عاد  ملليح عنوانه)ا) دوار 
 20200 الدرك بوحمام سيد1 بنور 

الدار البيضاء املغرب.
السيد محمد املليح عنوانه)ا) دوار 
 20200 الدرك بوحمام سيد1 بنور 

الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
املليح  السالم  عبد  السيد 
الدار  رقم     3 االمل  حي  عنوانه)ا) 
البيضاء  الدار   20200 البيضاء 

املغرب
السيد عاد  ملليح عنوانه)ا) دوار 
 20200 الدرك بوحمام سيد1 بنور 

الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 20 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2021 تحت رقم -.
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LA REUSSITE CONSEIL

 MOROCCO FONONE
PROD

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

LA REUSSITE CONSEIL
 Hay Tarik Rue 34 N° 5, 2ème
 ،Etage Sidi Bernoussi .، 20600

الدارالبيضاء املغرب
 MOROCCO FONONE PROD

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 
السالم 1 زنقة 11 مجموعة D2 رقم 
136 اهل لغالم سيد1 البرنو�سي - 

20620 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
500639

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   07
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MOROCCO FONONE PROD
إدارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أعما  الفنانين ؛
تقديم الخدمات وتنظيم الندوات 

والفعاليات واألنشطة ؛
األحداث،  وتنظيم  املشورة 
وقاعة  الحفالت،  وقاعات  والترفيه، 

الزفاف، واملعارض…؛
التدريب  إعالمية؛  إنتاجات 
اإلنتاج  ؛  املوسيقية  والدروس 
إدارة  اإلعالمية؛  والصناعات 

الشركات التي تقدم خدمات فنية ؛
 - الفني  والتنفيذ  اإلنتاج 
والجانب  املنظمات  لوجستيات 

التقني ؛.
اقامة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
السالم 1 زنقة 11 مجموعة D2 رقم 
 - البرنو�سي  اهل لغالم سيد1   136

20620 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد كبير اشويبة : 1.000 حصة 
.األسماء  للحصة  درهم   100 بقيمة 
وصفات  والعائلية  الشخصية 

ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  اشويبة  كبير  السيد 
 20600 البؤرنو�سي   38 8 رقم  بلوك 

الدارالبيصاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
عنوانه)ا)  اشويبة  كبير  السيد 
 20600 البؤرنو�سي   38 8 رقم  بلوك 

الدارالبيصاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 776137.
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FICASUD

 ENSEMBLE POUR UN

MEILLEUR SERVICE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

FICASUD

 RUE YOUGOSLAVIE 61

 PASSAGE GHANDOURI BLOC

 F N 7، 40000، MARRAKECH

MAROC

 ENSEMBLE POUR UN

MEILLEUR SERVICE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 61 زنقة 

يوغوسالفيا ممر غندور1 بلوك 

ف رقم 7 جيليز مراكش - 0000  

مراكش املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجار1 

.101 17

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2021 فبراير   08 في  املؤرخ 

املصادقة على :

سعد فاكهاني  )ة)  تفويت السيد 

100 حصة اجتماعية من أصل 100 

 HENRIETTE (حصة لفائدة السيد )ة

 08 بتاريخ   RAYMONDE BISCANS

فبراير 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

فبراير  بتاريخ  2  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 120980.
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FIDUCIAIRE 2006

TROJANIA SYBER SECURITY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDUCIAIRE 2006
 LOT AMINE SIDI MAAROUF 52

N، 20280، Casablanca Maroc
 TROJANIA SYBER SECURITY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 3 رنقة 
ايت اورير شارع موال1 يوسف - 

20280 الدارالبيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجار1 
.391937

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 مارس   25 في  املؤرخ 

املصادقة على :
صالح  محمد  )ة)  السيد  تفويت 
500 حصة اجتماعية من أصل 500 
حصة لفائدة السيد )ة) سيد1 امين 

الهوار1 بتاريخ 25 مارس 2021.
الصمد  عبد  )ة)  السيد  تفويت 
من  اجتماعية  حصة   500 العمر1 
)ة)  حصة لفائدة السيد   500 أصل 
سيد1 امين الهوار1 بتاريخ 25 مارس 

.2021
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 0 7762.
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مكتب معيشة للحسابات واألستشارات الجبائية

K.YOU.TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب معيشة للحسابات 
واألستشارات الجبائية

حي السالم بلوك E رقم 22 -- سيد1 
سليمان، 200 1، سيد1 سليمان 

املغرب
K.YOU.TRAVAUX شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب 

رقم 3 اقامة الياسمين رقم 25 شارع 

يعقوب املنصور - 200 1 القنيطرة 

املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

60387

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   26

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.K.YOU.TRAVAUX

اعما    : بإيجاز  الشركة  غرض 

مختلفة 

اعما  البناء

التنضيف

التجارة .

مكتب   : االجتماعي  املقر  عنوان 
رقم 3 اقامة الياسمين رقم 25 شارع 

القنيطرة   1 200  - يعقوب املنصور 

املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : الكريت  يوسف  السيد 

للحصة  درهم   100 بقيمة  حصة 

والعائلية  الشخصية  .األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد يوسف الكريت عنوانه)ا) 

دوار اوالد عبد هللا مو�سى الصفافعة 

00 1 سيد1 سليمان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

السيد يوسف الكريت عنوانه)ا) 

دوار اوالد عبد هللا مو�سى الصفافعة 

00 1 سيد1 سليمان املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 30 أبريل 

2021 تحت رقم -.
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FICASUD

 ENSEMBLE POUR UN
MEILLEUR SERVICE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تعيين مسير جديد للشركة

FICASUD
 RUE YOUGOSLAVIE 61

 PASSAGE GHANDOURI BLOC
 F N 7، 40000، MARRAKECH

MAROC
 ENSEMBLE POUR UN

MEILLEUR SERVICE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 61 زنقة 
يوغوسالفيا ممر غندور1 بلوك 
ف رقم 7 جيليز مراكش - 0000  

مراكش املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجار1 
.101 17

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2021 فبراير   08 في  املؤرخ 
للشركة  جديد  مسير  تعيين 
 BISCANS HENRIETTE السيد)ة) 

RAYMONDE كمسير وحيد
تبعا لقبو  استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير  بتاريخ  2  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 120980.
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FICASUD

DAR NADRA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FICASUD
 RUE YOUGOSLAVIE 61

 PASSAGE GHANDOURI BLOC
 F N 7، 40000، MARRAKECH

MAROC

DAR NADRA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

سيد1 سعيد الكوط، باب أطلس، 

الجماعة القروية جنانات مراكش - 

0000  مراكش املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجار1 

.35555

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2021 املؤرخ في  0 مارس 

 DAR شركة ذات املسؤولية املحدودة

 1.850.000 مبلغ رأسمالها   NADRA

درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

أطلس،  باب  الكوط،  سيد1 سعيد 

مراكش  جنانات  القروية  الجماعة 

 : مراكش املغرب نتيجة      0000  -

طبقا للبند 2  من القانون االسا�سي 

للشركة.

دوار  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

أطلس،  باب  الكوط،  سيد1 سعيد 

 - الجماعة القروية جنانات مراكش 

0000  مراكش املغرب. 

و عين:

فياللي  نورالدين  السيد)ة) 

 19 جهة  ابواب مراكش،  وعنوانه)ا) 

  0000 9 مراكش  رقم    6 عمارة ب 

مراكش املغرب كمصفي )ة) للشركة.

 وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية :

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   01 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 121127.
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FIDUCIAIRE HAMDELS

AMMA FASHION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE HAMDELS

 Cité Essalam, Appt 4 Imm 22

 Casablanca, Hay Hassani, Hay

 Essalam، 20230، CASABLANCA

maroc

AMMA FASHION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 

الزرقاء 117 زنقة ابن منير الطابق 

االو  الرقم 2 - 20000 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

500695

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AMMA FASHION

صنع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وشراء وبيع املالبس.

اقامة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الطابق  منير  ابن  زنقة   117 الزرقاء 

االو  الرقم 2 - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 500  : امروض  الحسين  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500  : مشكور1  فريد  السيد 

للحصة  درهم   100 بقيمة  حصة 

والعائلية  الشخصية  .األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الحسين امروض عنوانه)ا) 
 151 عمارة   22 مج  التوحيد  اقامة 
داربوعزة   27223 داربوعزة   6 الرقم 

املغرب.
السيد فريد مشكور1 عنوانه)ا) 
 22000 ازيال   افورار  تكانت  حي 

ازيال  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
السيد الحسين امروض عنوانه)ا) 
 151 عمارة   22 مج  التوحيد  اقامة 
داربوعزة   27223 داربوعزة   6 الرقم 

املغرب
السيد فريد مشكور1 عنوانه)ا) 
 22000 ازيال   افورار  تكانت  حي 

ازيال  املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 776179.
123I

FICASUD

DAR SANDRA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FICASUD
 RUE YOUGOSLAVIE 61

 PASSAGE GHANDOURI BLOC
 F N 7، 40000، MARRAKECH

MAROC
DAR SANDRA شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي درب 

اكدا  رقم 83 باب احمر مراكش - 
0000  مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

.20513
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2021 يناير   18 املؤرخ في 
 DAR شركة ذات املسؤولية املحدودة
 10.000 رأسمالها  مبلغ   SANDRA
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي درب 
مراكش  احمر  باب   83 رقم  اكدا  
 : مراكش املغرب نتيجة      0000  -

طبقا للبند 2  من القانون االسا�سي 
للشركة.

درب  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 - باب احمر مراكش   83 اكدا  رقم 

0000  مراكش املغرب. 
و عين:

فياللي  نورالدين  السيد)ة) 
 19 جهة  ابواب مراكش،  وعنوانه)ا) 
  0000 9 مراكش  رقم    6 عمارة ب 
مراكش املغرب كمصفي )ة) للشركة.

 وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   01 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 121129.

12 I

إئتمانية رزقي »ذ.رزقي هشام« محاسب معتمد

SOCIETE BRIDIA TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

إئتمانية رزقي »ذ.رزقي هشام« 
محاسب معتمد

رقم 17 شقه 15 زنقه انتسيرابي، 
50000، مكناس املغرب

SOCIETE BRIDIA TRANS شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 15 
هاجر أ شقة   و1 اليسرئ 50000 

مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

531 3
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 فبراير   08
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE BRIDIA TRANS

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
البظائع لحساب الغير.

 15 رقم   : عنوان املقر االجتماعي 
 50000 اليسرئ  و1  هاجر أ شقة   

مكناس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد زيتاو1 ادريس : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 500  : الحسن  املغار1  السيد 
للحصة  درهم   100 بقيمة  حصة 
والعائلية  الشخصية  .األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  ادريس  زيتاو1  السيد 
درب اهل سوس رقم 17 حي السلطان 
 50000 عبد هللا  بن  محمد  سيد1 

مكناس املغرب.
السيد املغار1 الحسن عنوانه)ا) 
زنقة 3 رقم 7 ملرانية حي س س محمد 

بن عبد هللا 50000 مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
عنوانه)ا)  ادريس  زيتاو1  السيد 
درب اهل سوس رقم 17 حي السلطان 
 50000 عبد هللا  بن  محمد  سيد1 

مكناس املغرب
السيد املغار1 الحسن عنوانه)ا) 
زنقة 3 رقم 7 ملرانية حي س س محمد 

بن عبد هللا 50000 مكناس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   28 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2021 تحت رقم 2179.
125I

RADFID

مولطو طيكس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

RADFID
 ROCHES NOIRES

 CASABLANCA، 20000،
CASABLANCA MAROC
مولطو طيكس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجتماعي 23 زنقة 

بوريد الطابق 3 رقم 5 الصخور 

السوداء - 20000 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

 95609

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانون   2021 مارس   09

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء بمختصر تسميتها : مولطو 

طيكس.

مؤسسة   : غرض الشركة بإيجاز 

صناعية لصناعة املالبس.

زنقة   23  : عنوان املقر االجتماعي 

الصخور   5 رقم   3 الطابق  بوريد 

البيضاء  الدار   20000  - السوداء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 500  : محمد  قيسوني  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد قيسوني عاد  : 500 حصة 

.األسماء  للحصة  درهم   100 بقيمة 

وصفات  والعائلية  الشخصية 

ومواطن الشركاء :

السيد قيسوني محمد عنوانه)ا) 

1 شقة در  تجزئة إسماعيلية ط   31

البيضاء  الدار   20000 كاليفورني 

املغرب.

عنوانه)ا)  عاد   قيسوني  السيد 

رقم   206 زنقة  عبد هللا  موال1  حي 

15 عين الشق 20000 الدار البيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

السيد قيسوني محمد عنوانه)ا) 

1 شقة در  تجزئة إسماعيلية ط   31

البيضاء  الدار   20000 كاليفورني 

املغرب

عنوانه)ا)  عاد   قيسوني  السيد 

رقم   206 زنقة  عبد هللا  موال1  حي 

15 عين الشق 20000 الدار البيضاء 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

مارس 2021 تحت رقم -.

126I

NEW LINE TWO

نيو الين تو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مالءمة النظام األسا�سي للشركة

NEW LINE TWO

86 شارع يوسف ابن تاشفين، 

90000، طنجة املغرب

نيو الين تو »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 86 شارع 

يوسف ابن تاشفين - 90000 طنجة 

املغرب.

»مالءمة النظام األسا�سي للشركة«

رقم التقييد في السجل التجار1: 

.19039

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 26 أبريل 2021

األسا�سي  النظام  مالءمة  تقرر 

القانون:  مقتضيات  مع  للشركة 

تحيين القانون االسا�سي للشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

أبريل   28 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 1778 2.

127I

CCE SERVICES

 SOCIETE MULTI SERVICES
ENNACIRI

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

CCE SERVICES
حي القدس رقم 18 شارع جدة، 

28820، املحمدية املغرب
 SOCIETE MULTI SERVICES

ENNACIRI شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
مختار السو�سي الطابق االو  

السعادة الرقم 151 العاليا - 28800 
املحمدية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
27909

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   15
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 SOCIETE MULTI SERVICES

. ENNACIRI
: -االنعاش  غرض الشركة بإيجاز 

العقار1 
السكنية  املباني  بناء   - -
والتجارية والصناعية واملهنية وغيرها 
إلعادة بيعها أو تأجيرها في جميع أنحاء 
التراب املغربي أو في الخارج. باإلضافة 
وأعما   وتجديد  بناء  كل  ذلك،  إلى 
الحفر والهندسة املدنية أو األنشطة 

األخرى املتصلة األشغا  العامة.
-االستيراد والتصدير

املا   رأس  في  املشاركة  -إنشاء، 
غرض  لها  الشركات  جميع  وإدارة 

مماثل. 
العمليات  جميع  وعامة 
ٲو  مباشر  بشكل  التجارية،املرتبطة 
غير مباشر باألغراض املذكورة سابقا 
الشركة،و  تنمية  على  املساعدة  ٲو 

ٲو  املباشرة  املشاركات  جميع  كذا 

في  نوعها  كان  املباشرة،كيفما  غير 

املقاوالت التي لها ٲغراض مشابهة ٲو 

مرتبطة بها 

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
االو   الطابق  السو�سي  مختار 

السعادة الرقم 151 العاليا - 28800 

املحمدية املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 : الناصر1  ر�سى  محمد  السيد 

درهم   25.000 بقيمة  حصة   250

للحصة .

السيدة اية الناصر1 : 250 حصة 

بقيمة 25.000 درهم للحصة .

السيد انس الناصر1 : 250 حصة 

بقيمة 25.000 درهم للحصة .

 250  : الناصر1  يوسف  السيد 

درهم للحصة   25.000 حصة بقيمة 

والعائلية  الشخصية  .األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الناصر1  ر�سى  محمد  السيد 

عنوانه)ا) موريا  كندا  

0000 موريا  كندا.

عنوانه)ا)  الناصر1  اية  السيدة 

عين  مكوار  احمد  الحاج  شارع   8 

الدارالبيضاء   20180 السبع  

املغرب.

عنوانه)ا)  الناصر1  انس  السيد 

عين  مكوار  احمد  الحاج  شارع   8 

الدارالبيضاء   20180 السبع  

املغرب.

السيد يوسف الناصر1 عنوانه)ا) 

عين  مكوار  احمد  الحاج  شارع   8 

الدارالبيضاء   20180 السبع  

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
الناصر1  ر�سى  محمد  السيد 

 0000 كندا  موريا   عنوانه)ا) 

موريا  كندا.



10259 الجريدة الرسميةعدد  566 - 7 شوا  2  1 )19 ما1 2021) 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية باملحمدية بتاريخ 22 أبريل 

2021 تحت رقم 1005.

128I

NJ BUSINESS

 STE INTER-MARO-AFRIQUE

NEG

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

NJ BUSINESS

 BUREAUX MARINA 3EME

 ETAGE BUREAU 19 AVENUE

 ABDELKRIM BENJELLOUN

 VILLE NOUVELLE FES، 30000،

FES maroc

 STE INTER-MARO-AFRIQUE

NEG شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي فاس 

طريق صفرو تجزئة األمل رقم 580 

الشقة 6 - 30000 فاس املغرب .

تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجار1 

.5 855

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في 25 فبراير 2021 تم تحويل 

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

األمل  تجزئة  صفرو  طريق  »فاس 

فاس   30000  -  6 الشقة   580 رقم 

املغرب » إلى »رقم 88 الطابق 1 تجزئة 

 - القرويين طريق عين الشقف فاس 

30000 فاس املغرب ».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   02 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2021 تحت رقم 1619.

129I

BMC

 MAROC TELEGRAPH
MEDIA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

BMC
زنقة فرحات حشاد، الطابق األو ، 
ا، الدار البيضاء، 20130، الدار 

البيضاء املغرب
 MAROC TELEGRAPH MEDIA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي 
56. زنقة فرحات 

حشاد،الطابقاألو ،املكتبرقم 
1،الدارالبيضاء- أنفا - 20000 

الدارالبيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجار1 
.297329

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   2021 أبريل   07 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 
 MAROC الوحيد  الشريك  ذات 
مبلغ   TELEGRAPH MEDIA
وعنوان  درهم   100.000 رأسمالها 
فرحات  زنقة   .56 اإلجتماعي  مقرها 
ملكتبرقم  ا ، و  أل بقا لطا ا ، د حشا
 20000  - أنفا  1،الدارالبيضاء- 
 : نتيجة    املغرب  الدارالبيضاء 

إنعدام الزبائن.
 .56 ب  التصفية  مقر  حدد  و 
حشاد،الطابق  فرحات  زنقة 
األو ،املكتبرقم 1،الدارالبيضاء- أنفا 
املغرب 20130 الدارالبيضاء املغرب. 

و عين:
حفياني  رضوان  السيد)ة) 
كيد1    ليزور  إقامة  وعنوانه)ا) 
عمارة ك الشقة 5 املحمدية 20000 
)ة)  كمصفي  املغرب  املحمدية 

للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  ومحل  املخابرة  محل  لهم 
بالتصفية  العقود والوثائق املتعلقة 

حشاد،الطابق  فرحات  زنقة   .56  :

األو ،املكتبرقم 1،الدارالبيضاء- أنفا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 775389.

130I

CABINET ACHAWR

okti›s coffee shop
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET ACHAWR

 TANGER BD MED 05 °2 

 IMM84 ETAGE 01 BUREAU N،

90000، tanger maroc

okti›s coffee shop شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي   مجمع 

طنجيس اقامة بابل عمارة  0 رقم 

2 مسنانة طنجة - 90000 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

115775

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   08

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 okti’s  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.coffee shop

غرض الشركة بإيجاز : مقهى.

:   مجمع  عنوان املقر االجتماعي 

رقم  بابل عمارة  0  طنجيس اقامة 

طنجة   90000  - طنجة  مسنانة   2

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد دامز محمد : 1.000 حصة 

.األسماء  للحصة  درهم   100 بقيمة 

وصفات  والعائلية  الشخصية 

ومواطن الشركاء :

حي  السيد دامز محمد عنوانه)ا) 

رقم35  ريتشارد  تجزئة  املجاهدين 

طنجة TANGER 90000 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

حي  السيد دامز محمد عنوانه)ا) 

رقم35  ريتشارد  تجزئة  املجاهدين 

طنجة TANGER 90000 املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   27 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 1767 2.

131I

BMC

 BADR & GHIZLANE

TADING MOROCCO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

BMC

زنقة فرحات حشاد، الطابق األو ، 

ا، الدار البيضاء، 20130، الدار 

البيضاء املغرب

 BADR & GHIZLANE TADING

MOROCCO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي 26 زنقة 

محمد الكور1 الطابق 2 مكتب 

8 الدار البيضاء املغرب 20080 

الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

. 681 7
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الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
 2021 مارس   02 في  املؤرخ 
مسؤولية  ذات  شركة  حل  تقرر 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 
 BADR & GHIZLANE TADING
رأسمالها  مبلغ   MOROCCO
مقرها  وعنوان  درهم   100.000
الكور1  محمد  زنقة   26 اإلجتماعي 
البيضاء  الدار   8 مكتب   2 الطابق 
املغرب  الدارالبيضاء   20080 املغرب 

نتيجة   : إنعدام الزبائن .
زنقة   26 و حدد مقر التصفية ب 
مكتب   2 الطابق  الكور1  محمد 
 20080 املغرب  البيضاء  الدار   8

الدارالبيضاء املغرب. 
و عين:

بدر هجهوج وعنوانه)ا)  السيد)ة) 
 107 عمارة   70 س  م  السالم  حي 
 20000 البيضاء  األلفة   25 شقة 
)ة)  كمصفي  املغرب  الدارالبيضاء 

للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  ومحل  املخابرة  محل  لهم 
بالتصفية  العقود والوثائق املتعلقة 
 2 زنقة محمد الكور1 الطابق   26  :

مكتب 8 الدار البيضاء 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 775388.
132I

BELGAZI ALI

GOAT CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

BELGAZI ALI
شارع امير موال1 عبد هللا رقم 33 
- طبق 1 - رقم املكتب 16 طنجة، 

90000، طنجة املغرب
GOAT CAR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 103 

اقامة ليزبواء 1 لعواطف 2 - 90000 
طنجة املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجار1 

.110053

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم تعيين   2021 أبريل   27 املؤرخ في 

مسير جديد للشركة السيد)ة) اغمير 

مهد1 كمسير وحيد

تبعا لقبو  استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   29 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 1826 2.

133I

Staff Raha Service Prestation

ستاف راحة سرفيس 
بريستاسيون

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Staff Raha Service Prestation

 N°56 Bloc 4 Quartier Kaouki

SAFI، 46000، SAFI Maroc
ستاف راحة سرفيس بريستاسيون 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الرقم الدار 

56 مجموعة   حي كاوكي - 6000  

اسفي املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

11617

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   30

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

: ستاف  اإلقتضاء بمختصر تسميتها 
راحة سرفيس بريستاسيون.

ادارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الخدمات.

الرقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 - كاوكي  حي  مجموعة     56 الدار 

6000  اسفي املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:  رأسما   مبلغ 

كالتالي:األسماء  مقسم  درهم، 

وصفات  والعائلية  الشخصية 

ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  سكالطي  امين  السيد 

الرقم الدار 56 مجموعة   حي كاوكي 

اسفي 6000  اسفي املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

عنوانه)ا)  سكالطي  امين  السيد 

الرقم الدار 56 مجموعة   حي كاوكي 

اسفي 6000  اسفي املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بآسفي بتاريخ - تحت رقم -.

13 I

AL HUDA CONSEIL SARL

Socks pro
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AL HUDA CONSEIL SARL

71 شارع محمد الزرقطوني اقامة 

كوثر الشقة 9، 30000، فاس 

املغرب

Socks pro شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

النماء القطعة 318 بنسودة - 

30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

67595

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 مارس   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 Socks  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.pro
صنع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مستلزمات اآلحذية.
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - بنسودة   318 القطعة  النماء 

30000 فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : السيد اجبيلي مصطفى 
للحصة  درهم   100 بقيمة  حصة 
والعائلية  الشخصية  .األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد اجبيلي مصطفى عنوانه)ا) 

بلجيكا 000000 لييج بلجيكا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
السيد اجبيلي مصطفى عنوانه)ا) 

بلجيكا 0000000 لييج بلجيكا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   29 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2021 تحت رقم 2085.
135I

AMJ MANAGEMENT

FORWARDINGUP GROUP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

AMJ MANAGEMENT
زنقة االردن اقامة يامنة 2 الطابق 
االو  رقم 30 طنجة، 90000، 

طنجة املغرب
 FORWARDINGUP GROUP

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب رقم 
1  الطابق الثامن مبنى سيس طنجة 
شارع محمد الخامس بزاوية فيكتور 

هوغو - 9000 طنجة املغرب.
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تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجار1 

.106153

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت   2021 أبريل   20 في  املؤرخ 

املصادقة على :

العرفي  خالد  )ة)  السيد  تفويت 

100 حصة اجتماعية من أصل 100 

حصة لفائدة السيد )ة) عاد  كوكو 

بتاريخ 20 أبريل 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

أبريل   29 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 1831 2.

136I

العيون استشارات

ABRID ENERGIE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تقليص هدف الشركة

العيون استشارات

رقم 31 شارع االمير موال1 عبد هللا، 

70000، العيون املغرب

ABRID ENERGIE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي رقم 2 2 

بلوك س مدينة الوحدة - 70000 

العيون املغرب.

تقليص هدف الشركة

رقم التقييد في السجل التجار1 

32065

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

2021 تم حذف  20 مارس  املؤرخ في 

األنشطة التالية من نشاط الشركة 

الحالي :

البناء  بنشاط  يتعلق  ما  كل 

واالشغا  العامة.. .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   22 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2021 تحت رقم 1303.

137I

AXOTEC SARL

 MEDICAL SERVICES
COMPANY

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

MEDICAL SERVICES COMPANY
13 زنقة احمد املجاطي اقامة لزالب 
الطابق األو  رقم 8.، 20350، الدار 

البيضاء املغرب
 MEDICAL SERVICES COMPANY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 13 زنقة 
احمد املجاطي اقامة لزالب الطابق 
األو  رقم 8. الدار البيضاء 20350 

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
500895

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   13
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
MEDICAL SERVICES COMPAN

إدارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وصيانة األجهزة الطبية.

زنقة   13  : عنوان املقر االجتماعي 
احمد املجاطي اقامة لزالب الطابق 
 20350 الدار البيضاء   .8 األو  رقم 

الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : السيدة نسيبة الحجامي 
للحصة  درهم   100 بقيمة  حصة 
والعائلية  الشخصية  .األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الحجامي  نسيبة  السيدة 
بن  الزبير  زنقة   15 رقم  عنوانه)ا) 
عوام حي ولي العهد م ج 30100 فاس 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
الحجامي  نسيبة  السيدة 
بن  الزبير  زنقة   15 رقم  عنوانه)ا) 
عوام حي ولي العهد م ج 30100 فاس 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 1  776.
138I

HOUSSAM EDDINE

باتسري فري الند
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HOUSSAM EDDINE
 AV MOHAMED BEN

 ABDERRAHMAN IMM2 1
 ERE ETAGE N 1 PRET DE
 PHARMACIE BAB TOUT،
93000، TETOUAN MAROC
باتسر1 فر1 الند شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
محمد الخراز ساحة  1 غشت بناية 
1 رقم 17 طويلع - 93000 تطوان 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
292 3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   05
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء بمختصر تسميتها : باتسر1 
فر1 الند.

مخبز   : بإيجاز  الشركة  غرض 
معجنات كافتيريا.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
محمد الخراز ساحة  1 غشت بناية 
تطوان   93000  - طويلع   17 رقم   1

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 : حسن  الشتو1  ايت  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000
الشخصية  .األسماء  للحصة 
والعائلية وصفات ومواطن الشركاء :

حسن  الشتو1  ايت  السيد 
رقم  الحراق  شارع محمد  عنوانه)ا) 
تطوان   93000 السعيدة  باب   59

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
حسن  الشتو1  ايت  السيد 
رقم  الحراق  شارع محمد  عنوانه)ا) 
تطوان   93000 السعيدة  باب   59

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   21 بتاريخ  بتطوان  االبتدائية 

2021 تحت رقم 0896.
139I

GLOBAL FABRIC

GLOBAL FABRIC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GLOBAL FABRIC
حي النور زنقة 7 رقم 78 سيد1 
عثمان، 20700، الدارالبيضاء 

املغرب
GLOBAL FABRIC شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي النور 

زنقة 7 رقم 78 سيد1 عثمان - 
20700 الدارالبيضاء املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

500369

 09 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2021 أبريل 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. GLOBAL FABRIC

إستيراد،   : غرض الشركة بإيجاز 

بالجملة والتقصيط،  تصدير والبيع 

ومستلزمات  األثواب  أنواع  جميع 

الخياطة..

عنوان املقر االجتماعي : حي النور 
 - عثمان  سيد1   78 رقم   7 زنقة 

20700 الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

1.000 حصة   : السيد كريم جحا 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  -األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

 10 عنوانه)ا)  كريم جحا  السيد 

 8 الشقة رقم  زنقة إفيوا الطابق   

بلفدير 20300 الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

 10 عنوانه)ا)  كريم جحا  السيد 

 8 الشقة رقم  زنقة إفيوا الطابق   

بلفدير 20300 الدارالبيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

.CRI1615 أبريل 2021 تحت رقم

1 0I

إئتمانية أڤونير أونتربريز

SS2T INDUSTRIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

إئتمانية أڤونير أونتربريز
٢١٤، محج الحسن الثاني تيسير ١، 

0، برشيد املغرب
SS2T Industrie شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 55 شارع 

الزرقطوني فضاء الزرقطوني 
الطابق األو  QH - 20360 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

500675
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   13
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 SS2T  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.Industrie
غرض الشركة بإيجاز : - الصناعة 

التحويلية
- إنتاج وتحويل املنتجات

- شراء وبيع املستلزمات الصناعية
- أعما  البناء والتطوير املختلفة

-كراء اآلالت الصناعية
- النقل والتوزيع

-الصيانة الصناعية
- استيراد وتصدير.

55 شارع  عنوان املقر االجتماعي : 
الزرقطوني فضاء الزرقطوني الطابق 
البيضاء  الدار   QH - 20360 األو  

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   500  : السيد الحسن باز 

بقيمة 100 درهم للحصة .

حصة   500  : السيد أنس العالم 
.األسماء  للحصة  درهم   100 بقيمة 
وصفات  والعائلية  الشخصية 

ومواطن الشركاء :
 58 باز عنوانه)ا)  الحسن  السيد 

حي الفتح 26100 برشيد املغرب.
السيد أنس العالم عنوانه)ا) زنقة 
رقم  الكوثر  إقامة  السايح  القا�سي 

16شقة   30110 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
 58 باز عنوانه)ا)  الحسن  السيد 

حي الفتح 26100 برشيد املغرب
السيد أنس العالم عنوانه)ا) زنقة 
رقم  الكوثر  إقامة  السايح  القا�سي 

16شقة   30110 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 3 157.

1 1I

Audicoh

صولبرو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Audicoh
عمارة A، زاوية شارع مصطفى 

املعاني الطابق السادس رقم 32 
ساحة النصر، 20080، الدار 

البيضاء املغرب
صولبرو شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية زنقة 
بر وفانس وزنقة بابوم حي املحطة 

الطابق 3 رقم 33 مكتب رقم 7 الدار 
البيضاء - 20310 الدارالبيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

 99871
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 مارس   08
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء بمختصر تسميتها : صولبرو

تحويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتسويق املنتجات الزراعية )الفواكه 

والحليب  والزيتون  والخضراوات 

ومشتقاته...) وكذلك جميع املعامالت 

التجارية والصناعية املتعلقة بشكل 

مباشر أو غير مباشر بالنشاط املعلن..
عنوان املقر االجتماعي : زاوية زنقة 

املحطة  حي  بابوم  وزنقة  وفانس  بر 
الطابق 3 رقم 33 مكتب رقم 7 الدار 

الدارالبيضاء   20310  - البيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة: 1.000.000 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.09  : يوسف  الهالو1  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 1.09  : خالد  الهالو1  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 1.250 السيدة الجازولي عائشة: 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 5 6  : فاطمة  الهالو1  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 5 6  : اكرام  الهالو1  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد الهالو1 عبد العالي :  1.09 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 1.09  : أنور  الهالو1  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 1.09  : أسامة  الهالو1  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 1.09  : بشير  الهالو1  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد الهالو1 بدر الدين:  1.09 

للحصة  درهم   100 بقيمة  حصة 

والعائلية  الشخصية  .األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الهالو1 يوسف عنوانه)ا) 

 76- رقم  املدارس  شارع  العدير  حي 

وزان 16200 وزان املغرب.
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السيد الهالو1 خالد عنوانه)ا) حي 

-76 وزان  العدير شارع املدارس رقم 

16200 وزان املغرب.

عائشة  الجازولي  السيدة 

املدارس  العدير شارع  حي  عنوانه)ا) 

رقم -76 وزان 16200 وزان املغرب.

السيدة الهالو1 فاطمة عنوانه)ا) 

 76- رقم  املدارس  شارع  العدير  حي 

وزان 16200 وزان املغرب.

اكرام عنوانه)ا)  الهالو1  السيدة 

 76- رقم  املدارس  شارع  العدير  حي 

وزان 16200 وزان املغرب.

العالي  عبد  الهالو1  السيد 

املدارس  العدير شارع  حي  عنوانه)ا) 

رقم -76 وزان 16200 وزان املغرب.

السيد الهالو1 أنور عنوانه)ا) حي 

-76 وزان  العدير شارع املدارس رقم 

16200 وزان املغرب.

عنوانه)ا)  أسامة  الهالو1  السيد 

 76- رقم  املدارس  شارع  العدير  حي 

وزان 16200 وزان املغرب.

السيد الهالو1 بشير عنوانه)ا) حي 

-76 وزان  العدير شارع املدارس رقم 

16200 وزان املغرب.

الدين  بدر  الهالو1  السيد 

املدارس  العدير شارع  حي  عنوانه)ا) 

رقم -76 وزان 16200 وزان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

السيد الهالو1 يوسف عنوانه)ا) 

 76- رقم  املدارس  شارع  العدير  حي 

وزان 16200 وزان املغرب

السيد الهالو1 خالد عنوانه)ا) حي 

-76 وزان  العدير شارع املدارس رقم 

16200 وزان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2021 تحت رقم  77517.

1 2I

TARIK BOUABDELLAOUI

STE BENATEC IMP EXP

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

TARIK BOUABDELLAOUI

 Hay angad rue c18 n41 lazaret،

60000، Oujda Maroc

STE BENATEC IMP EXP شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : 30 زنقة 

نابلس بولويز سيد1 معافة وجدة - 

60000 وجدة املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

.32695

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر حل   2021 أبريل   12 املؤرخ في 

شركة   STE BENATEC IMP EXP

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

 100.000 رأسمالها  مبلغ  الوحيد 

 30 اإلجتماعي  درهم وعنوان مقرها 

معافة  سيد1  بولويز  نابلس  زنقة 

60000 وجدة املغرب نتيجة   - وجدة 

االجتماعي  الهدف  تحقيق  لعدم 

للشركة.

و عين:

عيادة  بن  خالد  السيد)ة) 

أ  ر  5  ت  س  اليزابيت  وعنوانه)ا) 

  0217 أملانيا  دوسلدورف    0217

)ة)  كمصفي  أملانيا  دوسلدورف 

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

زنقة   30 وفي   2021 أبريل   12 بتاريخ 

 - نابلس بولويز سيد1 معافة وجدة 

60000 وجدة املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   28 بتاريخ  بوجدة  التجارية 

2021 تحت رقم 1600.

1 3I

FICASUD

DA MARRAKECH
شركة املساهمة

رفع رأسما  الشركة

FICASUD
 RUE YOUGOSLAVIE 61

 PASSAGE GHANDOURI BLOC
 F N 7، 40000، MARRAKECH

MAROC
DA MARRAKECH شركة 

املساهمة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

املراد، الطابق االر�سي، أمام ليراك 
جيليز مراكش - 0000  مراكش 

املغرب.
رفع رأسما  الشركة

رقم التقييد في السجل التجار1 
. 6819

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2021 مارس   23 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسما   رفع 
»200.000 درهم« أ1 من »300.000 
عن  درهم«   500.000« إلى  درهم« 
ديون  مع  مقاصة  إجراء   : طريق 

الشركة املحددة املقدار واملستحقة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   27 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم    123.
1  I

Medall Project

عابد ترادر
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Medall Project
 AGADIR AGADIR، 80000،
 AGADIR - IDA OU TANANE

املغرب
عابد ترادر شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي منشأة 

املعتصم دوار بوزيك البلدية القروية 
 INEZGANE . تمسية بإنزكان
INEZGANE 86350 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

22781

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 فبراير   22

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

عابد   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

ترادر.

نسيج،   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واملواد  التجهيزات  وتصميم  مالبس 

النسيج  ,تجارة  بالنسيج  املرتبطة 

الخاص,استيراد  واملالبس,النقل 

وتصدير..

منشأة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

املعتصم دوار بوزيك البلدية القروية 

 INEZGANE  . بإنزكان  تمسية 

INEZGANE 86350 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 500  : عابد  الناصر  عبد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500  : التوفيق  نجاة  السيدة 

للحصة  درهم   100 بقيمة  حصة 

والعائلية  الشخصية  .األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عبد الناصر عابد عنوانه)ا) 

أيت   16 مجمع املسيرة بلوك د رقم 

ملو  86350 إنزكان املغرب.

عنوانه)ا)  التوفيق  نجاة  السيدة 
12حي إزيكي أيت ملو   رقم  بلوك   

86350 إنزكان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

السيد عبد الناصر عابد عنوانه)ا) 

أيت   16 مجمع املسيرة بلوك د رقم 

ملو  86350 إنزكان املغرب

عنوانه)ا)  التوفيق  نجاة  السيدة 
12حي إزيكي أيت ملو   رقم  بلوك   

86350 إنزكان املغرب.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   19 بتاريخ  بانزكان  االبتدائية 

2021 تحت رقم 701.
1 5I

FIDUCIAIRE EL IDRISSI KHADIJA

AJMANE IMMOBILIERE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

 FIDUCIAIRE EL IDRISSI
KHADIJA

 APPT N°1 IMM F NAJMAT
 JANOUB II EL JADIDA، 24000،

EL JADIDA MAROC
AJMANE IMMOBILIERE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة رقم 
3 كودية بن ادريس عمارة ك تجزئة 
كوهن الطابق 2 - 000 2 الجديدة 

املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجار1 
.7277

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 05 دجنبر 2018 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»شقة رقم 3 كودية بن ادريس عمارة 
 2 000  -  2 ك تجزئة كوهن الطابق 
»شارع املسيرة  إلى  الجديدة املغرب« 
ملكية واحة املسيرة عمارة 2 مڭازة 6 

- 000 2 الجديدة املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   10 االبتدائية بالجديدة بتاريخ 

2019 تحت رقم 38 23.
1 6I

F2AGC

PREVENSEC AFRIQUE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PREVENSEC AFRIQUE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
مقرها اإلجتماعي: 61 زاوية شارع 
اللة الياقوة ومصطفى املعاني 

الطابق الثاني رقم 62 الدارالبيضاء

رقم التقييد في السجل رقم التقييد 

في السجل التجار1 : 295 9 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى   :

تم إعداد القانون   2021 فبراير   1 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد

 PREVENSEC AFRIQUE  

:تسمية الشركة

تركيب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جميع أنواع معدات السالمة وجميع 

املباني  وتهيئة  التشطيب  اعما  

واملقرات .

61 زاوية   : عنوان املقر االجتماعي 

شارع اللة الياقوة ومصطفى املعاني 

الطابق الثاني رقم 62 الدارالبيضاء

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة

 100.000 :مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي

 1.000 رشيد:  تنفو1  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة

والعائلية  الشخصية  :األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء

السيد تنفو1 رشيد عنوانه املناز  

بارك الرحمة ج ه 17 عمارة   رقم 8 

الرحمة 2 دار بوعزة الدار البيضاء

والعائلية  الشخصية  :األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة

السيد تنفو1 رشيد عنوانه املناز  

بارك الرحمة ج ه 17 عمارة   رقم 8 

الرحمة 2 دار بوعزة الدار البيضاء

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

مارس 2021 تحت رقم 769851

1 7I

FICASUD

DA MARRAKECH
شركة املساهمة

خفض رأسما  الشركة

FICASUD
 RUE YOUGOSLAVIE 61

 PASSAGE GHANDOURI BLOC
 F N 7، 40000، MARRAKECH

MAROC
DA MARRAKECH شركة 

املساهمة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

املراد، الطابق االر�سي، أمام ليراك 
جيليز مراكش - 0000  مراكش 

املغرب.
خفض رأسما  الشركة

رقم التقييد في السجل التجار1 
. 6819

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2021 مارس   23 في  املؤرخ 
خفض رأسما  الشركة بمبلغ قدره 
»200.000 درهم« أ1 من »500.000 
عن  درهم«   300.000« إلى  درهم« 

طريق : تخفيض عدد األسهم.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   27 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم    123.
1 8I

FICASUD

DA MARRAKECH
شركة املساهمة

تحويل الشكل القانوني للشركة

FICASUD
 RUE YOUGOSLAVIE 61

 PASSAGE GHANDOURI BLOC
 F N 7، 40000، MARRAKECH

MAROC
DA MARRAKECH شركة 

املساهمة
و عنوان مقرها االجتماعي تجزئة 

املراد، الطابق االر�سي، أمام ليراك 
جيليز مراكش - 0000  مراكش .
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجار1 
. 6819

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 23 مارس 2021 تم تحويل 

الشكل القانوني للشركة من »شركة 

املساهمة« إلى »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   27 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم    123.

1 9I

smaticomp

CAP ICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

smaticomp

 angle bd emile zola et rue rethel

 N 20 7eme étage -، 20300،

casablanca maroc

CAP ICE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 

السفلي محل رقم 16 زنقة ابن منير 

املعاريف - 20330 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

501101

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   21

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 CAP  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ICE

غرض الشركة بإيجاز : إنتاج وبيع 

مكعبات الثلج.
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الطابق   : االجتماعي  املقر  عنوان 
16 زنقة ابن منير  السفلي محل رقم 
البيضاء  الدار   20330  - املعاريف 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : الهطا   سليم  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 1000  : الهطا   سليم  السيد 

بقيمة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  الهطا   سليم  السيد 
بيتش عمارة  1  ريكوفلورس  اقامة 

شقة رقم 02 املنصورية  
13100 بوزنيقة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسير1 الشركة:

عنوانه)ا)  الهطا   سليم  السيد 
بيتش عمارة  1  ريكوفلورس  اقامة 

شقة رقم 02 املنصورية  
13100 بوزنيقة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 30 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 73 776.
150I

COIN DE MAROC TERROIRE SARL AU كوان 

د1 ماروك تيروار

 4K BATIMENTS SARL فورك 
باتمون

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

K BATIMENTS SARL  فورك 
باتمون

 RESIDENCE AL AZIZIA BLVD
 ROYAUME ARABIE SAOUDITE
 3EME ETAGE N° 20-TANGER.،

90090، طنجة املغرب
 K BATIMENTS SARL  فورك 
باتمون شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 
العزيزية شارع اململكة العربية 

السعودية الطابق الثالث رقم 20 - 
90090 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
115725

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   1 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
  K  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

BATIMENTS SARL فورك باتمون.
اشغا    -  : غرض الشركة بإيجاز 
واالشغا  املختلفة وكذا كافة  البناء 
بكافة  الخاصة  أو  العامة  األعما  
ذلك  في  بما  املهن  وجميع  أشكالها 
خشب،  صحية،   - سباكة  )كهرباء، 
 - دهان  وأملنيوم،  معدنية  نجارة 
تركيب مصعد،  طاقم عمل،  زجاج، 

إلخ.
- تشييد املباني.

ونقل  وبيع  وشراء  تصنيع   -
وتجارة، سواء في املغرب أو لالستيراد 
البناء  مواد  لجميع  والتصدير، 
والطوب  والحديد  واألسمنت 

والخشب، إلخ.
الخرسانية  الكتل  إنتاج   -
والتكتالت واأللواح واألنابيب وأرصفة 
في  والعوارض  والتعريشات  األرصفة 

األسمنت املهتز أو املضغوط وبيعها.
- االستحواذ على حصة أو مصلحة 
في أ1 شركة أو عمل تجار1 ذ1 غرض 

مشابه أو مرتبط،.
اقامة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
العربية  اململكة  شارع  العزيزية 
 -  20 السعودية الطابق الثالث رقم 

90090 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد كريم بو الربيع : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 500  : املحتافيد  عاد   السيد 
للحصة  درهم   100 بقيمة  حصة 
والعائلية  الشخصية  .األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الربيع عنوانه)ا)  بو  السيد كريم 
 22000 دوار ايت عبد السالم تاونزة 

ازيال  املغرب.
السيد عاد  املحتافيد عنوانه)ا) 
90100 طنجة  حي البرانص القديمة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
الربيع عنوانه)ا)  بو  السيد كريم 
 22000 دوار ايت عبد السالم تاونزة 

ازيال  املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   27 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 2 17 2.

151I

يوسف ابن بوجيدة

YDSB SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

يوسف ابن بوجيدة
Marrakech,، 40000، مراكش 

املغرب
YDSB SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي الحي 

الصناعي سيد1 غانم، قطعة 377 
مراكش 0000  مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

113687
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 مارس   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 YDSB  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.SARL

شراء،   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وإكسسوارات  أثاث  وبيع  تصميم 

بالديكور  متعلقة  الديكور،نصائح 

وجبات خفيفة ..

الحي   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 377 قطعة  الصناعي سيد1 غانم، 

مراكش 0000  مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

0 3 حصة   : السيد يانيك دوبر1 

بقيمة 0 3 درهم للحصة .

 : شميتز  كورا1  كاترينا  السيدة 

330 حصة بقيمة 330 درهم للحصة 

 330  : بنتوليال  سارة  السيدة 

للحصة  درهم   330 بقيمة  حصة 

والعائلية  الشخصية  .األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد يانيك دوبر1 عنوانه)ا) 03 

مراكش    0000 الحي اإلدار1 إسيل 

املغرب.

شميتز  كورا1  كاترينا  السيدة 

دوارالفداء،  وردة،  فيال  عنوانه)ا) 

تمصلوحت 0000  مراكش املغرب.

عنوانه)ا)  بنتوليال  سارة  السيد 

طريق سيد1 عبد هللا غياث 0000  

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

السيد يانيك دوبر1 عنوانه)ا) 03 

مراكش    0000 الحي اإلدار1 إسيل 

املغرب

عنوانه)ا)  بنتوليال  سارة  السيدة 

طريق سيد1 عبد هللا غياث 0000  

مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل  بتاريخ  1  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 122953.

152I
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IL CONSIGLIO SARLAU

NIZOUNIDOU SARL
إعالن متعدد القرارات

IL CONSIGLIO SARLAU
 APPT N°18 IMM N°17-18
 LOT SOKOMA MARRAKECH،

0000 ، مراكش املغرب
NIZOUNIDOU SARL »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: الشقة 
رقم 16عمارة س الطابق الرابع 

تجزئة ام رابية املسيرة 3 مراكش - - 
مراكش املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجار1: 

.85713
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 11 دجنبر 2020
تم اتخاذ القرارات التالية: 

على  ينص  الذ1   :1 رقم  قرار 
املصادقة على تفويت السيد  مايلي: 
اجتماعية  حصة   500 كدار  طارق 
لفائدة  اململوكة   1000 اصل  من 
السيد بدر ايت علي أسوس في شركة 

NIZOUNIDOU SARL
قرار رقم 2: الذ1 ينص على مايلي: 
تقبل  الشركة،  من  انسحابها  بعد 
الجمع العام استقالة املسيرة السيدة 
بالكامل  إعفاءها  تم  هنو ،  ملياء 
إدارتها.  تحفظات من  وبدون  ونهائًيا 
الجمع العام غير العاد1 حافظ على 
للشركة  كمسير  كدار  طارق  السيد 
لفترة غير محدودة. قرر الجمع العام 
ايت  بدر  السيد  تعيين  العاد1  غير 
علي أسوس كمسير مشارك لفترة غير 
الشركة  الوقت ستلتزم  من  محددة 
األعما   بجميع  صحيح  بشكل 
املالية  املؤسسات  مع  بها  املتعلقة 
األخرى من خال   اإلدارية  واألعما  

التوقيع املنفصل للمسيرين
قرار رقم 3: الذ1 ينص على مايلي: 
االستثنائي  العام  الجمع  بمقت�سى 
وافق   ،2021 مارس   10 في  املؤرخ 
 3 املادة  تعديل  على  شركة  شركاء 
عن  للشركة  األسا�سي  النظام  من 
خاٍ    ( مطعم  طريق حذف الغرض: 

غرض  إلى  الكحو )،وإضافة  من 
الشركة: بيع منتجات التبغ ومنتجات 

املدخنين بالتجزئة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 6: الذ1 ينص على مايلي: 
درهم   100000 الشركة  رأسما  
كدار  طارق  السيد  كالتالي  مقسم 
500 حصة اجتماعية السيد بدر ايت 

علي أسوس500 حصة اجتماعية
بند رقم 7: الذ1 ينص على مايلي: 
درهم   100000 الشركة  رأسما  
كدار  طارق  السيد  كالتالي  مقسم 
علي  ايت  بدر  السيد  درهم   50000

أسوس20000 درهم
بند رقم 12: الذ1 ينص على مايلي: 
تسير الشركة لفترة غير محدودة من 
طرف السيدان طارق كدار وبدر ايت 

علي أسوس
بند رقم 3: الذ1 ينص على مايلي: 
التبغ  منتجات  بيع  الشركة:  غرض 

ومنتجات املدخنين بالتجزئة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   23 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 122138.
153I

إنباكا لوجستيك

إنباكا لوجستيك
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

إنباكا لوجستيك
حي القدس رقم 700 زنقة 30، 

28820، املحمدية املغرب
إنباكا لوجستيك شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 
القدس رقم 700 زنقة 30 - 28820 

املحمدية املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
27635

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   01
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
إنباكا   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

لوجستيك.
استيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتصدير أجهزة الكمبيوتر
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 28820  -  30 700 زنقة  القدس رقم 

املحمدية املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 
كالتالي:األسماء  مقسم  درهم، 
وصفات  والعائلية  الشخصية 

ومواطن الشركاء :
السيد غاليم محمد الي عنوانه)ا) 
حي القدس رقم 135 زنقة 30 28820 

املحمدية املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
السيد غاليم محمد الي عنوانه)ا) 
حي القدس رقم 135 زنقة 30 28820 

املحمدية املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحمدية بتاريخ 09 مارس 

2021 تحت رقم 831.
15 I

 FIDUCIAIRE ENNASSER AIT ERRAMI

ABDELKEBIR COMPTABLE AGREE PAR L’ETAT

 ALLIANCE MT PARA SARL
A.U

إعالن متعدد القرارات

 FIDUCIAIRE ENNASSER
 AIT ERRAMI ABDELKEBIR
 COMPTABLE AGREE PAR

L›ETAT
 AV DES FAR SOUK SEBT،

23550، سوق السبت اوالد النمة 
املغرب

 ALLIANCE MT PARA SARL A.U

»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: حي الخير 

شارع بئرانزران رقم 06 سطات - - 

سطات املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجار1: 

.50 7

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 30 أبريل 2021

تم اتخاذ القرارات التالية: 

على  ينص  الذ1   :01 رقم  قرار 

السيد  حصة  جميع  تفويت  مايلي: 

توفيق اغناج في الشركة 1000 حصة 

لفائدة السيد محمد عمر1.

على  ينص  الذ1   :02 رقم  قرار 

من  القانوني  الشكل  تغيير  مايلي: 

الى  شركة ذات املسؤولية املحدودة 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

بشريك واحد.

على  ينص  الذ1   :03 رقم  قرار 

عمر1  محمد  السيد  تعيين  مايلي: 

 JE حامل البطاقة الوطنية للتعريف 

8169 1 مسيرا وحيدا للشركة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 06: الذ1 ينص على مايلي: 

 200000.00( الشركة  ما   رأس 

السيد محمد  ملك  في  كاملة  درهم) 

عمر1 .

على  ينص  الذ1   :07 رقم  بند 

 2000( الشركة  حصص  مايلي: 

كاملة يمتلكها السيد محمد  حصة) 

عمر1.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   30 بتاريخ  االبتدائية بسطات 

2021 تحت رقم 2021/202.

155I
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CABINET MASTER COMPTABLE

محل بيع الخضر بالتقسيط
عقد تسيير حر ألصل تجار1 )األشخاص 

الطبيعيون)

عقد تسيير حر ألصل تجار1
محل بيع الخضر بالتقسيط

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
السيد)ة)  أعطى   2021 مارس   25
مصطفى انقاش الحامل )ة) للبطاقة 
املسجل   EB 7156 رقم  الوطنية 
باملحكمة   . التجار1  بالسجل 
التسيير  حق  بامنتانوت  االبتدائية 
ب  الكائن  التجار1  لألصل  الحر 
بلدية  املسمكة  قرب  الخضر  سوق 
املغرب  امنتانوت    1050 امنتانوت 
للسيد)ة) يوسف انقاش الحامل )ة) 
 EB108259 رقم  الوطنية  للبطاقة 
مارس   01 من  تبتدئ  سنة   3 ملدة 
فبراير  202   29 في  وتنتهي   2021

مقابل مبلغ شهر1 1.000 درهم.

156I

WINOSUD

وينوسيد
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

WINOSUD
 HY CHLIOUATE BLOC A OLD
 TEIMA HY CHLIOUATE BLOC
 A OLD TEIMA TAROUDANT،
83004، OULAD TEIMA MAROC

وينوسيد شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 
الشلوات بلوك أ اوالد تايمة 

تارودانت املغرب  8300 اوالدتايمة 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
7681

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   29
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

وينوسيد.
توزيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السلع.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الشلوات بلوك أ اوالد تايمة تارودانت 

املغرب  8300 اوالدتايمة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 
كالتالي:األسماء  مقسم  درهم، 
وصفات  والعائلية  الشخصية 

ومواطن الشركاء :
بوجى  عبدالرحيم  السيد 
حي الشلوات بلوك أ اوالد  عنوانه)ا) 

تايمة  8300 اوالد تايمة املغرب.
عنوانه)ا)  الكريني  هشام  السيد 
ايت  القليعة  القديم  الخمايس  حي 
ملو   ايت  القليعة   86666 ملو  

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
بوجى  عبدالرحيم  السيد 
حي الشلوات بلوك أ اوالد  عنوانه)ا) 

تايمة  8300 اوالد تايمة املغرب
عنوانه)ا)  الكريني  هشام  السيد 
ايت  القليعة  القديم  الخمايس  حي 
ملو   ايت  القليعة   86666 ملو  

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بتارودانت بتاريخ 29 أبريل 

2021 تحت رقم 370.
157I

N2M CONSEIL-SARL

AKROUNI TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2
 ETAGE N 4، 62000، NADOR

MAROC

AKROUNI TRANS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

موسكو رقم  0 الطابق الثاني رقم 
 0 لعر1 الشيخ - 62000 الناظور 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
22003

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   19
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AKROUNI TRANS
نقل   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

املستخدمين.
النقل الوطني والدولي للبضائع   -

لحساب الغير..
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
رقم  الثاني  الطابق  رقم  0  موسكو 
الناظور   62000  - الشيخ  لعر1   0 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : فيصل  اكروني  السيد 
للحصة  درهم   100 بقيمة  حصة 
والعائلية  الشخصية  .األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  فيصل  اكروني  السيد 
بوعرك   91 بلوك  مسعود  سكتور 

سلوان 62000 الناظور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
عنوانه)ا)  فيصل  اكروني  السيد 
بوعرك   91 بلوك  مسعود  سكتور 

سلوان 62000 الناظور املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   21 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2021 تحت رقم 819.

158I

TRUST FOR LEGAL CONSULTATION SARL

TOUZANY MOBILE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 TRUST FOR LEGAL

CONSULTATION SARL

 RCE MAKKA MOKARAMA N°7

 RUE SIOUL HAY OUAFAE 2

ROUTE SEFROU، 30000، فاس 

املغرب

TOUZANY MOBILE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 6  

بلوك 18 بالد لحلو صهريج كناوة - 

30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

67597

 23 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 مارس 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TOUZANY MOBILE

تجارة في   : غرض الشركة بإيجاز 

ملحقات الهاتف بيع وإصالح الهاتف

تجارة في أجهزة كمبيوتر

بيع وإصالح الهواتف.
  6 رقم   : عنوان املقر االجتماعي 

 - بالد لحلو صهريج كناوة   18 بلوك 

30000 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
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السيد التوزاني عبدالكريم : 500 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500  : محمد  التوزاني  السيد 
للحصة  درهم   100 بقيمة  حصة 
والعائلية  الشخصية  .األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عبدالكريم  التوزاني  السيد 
لحلو  بالد   16 بلوك   7 عنوانه)ا) 

صهريج كناوة 30000 فاس املغرب.
السيد التوزاني محمد عنوانه)ا) 
صهريج  لحلو  بالد   16 بلوك   11 

كناوة 30000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
عبدالكريم  التوزاني  السيد 
لحلو  بالد   16 بلوك   7 عنوانه)ا) 

صهريج كناوة 30000 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   29 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2021 تحت رقم 2086.
159I

global audit partners

HCRB GOUPE
إعالن متعدد القرارات

global audit partners
 Avenue Hassan II rond point
 saint exupéry etg 3 appt 19،

20000، casablanca maroc
»شركة   HCRB GOUPE

املساهمة«
وعنوان مقرها االجتماعي: ١ شارع 
٧ طبق  سقراط وأبو الطاوور الشقة 

٥ معاريف - - الدار البيظاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجار1: 
.388 97

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 10 فبراير 2020

تم اتخاذ القرارات التالية: 
على  ينص  الذ1   :1 رقم  قرار 
االجتماع  على  التداو   بعد  مايلي: 
10فبراير  في  عاد1  الغير  العام 
من  االستقالة  تصديق  تم   :2020
بنجمين  السيد  كمسؤو   منصبهم 
بيير جان أوجين ماسو، من الجنسية 

 , بوردوفرنسا  في  املقيم  الفرنسية، 
السيد ليدوفيك بنكيي، من الجنسية 
فرنسا  كامينو  في  املقيم  الفرنسية، 
 ١ مقرها   GROUPE WIB والشركة 
الشقة  الطاوور  وأبو  سقراط  شارع 
الشركة  ويمثل  معاريف   ٥ طبق   ٧

مسيرها الوحيد إسماعيل بلخياط
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذ1   :36 رقم  بند 
مايلي: يتم تعيينهم املسؤولون: السيد 
 guillaume vallade  , مأمون زعر1 
 Emmanuel Yves Philippeو

DELORME
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 776351.
160I

N2M CONSEIL-SARL

FROZEN COMPANY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19,
 2 ETAGE N 4، 62000، NADOR

MAROC
شركة   FROZEN COMPANY

ذات املسؤولية املحدودة
حي  اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 
 62000  - انصار  بني  املستوصف 

الناظور املغرب
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

22031
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   20
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FROZEN COMPANY
تركيب   -  : غرض الشركة بإيجاز 

والهدروليكية  الكهربائية  االالت 
والتبريد

الطاقة  الواح  واصالح  تركيب   -
الشمسية

املطابخ  واصالح  تركيب   -
العصرية.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 62000  - انصار  بني  املستوصف 

الناظور املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 500  : اسماعيل  النويتي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 500  : محمد  البوطيبي  السيد 
للحصة  درهم   100 بقيمة  حصة 
والعائلية  الشخصية  .األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
اسماعيل  النويتي  السيد 
عنوانه)ا) حي املستوصف بني انصار 

62000 الناظور املغرب.
السيد البوطيبي محمد عنوانه)ا) 
دوار افرحا بني شيكر 62000 الناظور 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
اسماعيل  النويتي  السيد 
عنوانه)ا) حي املستوصف بني انصار 

62000 الناظور املغرب
السيد البوطيبي محمد عنوانه)ا) 
دوار افرحا بني شيكر 62000 الناظور 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   23 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2021 تحت رقم 836.
161I

 األستاذة نجية تنليت موثقة

أطلس أوبتيك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إضافة تسمية تجارية أو شعار 

األستاذة نجية تنليت موثقة
زنقة 13, فيال رقم :  8. حي الولفة. 

الدار البيضاء، 20220، الدار 
البيضاء املغرب

أطلس أوبتيك »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: املعار 
يف، رقم 8، زنقة أسعد بن زرارة. - 

200000 الدار البيضاء املغرب.
»إضافة تسمية تجارية أو شعار«
رقم التقييد في السجل التجار1: 

.72311
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
تقرر   2020 دجنبر   21 في  املؤرخ 

إضافة شعار تجار1 للشركة وهو:
» النكس اوبتيك وكريس«

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 20 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 775167.

162I

CABINET BAHMAD

EMMA WANG MOROCCO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

CABINET BAHMAD
إقامة مراكش بالزا عمارة د 1 شقة 
ب 21 الطابق الثاني جليز مراكش 
إقامة مراكش بالزا عمارة د 1 شقة 
ب 21 الطابق الثاني جليز مراكش، 

0000 ، مراكش املغرب
 EMMA WANG MOROCCO
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 
مراكش بالزا عمارة د1 شقة 21، 
الطابق الثاني، جيليز - 0000  

مراكش املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجار1 
.101159

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 01 دجنبر 2020 تم تحويل 
للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
د1  عمارة  بالزا  مراكش  »إقامة  من 
 - جيليز  الثاني،  الطابق   ،21 شقة 
»شارع  إلى  املغرب«  مراكش    0000
شقة  باجاتيل،  إقامة  يوغوسالفيا، 
 - جيليز  الطابق الخامس،   ، 5 رقم 

0000  مراكش املغرب«.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   23 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 123353.
163I

N2M CONSEIL-SARL

LIMPIA RIF
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2
 ETAGE N 4، 62000، NADOR

MAROC
LIMPIA RIF شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي اوالد 
بوعطية - 62000 الناظور املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجار1 

.21537
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 أبريل   19 في  املؤرخ 

املصادقة على :
)ة) هشام السقالي  تفويت السيد 
أصل  من  اجتماعية  حصة   500
)ة)  السيد  لفائدة  حصة   1.000
محمد ازواغ بتاريخ 19 أبريل 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
أبريل   26 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2021 تحت رقم 2 8.
16 I

Société d’équipements publics

 SOCIÉTÉ D›ÉQUIPEMENTS
PUBLICS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

Société d›équipements publics
ليساسفة رياض صوفيا عمارة 

شقة الدار البيضاء، 20220، الدار 
البيضاء املغرب

 société d›équipements publics
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي ليساسفة 
رياض صوفيا عمارة 73 شقة 8 الدار 

البيضاء - 20220 الدار البيضاء 

املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

 99779

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   12

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 société : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

. d’équipements publics

جميع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أعما  البناء العامة.

عنوان املقر االجتماعي : ليساسفة 

رياض صوفيا عمارة 73 شقة 8 الدار 

البيضاء  الدار   20220  - البيضاء 

املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

كالتالي:األسماء  مقسم  درهم، 

وصفات  والعائلية  الشخصية 

ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)   sotimat الشركة 

 1 طابق   67 رقم  الرئي�سي  املكتب 

الدار البيضاء   20220 حي الحساني 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

عنوانه)ا)  الواد1  أنس  السيد 

 73 عمارة  صوفيا  رياض  ليساسفة 

الدار   20220 الدار البيضاء   8 شقة 

البيضاء املغرب

 - بتاريخ  تم اإليداع القانوني ب- 

تحت رقم -.

165I

N2M CONSEIL-SARL

LIMPIA RIF
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2
 ETAGE N 4، 62000، NADOR

MAROC
LIMPIA RIF شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي اوالد 
بوعطية - 62000 الناظور املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

.21537
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تعيين   2021 أبريل   19 املؤرخ في 
مسير جديد للشركة السيد)ة) ازواغ 

يوسف كمسير وحيد
تبعا لقبو  استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   26 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2021 تحت رقم 2 8.

166I

3C-AUDIT

MK Cristal
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

3C-AUDIT
 Av Anoual, 1er étage Appt
 11 Quartier des hôpitaux
 30 CASABLANCA، 20500،
CASABLANCA MAROC

MK Cristal شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
 II بوركون اقامة املشرك زنقة

الطابق األو  رقم 3 الدار البيضاء 
- 20160 الدار البيضاء اململكة 

املغربية
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

501121

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   13

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 MK  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. Cristal

مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تجميل.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

بوركون اقامة املشرك زنقة II الطابق 

 20160  - الدار البيضاء   3 األو  رقم 

الدار البيضاء اململكة املغربية.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 KRISTEL السيدة 

حصة   ZHURAVLYOVA : 950

بقيمة 100 درهم للحصة .

 MARINA السيدة 

حصة   ZHURAVLYOVA : 5

.األسماء  للحصة  درهم   100 بقيمة 

وصفات  والعائلية  الشخصية 

ومواطن الشركاء :

 KRISTEL السيدة 

عنوانه)ا)   ZHURAVLYOVA

 Kazakhstan 668 Kazakhstan

.Kazakhstan

 MARINA السيدة 

عنوانه)ا)   ZHURAVLYOVA

 Kazakhstan 668 Kazakhstan

.Kazakhstan

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

 KRISTEL السيدة 

عنوانه)ا)   ZHURAVLYOVA

 Kazakhstan 668 Kazakhstan

Kazakhstan
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 MARINA السيدة 
عنوانه)ا)   ZHURAVLYOVA
 Kazakhstan 668 Kazakhstan

Kazakhstan
 ANITA السيدة 
عنوانه)ا)   ZHURAVLYOVA
 Kazakhstan 668 Kazakhstan

Kazakhstan
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 30 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 87 776.
167I

sofoget

FATIHA COUTURE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

sofoget
 Kenitra, 37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et

3، 14000، kenitra maroc
FATIHA COUTURE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 13 بير 

رامي جنوبية محل رقم 2 - 000 1 
القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
60377

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FATIHA COUTURE
أشغا    : بإيجاز  الشركة  غرض 

خياطة.
بير   13  : االجتماعي  املقر  عنوان 

 1 000  -  2 رامي جنوبية محل رقم 
القنيطرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

إيزوغار  وبلقاسم  علي  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000  :

للحصة .
 : إيزوغار  وبلقاسم  علي  السيد 

1000 بقيمة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
إيزوغار  وبلقاسم  علي  السيد 
 1 000 املغرب  القنيطرة  عنوانه)ا) 

القنيطرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
إيزوغار  وبلقاسم  علي  السيد 
 1 000 املغرب  القنيطرة  عنوانه)ا) 

القنيطرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 29 أبريل 

2021 تحت رقم 82229.
168I

LA MAROCAINE DES COMPTES

DIMATRIX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

LA MAROCAINE DES COMPTES
 159BD LA RESISTANCE N

 B20 CASABLANCA، 20490،
CASABLANCA MAROC

DIMATRIX شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي 3زنقة 
ايت ورير،شارع موال1 يوسف 

الدار البيضاء املغرب 28800 الدار 
البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

.30 7 1
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر   2019 شتنبر   23 في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 

 DIMATRIX الوحيد  الشريك  ذات 

درهم   10.000,00 رأسمالها  مبلغ 
3زنقة  اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 

يوسف  موال1  ورير،شارع  ايت 

الدار   28800 املغرب  الدار البيضاء 

البيضاء املغرب نتيجة   : االنتهاء غير 

املتوقع لغرض الشركة 
3زنقة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

يوسف  موال1  ورير،شارع  ايت 

الدار   28800 املغرب  الدار البيضاء 

البيضاء املغرب. 

و عين:

بوغالب  جال   السيد)ة) 

عبد  10،إقامة  وعنوانه)ا) 

الرابع،  الطابق  مابلن  العالي،زنقة 

شقة 16حي فا  فلور1 20390 الدار 

البيضاء املغرب كمصفي )ة) للشركة.

 وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نونبر 2019 تحت رقم 721559.

169I

شركة بن بريك االستشارية

LATICO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

شركة بن بريك االستشارية
يوسفية الغربية   13 رقم   7 بلوك 

الرباط، 10000، الرباط املغرب

LATICO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 383 

سكتور حي املغرب العربي تمارة حي 
املنزه الرقم 171 يعقوب املنصور 

12030 تمارة املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

.78733

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 18 فبراير 2021 تم تحويل 

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

»383 سكتور حي املغرب العربي تمارة 

حي املنزه الرقم 171 يعقوب املنصور 

12030 تمارة املغرب« إلى »عمارة 11 

مكرر الطابق االو  تجزئة   1 الشقة 

تمارة   12020  -  3 هكتار سكتور   2 

املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   18 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2021 تحت رقم 111906.

170I

OREA

 NAMYR

COMMUNICATION

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير تسمية الشركة

OREA

RES M، 20000، CASA MAROC

 NAMYR COMMUNICATION

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي 20 زنقة 

مكة شقة رقم 2، طابق 1، حسان 

الرباط. - 10020 الرباط املغرب.

تغيير تسمية الشركة

رقم التقييد في السجل التجار1 

107 87

 بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم تغيير   2019 09 دجنبر  املؤرخ في 

 NAMYR« من  الشركة  تسمية 

إلى   »COMMUNICATION

. »QARYB«

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   09 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2021 تحت رقم 111567.

171I
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JBR CONSEILS

UNIVER D›AMITIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

JBR CONSEILS
816شقة رقم 2 الطابق االو  

تجزئة املسار الحي الصناعي مراكش، 
10000 ، مراكش املغرب

UNIVER D›AMITIE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 
الزهرة 3 محل رقم 1 جهة الواد 

القرية السياحية عين ايطي النخيل 
مالاكش - 0060  مراكش املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
11 273

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   21
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.UNIVER D’AMITIE
تحضير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الوجبات السريعة.
اقامة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الواد  جهة   1 رقم  محل   3 الزهرة 
القرية السياحية عين ايطي النخيل 

مالاكش - 0060  مراكش املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   500  : السيد ازويتة منير 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 500  : اكزو   هللا  عبد  السيد 
للحصة  درهم   100 بقيمة  حصة 
والعائلية  الشخصية  .األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
رقم  السيد ازويتة منير عنوانه)ا) 
النخيل  ايطي  عين   1 الزهور   183

الشمالي 0060  مراكش املغرب.

السيد عبد هللا اكزو  عنوانه)ا) 
  25 رقم  الفوقاتية  الشغبة  درب 
مراكش    0060 مراكش  سيبع 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
رقم  السيد ازويتة منير عنوانه)ا) 
النخيل  ايطي  عين   1 الزهور   183

الشمالي 0060  مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   27 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 71 123.

172I

MANAGEMENT AND CONSULTING 

B.J.S.H
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 MANAGEMENT AND
CONSULTING

19,شارع جبل هبر1 ,امزورن، 
32250، الحسيمة املغرب

B.J.S.H شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي قرب 
السوق امزورن - 3250 الحسيمة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

33 3
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   06
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
.B.J.S.H : اإلقتضاء بمختصر تسميتها
نفل   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع للغير.
- اإلستراد والتصدير..

قرب   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الحسيمة   3250  - امزورن  السوق 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 90.000 الشركة:  رأسما   مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

السيد جما  بحوت : 300 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد عبد الخالق بوعزاتي : 300 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 300  : بنتهامي  سليمان  السيد 
للحصة  درهم   100 بقيمة  حصة 
والعائلية  الشخصية  .األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  بحوت  جما   السيد 
وعلي  يوسف  ايت  الشطار1 

S152 56 الحسيمة املغرب.
بوعزاتي  الخالق  عبد  السيد 
امزورن  احنكورن  حي  عنوانه)ا) 

S399890 الحسيمة املغرب.
السيد سليمان بنتهامي عنوانه)ا) 
 R 0075 زنقة الوحدة امزورن   252

الحسيمة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
عنوانه)ا)  بحوت  جما   السيد 
وعلي  يوسف  ايت  الشطار1 

S152 56 الحسيمة املغرب
بوعزاتي  الخالق  عبد  السيد 
امزورن  احنكورن  حي  عنوانه)ا) 

S399890 الحسيمة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالحسيمة بتاريخ 20 أبريل 
السجل  من    51 رقم  تحت   2021

الترتيبي.
173I

OREA

QARYB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

OREA
RES M، 20000، CASA MAROC
QARYB شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
و عنوان مقرها االجتماعي 20 زنقة 
مكة شقة رقم 2، طابق 1، حسان 

الرباط. - 10020 الرباط .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

.107 87

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 09 دجنبر 2019 تم تحويل 

الشكل القانوني للشركة من »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة« إلى »شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   09 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2021 تحت رقم 111567.

17 I

Cabinet Comptable Marzofid

SOCIETE ZETA DOM SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Cabinet Comptable Marzofid

 Rue Ibn Aicha Résid.les huit

 paliers 5eme Etage Appt.n°51

 Guéliz MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROCA

 SOCIETE ZETA DOM SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار لعظم 

الويدان مراكش - 0000  مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

11 001

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 مارس   23

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE ZETA DOM SARL

*أعما    : بإيجاز  الشركة  غرض 

متنوعة وأعما  البناء.
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وتركيب  واالتصاالت  *الشبكات 

اإللكترونية  املعدات  جميع  وتنفيذ 

واألوتوماتيكية .

األجهزة  وتركيب  وبيع  شراء   *

إلكتروني،  هو  ما  كل  اإللكترونية، 

فيديو  وأشرطة  إنذارات  أمن، 

موصالت،  ترفيه،  صوت،  للمراقبة، 

وقياسات،  أدوات  وغذاء،  طاقة 

أجهزة صوت….

دوار   : االجتماعي  املقر  عنوان 

  0000  - مراكش  الويدان  لعظم 

مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 500  : السيد عبد الكريم كرماتي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد لعناني يوسف : 500 حصة 

.األسماء  للحصة  درهم   100 بقيمة 

وصفات  والعائلية  الشخصية 

ومواطن الشركاء :

كرماتي  الكريم  عبد  السيد 

عنوانه)ا) دوار لعظم الويدان مراكش 

0000  مراكش املغرب.

عنوانه)ا)  يوسف  لعناني  السيد 

تجزئة الرمان الغزوة   23 عمارة   05

الصويرة 0000  مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

كرماتي  الكريم  عبد  السيد 

عنوانه)ا) دوار لعظم الويدان مراكش 

0000  مراكش املغرب

عنوانه)ا)  يوسف  لعناني  السيد 

تجزئة الرمان الغزوة   23 عمارة   05

الصويرة 0000  مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   21 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 123230.

175I

MAALI PLAST

معالـــي بــالست
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MAALI PLAST

الحي اإلدار1 - الوطية، 82010، 

الوطية - طانطان املغرب

معالـــي بــالست شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الحي 

اإلدار1 - 82010 طانطان الشاطئ 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

5791

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   20

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

معالـــي   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

بــالست.

صنع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األكياس .

الحي   : االجتماعي  املقر  عنوان 

الشاطئ  طانطان   82010  - اإلدار1 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 500  : سعيــد  املعالي  أبو  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

حصة   500  : علي  البزار  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 500  : سعيــد  املعالي  أبو  السيد 

بقيمة 100 درهم.

بقيمة   500  : علي  البزار  السيد 

100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد أبو املعالي سعيــد عنوانه)ا) 

حي السالم - الوطية 82010 طانطان 

الشاطئ املغرب.

عنوانه)ا)  2  علي  البزار  السيد 

 82000 حـي عين الرحــمة   17 الزنقة 

طانطان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

السيد أبو املعالي سعيــد عنوانه)ا) 

حي السالم - الوطية 82010 طانطان 

الشاطئ املغرب

 - بتاريخ  تم اإليداع القانوني ب- 

تحت رقم -.

176I

STE ART AND MOLDS SARL

STE ART MOLDS SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إضافة تسمية تجارية أو شعار 

STE ART AND MOLDS SARL

الشركة املحاسبة الكبرى ف.ا.م 

ش.م.م 7 زنقة العراق اقامة الصفا 

واملروة الطابق االو  رقم 17 طنجة، 

90000، طنجة املغرب

STE ART MOLDS SARL »شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: محل رقم 

23 شارع تطوان عمارة 25 طنجة - 

90000 طنجة املغرب.

»إضافة تسمية تجارية أو شعار«
رقم التقييد في السجل التجار1: 

.78967

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
تقرر   2021 مارس   09 في  املؤرخ 

إضافة شعار تجار1 للشركة وهو:

MOSAIC DE ALCAZAR TM

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

أبريل   15 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 1363 2.

177I

RANDIS SARL AU

RANDIS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

RANDIS SARL AU
زنقة شاطئ الديكي تجزئة اريماس 
رقم القطعة 138 طنجة البالية، 

90000، طنجة املغرب

RANDIS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

شاطئ الديكي تجزئة اريماس رقم 

القطعة 138 طنجة البالية - 90000 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

115855

 05 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. RANDIS

غرض الشركة بإيجاز : شراء وبيع 

مواد البناء.
زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

رقم  اريماس  تجزئة  الديكي  شاطئ 

القطعة 138 طنجة البالية - 90000 

طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : احمد  الرنبوق  السيد 

للحصة  درهم   100 بقيمة  حصة 

والعائلية  الشخصية  .األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
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عنوانه)ا)  احمد  الرنبوق  السيد 

زنقة  اريماس  تجزئة  البالية  طنجة 

شاطئ الديكي رقم11 90000 طنجة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

عنوانه)ا)  احمد  الرنبوق  السيد 

زنقة  اريماس  تجزئة  البالية  طنجة 

شاطئ الديكي رقم11 90000 طنجة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   29 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم  186 2.

178I

FICASUD

DA MARRAKECH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

FICASUD

 RUE YOUGOSLAVIE 61

 PASSAGE GHANDOURI BLOC

 F N 7، 40000، MARRAKECH

MAROC

DA MARRAKECH شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

املراد، الطابق االر�سي، أمام ليراك 

جيليز مراكش - 0000  مراكش 

املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

. 6819

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم تعيين   2021 مارس   23 املؤرخ في 

مسير جديد للشركة السيد)ة) مربوح 

محمد كمسير وحيد

تبعا لقبو  استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   27 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم    123.

179I

DAMO CONSULTING SARL

BLANES TEX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

DAMO CONSULTING SARL

 AV PASTEUR 1° ETG N°18 5 

 TANGER tanger, tanger، 90000،

tanger MAROC

BLANES TEX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي البوغاز 

زنقة ادريس بوشعيب الحريز1 رقم 

6  - 90060 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

115883

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   19

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BLANES TEX

قطاع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

النسيج والتجارة والتوزيع واالستيراد 

والتصدير.

عنوان املقر االجتماعي : حي البوغاز 

زنقة ادريس بوشعيب الحريز1 رقم 

6  - 90060 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 50  : الكريم  عبد  برهون  السيد 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .

حصة   50  : بدر  الرابطي  السيد 

بقيمة 1.000 درهم للحصة .

 50  : الكريم  عبد  برهون  السيد 

 100 اصل  من  اجتماعية  حصة 

حصة بقيمة 50.000 درهم.

حصة   50  : بدر  الرابطي  السيد 
حصة   100 اصل  من  اجتماعية 

بقيمة 50.000 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الكريم  عبد  برهون  السيد 
رقم   29 ارض الدولة زنقة  عنوانه)ا) 

19 90060 طنجة املغرب.
حي  السيد الرابطي بدر عنوانه)ا) 
6 90060 طنجة  9 رقم  البوغاز زنقة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
الكريم  عبد  برهون  السيد 
رقم   29 ارض الدولة زنقة  عنوانه)ا) 

19 90060 طنجة املغرب
حي  السيد الرابطي بدر عنوانه)ا) 
6 90060 طنجة  9 رقم  البوغاز زنقة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   29 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 1878 2.

180I

CABINET BAHMAD

»MAROC TELESUPPORT «
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

CABINET BAHMAD
إقامة مراكش بالزا عمارة د 1 شقة 
ب 21 الطابق الثاني جليز مراكش 
إقامة مراكش بالزا عمارة د 1 شقة 
ب 21 الطابق الثاني جليز مراكش، 

0000 ، مراكش املغرب
 »MAROC TELESUPPORT «

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
األمير موال1 عبد هلل، إقامة ياسمين 
ماجوريل عمارة ف، الطابق 5 شقة 

ب - 0.000  مراكش املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجار1 
.59537

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم تحويل   2021 يناير   22 املؤرخ في 

للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

هلل،  عبد  موال1  األمير  »شارع  من 

ياسمين ماجوريل عمارة ف،  إقامة 

الطابق 5 شقة ب - 0.000  مراكش 

؛   BA 11 رقم  »املبنى  إلى  املغرب« 

 OGAOGMEUR11 /« امللك املسمى

مقاطعة نخيل  بالدور األر�سي،  ؛   »3

 - املكان الجنانات دوار سيد1 يحيى، 

0.000  مراكش املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   30 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 123589.

181I

LOYAL MANAGEMENT

AL MISK BUILDING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

LOYAL MANAGEMENT

 RES DOS MARES 3EME

 ETAGE N°37 AV MED V

 TANGER، 90000، TANGER

MAROC

شركة   AL MISK BUILDING

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 5 شارع 

 3 2 شقة  يوسف ابن تاشفين طابق 

طنجة - 90000 طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجار1 

.85233

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2021 أبريل   29 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد )ة) جواد دبيلة 25 

حصة اجتماعية من أصل 25 حصة 

بتاريخ  منير دبيلة  )ة)  السيد  لفائدة 

29 أبريل 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

أبريل   29 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 031 .

182I
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Abi abdelouahad laabi

STE BEN THAMI DISTRIBUT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

Abi abdelouahad laabi
 rue aljihad hay riad route  2
Ain smen، 30000، فاس املغرب
 STE BEN THAMI DISTRIBUT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 
السفلي واالو  رقم 3  الحي 

الصناعي النماء بنسودة - 30000 
فاس املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

.655 7
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 17 مارس 2021 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»الطابق السفلي واالو  رقم 3  الحي 
 30000  - بنسودة  النماء  الصناعي 
فاس املغرب« إلى »12 الحي الصناغي 
وفاء بنسودة - 30000 فاس املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   30 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2021 تحت رقم 2105.
183I

Ste CONTAVIA

Ste CONTAVIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

Ste CONTAVIA
 Lot C1 Z.I. tassila Lot C1 Z.I.
 tassila، 80650، INEZGANE

Maroc
Ste CONTAVIA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 Lot C1 وعنوان مقرها اإلجتماعي
Z.I. tassila - 80650 انزكان املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجار1 

.20661
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 أبريل   19 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد )ة) عثمان فريقش 
أصل  من  اجتماعية  حصة   1.300
)ة)  السيد  لفائدة  حصة   2.500
ادريس بوتي بتاريخ 19 أبريل 2021.

هللا  عبد  )ة)  السيد  تفويت 
من  اجتماعية  حصة   600 العدد1 
أصل 2.500 حصة لفائدة السيد )ة) 
ادريس بوتي بتاريخ 19 أبريل 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
أبريل   29 بتاريخ  بانزكان  االبتدائية 

2021 تحت رقم 929.
18 I

IL CONSIGLIO SARLAU

KIF KIF CAFE SARL
إعالن متعدد القرارات

IL CONSIGLIO SARLAU
 18-APPT N°18 IMM N°17

 LOT SOKOMA MARRAKECH،
0000 ، مراكش املغرب

KIF KIF CAFE SARL »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: رقم 28 
شارع الكتبية مراكش - - مراكش 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجار1: 
.7 155

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 23 نونبر 2020

تم اتخاذ القرارات التالية: 
على  ينص  الذ1   :1 رقم  قرار 
املصادقة على تفويت السيد  مايلي: 
GUENEAU ALAIN LOUIS-
ANDRE, MARIE, LUDOVIC حصة 
00  حصة اجتماعية من اصل 00  
 KEDDAR السيد  لفائدة  اململوكة 
 KIF KIF شركة  في   Karim, Pierre

 CAFE SARL
قرار رقم 2: الذ1 ينص على مايلي: 
تقبل  الشركة،  من  انسحابه  بعد 
العام استقالة املسير السيد الجمع 
 GUENEAU Alain, Louis-André,
Marie, Ludovic، تم إعفاءه بالكامل 
إدارته.  من  تحفظات  وبدون  ونهائًيا 
الجمع العام غير العاد1 حافظ على 

 KEDDAR Karim, Pierre السيد 
محدودة.  غير  لفترة  للشركة  كمسير 
قرر الجمع العام غير العاد1 تعيين 
 SUQUET Benoît, Marie, السيد 
كمسير مشارك لفترة   Jean, Claude
ستلتزم  الوقت  من  محددة  غير 
بجميع  صحيح  بشكل  الشركة 
املؤسسات  مع  بها  املتعلقة  األعما  
املالية واألعما  اإلدارية األخرى من 

خال  التوقيع املنفصل للمسيرين
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
6: الذ1 ينص على  بند رقم البند 
 100000 الشركة  رأسما   مايلي: 
 KEDDAR درهم مقسم كالتالي السيد
حصة   800 حصة   Karim, Pierre
 SUQUET Benoît,اجتماعية السيد
 200 حصة   Marie, Jean, Claude

حصة اجتماعية
7: الذ1 ينص على  بند رقم البند 
 100000 الشركة  رأسما   مايلي: 
 KEDDAR درهم مقسم كالتالي السيد
درهم  السيد80000   Karim, Pierre
 SUQUET Benoît, Marie, السيد 

Jean, Claud السيد 20000درهم
بند رقم البند15: الذ1 ينص على 
مايلي: تسير الشركة لفترة غير محدودة 
 KEDDAR السيدان  طرف  من 
 SUQUET Benoît,و  Karim, Pierre

 Marie, Jean, Claude
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   01 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 120073.
185I

O’PTIT PRIX MYA

O›PTIT PRIX MYA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

O›PTIT PRIX MYA
 RDC AL MANAR 3 QUARTIER
 CHARAF MARRAKECH 343،
40000، MARRAKECH MAROC
O›PTIT PRIX MYA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طور 
التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي 3 3 
الطابق األر�سي املنار 3 حي شرف 
مراكش - 0000  مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

.52515
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2021 تقرر حل  05 فبراير  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسمالها  مبلغ   O’PTIT PRIX MYA
مقرها  وعنوان  درهم   90.000
اإلجتماعي 3 3 الطابق األر�سي املنار 
3 حي شرف مراكش - 0000  مراكش 
نشاط  توقف   : نتيجة    املغرب 

الشركة.
 306 ب  التصفية  مقر  حدد  و 
اوروجور1  ريزورت،  أركان  جولف 
  0000  - .مراكش.  .تاسلطانت 

مراكش املغرب. 
و عين:

السيد)ة) نزهة عمراني وعنوانه)ا) 
ريزورت،  أركان  جولف   306
.مراكش.  .تاسلطانت  اوروجور1 
)ة)  0000  مراكش املغرب كمصفي 

للشركة.
 وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   28 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 123518.
186I

IL CONSIGLIO SARLAU

BROZZER SARL
إعالن متعدد القرارات

IL CONSIGLIO SARLAU
 18-APPT N°18 IMM N°17

 LOT SOKOMA MARRAKECH،
0000 ، مراكش املغرب

BROZZER SARL »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: الشقة 2 
الطابق الثاني رقم 28 شارع الكتبية 

3 قطاع 0035117 مراكش - - 
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مراكش املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجار1: 

.87039

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 23 نونبر 2020

تم اتخاذ القرارات التالية: 

على  ينص  الذ1   :1 رقم  قرار 

السيد  تفويت  على  ملصادقة  مايلي: 

GUENEAU ALAIN LOUIS-

ANDRE, MARIE, LUDOVIC حصة 

00  حصة اجتماعية من اصل 00  

 KEDDAR السيد  لفائدة  اململوكة 

 KIF KIF شركة  في   Karim, Pierre

CAFE SARL

قرار رقم 2: الذ1 ينص على مايلي: 

تقبل  الشركة،  من  انسحابه  عد 

العام استقالة املسير السيد الجمع 

 GUENEAU Alain, Louis-André,

Marie, Ludovic، تم إعفاءه بالكامل 

إدارته.  من  تحفظات  وبدون  ونهائًيا 

الجمع العام غير العاد1 حافظ على 

 KEDDAR Karim, Pierre السيد 

محدودة.  غير  لفترة  للشركة  كمسير 

قرر الجمع العام غير العاد1 تعيين 

 SUQUET Benoît, Marie, السيد 

كمسير مشارك لفترة   Jean, Claude

ستلتزم  الوقت  من  محددة  غير 

بجميع  صحيح  بشكل  الشركة 

املؤسسات  مع  بها  املتعلقة  األعما  

املالية واألعما  اإلدارية األخرى من 

خال  التوقيع املنفصل للمسيرين

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 6: الذ1 ينص على مايلي: 

درهم   100000 الشركة  رأسما  

 KEDDAR السيد  كالتالي  مقسم 

حصة   800 حصة   Karim, Pierre

 SUQUET Benoît,اجتماعية السيد

 200 حصة   Marie, Jean, Claude

حصة اجتماعية.

بند رقم 7: الذ1 ينص على مايلي: 
درهم   100000 الشركة  رأسما  
 KEDDAR السيد  كالتالي  مقسم 
درهم  السيد80000   Karim, Pierre
 SUQUET Benoît, Marie, السيد 

Jean, Claud السيد 20000درهم
على  ينص  الذ1  رقم  1:  بند 
تسير  الذ1 ينص على مايلي:  مايلي: 
الشركة لفترة غير محدودة من طرف 
 KEDDAR Karim, Pierre السيدان 
 SUQUET Benoît, Marie, Jean,و

Claude
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   01 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم  12007.
187I

FIDU-CITY

D & K BUILDING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDU-CITY
 Al assil immeuble 31 n°17 - Hay

Mohammadi، 20000، الدار 
البيضاء املغرب

D & K BUILDING شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي :10 زنقة 
الحرية الطابق 3 الشقة 5 الدار 
البيضاء - 20000 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

500 83
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   12
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 D & K : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.BUILDING
غرض الشركة بإيجاز : : اإلنعاش 

العقار1.

:10 زنقة   : عنوان املقر االجتماعي 
الدار   5 الشقة   3 الطابق  الحرية 
البيضاء  الدار   20000  - البيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
500 حصة   : السيد كريم اسكور 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 500  : ادريس  بنشهيبة  السيد 
للحصة  درهم   100 بقيمة  حصة 
والعائلية  الشخصية  .األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد كريم اسكور عنوانه)ا) رقم 
زنقة الساون بولو الدار البيضاء   17

20000 الدار البيضاء املغرب.
السيد بنشهيبة ادريس عنوانه)ا) 
30 زنقة موزولي ط1 حي املستشفيات 

20000 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
السيد كريم اسكور عنوانه)ا) رقم 
زنقة الساون بولو الدار البيضاء   17

20000 الدار البيضاء املغرب
السيد بنشهيبة ادريس عنوانه)ا) 
30 زنقة موزولي ط1 حي املستشفيات 

20000 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 776090.
188I

FICASUD

KSAR SWARI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

FICASUD
 RUE YOUGOSLAVIE 61

 PASSAGE GHANDOURI BLOC
 F N 7، 40000، MARRAKECH

MAROC
KSAR SWARI شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : دوار 

سيد1 سعيد الكوط، باب أطلس، 

الجماعة القروية جنانات مراكش - 

0000  مراكش املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

. 0927

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2021 املؤرخ في  2 مارس 

KSAR SWARI شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
درهم وعنوان   3.  0.000 رأسمالها 

مقرها اإلجتماعي دوار سيد1 سعيد 

الجماعة  أطلس،  باب  الكوط، 

  0000  - مراكش  جنانات  القروية 

الالنحال   نتيجة  املغرب  مراكش 

السابق للشركة.

و عين:

الفياللي  نورالدين  السيد)ة) 

 19 جهة  مراكش  ابواب  وعنوانه)ا) 
9 0000  مراكش  رقم    6 عمارة ب 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

دوار  وفي   2021 مارس  بتاريخ  2 

أطلس،  باب  الكوط،  سيد1 سعيد 

 - الجماعة القروية جنانات مراكش 

0000  مراكش املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   23 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 123392.

189I

CABINET BAHMAD

 ELIE MOUYAL »«
» ARCHITECTERRE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
خفض رأسما  الشركة

CABINET BAHMAD

إقامة مراكش بالزا عمارة د 1 شقة 

ب 21 الطابق الثاني جليز مراكش 

إقامة مراكش بالزا عمارة د 1 شقة 

ب 21 الطابق الثاني جليز مراكش، 

0000 ، مراكش املغرب
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 ELIE MOUYAL »«
ARCHITECTERRE « شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار بن 
كاو1، كلم 7,5 طريق امزميز, - 

0000  مراكش املغرب.
خفض رأسما  الشركة

رقم التقييد في السجل التجار1 
.76699

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم   2020 دجنبر   23 في  املؤرخ 
بمبلغ  الشركة  رأسما   خفض 
من  أ1  درهم«   3. 00.000« قدره 
 500.000« إلى  درهم«   3.900.000«
عدد  تخفيض   : طريق  عن  درهم« 

األسهم.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   16 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم  12065.
190I

Abi abdelouahad laabi

STE AMIKARI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

Abi abdelouahad laabi
 rue aljihad hay riad route  2
Ain smen، 30000، فاس املغرب

STE AMIKARI شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي 9زنقة ابو 
الطيب املتنبي اقامة عيوش املحل 

1 - 30000 فاس املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجار1 
.33667

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2021 يناير   12 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 STE AMIKARI الوحيد  الشريك 
درهم   100.000 رأسمالها  مبلغ 
9زنقة ابو  وعنوان مقرها اإلجتماعي 
املحل  عيوش  اقامة  املتنبي  الطيب 

 : فاس املغرب نتيجة     30000  -  1
-1الحل املبكر للشركة.

ومكان  املصفي  -2تعيين 
التصفية..

و حدد مقر التصفية ب 9زنقة ابو 
الطيب املتنبي اقامة عيوش املحل 1 - 

30000 فاس املغرب. 
و عين:

علو1  شريفي  كريمة  السيد)ة) 
حي االدارسة طريق    52 وعنوانه)ا) 
املغرب  فاس   30000 الشقف  عين 

كمصفي )ة) للشركة.
 وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 
املتعلقة بالتصفية : 9زنقة ابو الطيب 

املتنبي اقامة عيوش املحل 1 فاس
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   28 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2021 تحت رقم 2065.

191I

ME FIDUCIAIRE 

MEDICOPHARMA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ME FIDUCIAIRE
 AV MOULAY ABDELAZIZ.

 ,RCE SANAWBAR ,BUR N°4
 ,KENITRA، 14000، KENITRA

MAROC
MEDICOPHARMA SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 101 شارع 
موال1 عبد العزيز اقامة الصنوبر 
مكتب رقم   - 000 1 القنيطرة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

60353
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 ما1   0 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MEDICOPHARMA SARL

شبه   : بإيجاز  الشركة  غرض 

صيدالني 

التصدير واالستراد.

عنوان املقر االجتماعي : 101 شارع 

الصنوبر  اقامة  العزيز  عبد  موال1 

القنيطرة   1 000  - رقم    مكتب 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد نبيل االدري�سي : 600 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

  00  : الروام  الدين  نور  السيد 

للحصة  درهم   100 بقيمة  حصة 

والعائلية  الشخصية  .األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد نبيل االدري�سي عنوانه)ا) 1 

زنقة قرطبة اقامة الفرات   شقة 61 

000 1 القنيطرة املغرب.

السيد نور الدين الروام عنوانه)ا) 

76 تجزئة الطيبية 000 1 القنيطرة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

السيد نبيل االدري�سي عنوانه)ا) 1 

زنقة قرطبة اقامة الفرات   شقة 61 

000 1 القنيطرة املغرب

السيد نور الدين الروام عنوانه)ا) 

76 تجزئة الطيبية 000 1 القنيطرة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 28 أبريل 

2021 تحت رقم 82203.

192I

Abi abdelouahad laabi

STE AMIKARI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

Abi abdelouahad laabi

 rue aljihad hay riad route  2

Ain smen، 30000، فاس املغرب

STE AMIKARI شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : 9 ابو 

الطيب املتنبي اقامة عيوش املحل 

1 - 30000 فاس املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

.33667

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2021 يناير   13 املؤرخ في 

STE AMIKARI شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعنوان  درهم   100.000 رأسمالها 

مقرها اإلجتماعي 9 ابو الطيب املتنبي 

اقامة عيوش املحل 1 - 30000 فاس 

تقرير  نتيجة  -1اعتماد  املغرب 

املصفي.

-2إبراء الذمة للمصفي.

-3إقفا  التصفية.

السجل  على  -4التشطيب 

التجار1..

و عين:
علو1  شريفي  كريمة  السيد)ة) 

حي االدارسة طريق    52 وعنوانه)ا) 

املغرب  فاس   30000 الشقف  عين 

كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

ابو   9 وفي   2021 يناير   13 بتاريخ 

 1 الطيب املتنبي اقامة عيوش املحل 

- 30000 فاس املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   29 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2021 تحت رقم 2021/ 209.

193I
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FIDUCIAIRE

محطة خدمة وسط املدينة
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE
 BUREAU 9 IMM. 13 RUE DU
 SOUK، 25000، KHOURIBGA

MAROC
محطة خدمة وسط املدينة شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 1 زنقة 
املجاهدين الشقة 2 الطابق التاني - 

25000 خريبكة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
7015

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   05
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
: محطة  اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

خدمة وسط املدينة.
غرض الشركة بإيجاز : تجارة الغاز 

بالتقسيط وخدمة الغسيل.
زنقة   1  : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - الطابق التاني   2 املجاهدين الشقة 

25000 خريبكة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 : اسماعيل  املنصور1  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000
الشخصية  .األسماء  للحصة 
والعائلية وصفات ومواطن الشركاء :

اسماعيل  املنصور1  السيد 
 25000 1 زنقة املجاهدين  عنوانه)ا) 

خريبكة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسير1 الشركة:

اسماعيل  املنصور1  السيد 
 25000 1 زنقة املجاهدين  عنوانه)ا) 

خريبكة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   29 االبتدائية بخريبكة بتاريخ 

2021 تحت رقم 205/2021.
19 I

Abi abdelouahad laabi

 STE AL AMANE CEREALES
ET LEGUMINEUSES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجتماعي للشركة

Abi abdelouahad laabi
 rue aljihad hay riad route  2
Ain smen، 30000، فاس املغرب
 STE AL AMANE CEREALES ET
LEGUMINEUSES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي    شارع 

محمد السالو1 - 30000 فاس 
املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

.60339
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2021 تم تحويل  07 أبريل  املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 30000  - »   شارع محمد السالو1 
الصناعي  »الحي  إلى  املغرب«  فاس 
 30000  -  59 تجزئة  بنسودة الوفاء 

فاس املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   28 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2021 تحت رقم 2057.
195I

FIDECA

HAKIMI CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

غير  اجتماع  في  الشركاء  اجتمع 
لشركة   2021 مارس   29 في  عاد1 
 »HAKIMI CONSULTING SARL«

مقرها الرئي�سي في الدار البيضاء 332 
شارع إبراهيم الروداني رقم 6 الطابق 
املغرب  البيضاء  الدار   20330  -  1

قرروا :
أحمد  حاكمي  السيد  تثبيت   -
كمدير  أغلبية  ومساهم  مؤسس 

قانوني لفترة غير محددة.
سليمة  السطي  السيدة  تعيين   -
كمديرين  خديجة  حاكمي  والسيدة 

مشاركين للشركة لفترة غير محددة.
تم اإليداع القانوني في املحكمة   
بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 
2021/ 19/0 تحت رقم 8 9 77.

196I

OUR EXPERT

CHATER BATIMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

OUR EXPERT
 marrakech، 40000، marrakech

maroc
CHATER BATIMENT شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
 N 7 LOT وعنوان مقرها اإلجتماعي
 399 ZONE INDUSTRILLLE AL

 MASSAR MARRAKECH - 40000
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
11 215

في  2  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 مارس 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. CHATER BATIMENT
 TRAVAUX : غرض الشركة بإيجاز

. DIVERS OU CONSTRUCTION

 N 7 LOT : عنوان املقر االجتماعي

 399 ZONE INDUSTRILLLE AL

 MASSAR MARRAKECH - 40000

مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : محمد  الشطر  السيد 

للحصة  درهم   100 بقيمة  حصة 

والعائلية  الشخصية  .األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  محمد  الشطر  السيد 

 2 الشقة   5 عمارة  اوراد  18جنان 

مراكش    0000 مراكش   1 الطابق 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

عنوانه)ا)  محمد  الشطر  السيد 

 2 الشقة   5 عمارة  اوراد  18جنان 

مراكش    0000 مراكش   1 الطابق 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   26 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 17 123.

197I

STE MANAGEMENT OFFICE SNC

HIDAY TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE MANAGEMENT OFFICE

SNC

 RUE LAFAYETTE 2éme .50

 ETAGE TANGER، 90000،

TANGER MAROC

HIDAY TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 10 مجمع 

ابن طفيل طنجة - 90000 طنجة 

املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

115683

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 مارس   23

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 HIDAY : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.TRANS

النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الوطني والدولي للبضائع وكل ما من 

شانه املساهمة في تقدم الشركة.

عنوان املقر االجتماعي : 10 مجمع 

طنجة   90000  - طنجة  طفيل  ابن 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد اخديم نبيل : 1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد اخديم نبيل : 1000 بقيمة 

100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  نبيل  اخديم  السيد 
رقم     02 الطابق  الشنتاح  اقامة 

طنجة 90000 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

السيد اخيم نبيل عنوانه)ا) اقامة 
طنجة  رقم     02 الطابق  الشنتاح 

90000 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   26 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم   38.

198I

DEK AUDIT ET CONSEIL

 BUREAU INTERNATIONAL
D’INGENIERIE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجتماعي للشركة

DEK AUDIT ET CONSEIL
 RESID. LE CAF 2 ANGLE AV.

 OMAR KHIYAM ET RUE
 HOUDHOUD ETG 4 N°17،

20100، CASABLANCA MAROC
 BUREAU INTERNATIONAL
D’INGENIERIE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  1، شارع 
باريس الطابق السادس رقم 60 - * 

الدار البيضاء املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجار1 
.399 79

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تحويل   2020 نونبر   12 املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
شارع باريس الطابق السادس   ،1 «
رقم 60 - * الدار البيضاء املغرب« إلى 
 21 إقامة سيتي تاور رقم  »1  و2 ، 
الطابق التاسع زنقة بابوم حي املحطة 

- * الدار البيضاء املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 06 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 90 773.
199I

GLOFID

YASA-PARTS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GLOFID
196 شارع السفير بن عائشة الطابق 

الثاني الرقم  ، 20300، الدار 
البيضاء املغرب

YASA-PARTS شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 75 شارع 
11 يناير الطابق الشقة ر 169 - 

20000 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

5006 1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

YASA- : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.PARTS

تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مستورد بائع بنصف الجملة.

75 شارع  عنوان املقر االجتماعي : 

 -  169 ر  الشقة  الطابق  يناير   11

20000 الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : نسيم  هشام  السيد 

للحصة  درهم   100 بقيمة  حصة 

والعائلية  الشخصية  .األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  نسيم  هشام  السيد 

تجزئة امللكة   ALLEE DES PARCS7

الدارالبيضاء   20000 سبع  عين 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

عنوانه)ا)  نسيم  هشام  السيد 

ALLEE DES PARCS 7 تجزئة امللكة 

الدارالبيضاء   20000 سبع  عين 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 776139.

200I

Fidogest

MJS INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

Fidogest
 GH1 IMM1 N°2 RCE AL BADR

 AIN SEBAA CASABLANCA،
20300، CASA MAROC

MJS INVEST شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 
 RCE OROUK 3EME ETG

 RUE AHMED TOUKI N°13
 CASABLANCA 20300
.CASABLANCA MAROC

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجار1 

.326391
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2016 دجنبر   28 في  املؤرخ 

املصادقة على :
حنان  كزو   )ة)  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   500
1.000 حصة لفائدة السيد )ة) سامي 

اليعقوبي بتاريخ 26 دجنبر 2016.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 09 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يناير 2017 تحت رقم 60 623.

201I

محمد بنان

 SOCIETE GENERALE DES
CARRIERES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

محمد بنان
٦٥ شارع االمير موال1 عبد هللا 
الطابق الثاني الشقة رقم ١ ابن 
أحمد، 26050، ابن أحمد املغرب

 SOCIETE GENERALE DES
CARRIERES شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 
االو  شارع املقاومة مركز لوالد - 

26700 ابن احمد املغرب 
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

10 7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 SOCIETE GENERALE DES

.CARRIERES

استغال    : غرض الشركة بإيجاز 

مقلع حجر1 - مقاو  في نقل البضائع 

- مقاو  في االشغا  املختلفة.

الطابق   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 - لوالد  مركز  املقاومة  شارع  االو  

26700 ابن احمد املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 500  : عاللي  املصطفى  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 : حجوبي  الرحمان  عبد  السيد 

500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد املصطفى عاللي عنوانه)ا) 
الحسنية  تجزئة  الطابع  اوالد  زنقة 

مركز لوالد 26700 ابن احمد املغرب.

حجوبي  الرحمان  عبد  السيد 

لوالد  املقاومة  شارع  عنوانه)ا) 

26700 ابن احمد املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

السيد املصطفى عاللي عنوانه)ا) 
الحسنية  تجزئة  الطابع  اوالد  زنقة 

مركز لوالد 26700 ابن احمد املغرب

حجوبي  الرحمان  عبد  السيد 

لوالد  املقاومة  شارع  عنوانه)ا) 

26700 ابن احمد املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببن احمد بتاريخ 29 أبريل 

2021 تحت رقم 21.
202I

FIDUCIAIRE EL AARAJ

BIO CARE & BEAUTY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL AARAJ
 12RUE DE LIBAN ENRESOL

N°1، 90000، TANGER MAROC
BIO CARE & BEAUTY شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
املسيرة اقامة برستيج محل رقم   - 

90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
115917

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   08
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 BIO  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CARE & BEAUTY
شبه   : بإيجاز  الشركة  غرض 
صيدلية - استيراد وتصدير - منتجات 

التغذية والحمية
شارع   : االجتماعي  املقر  .عنوان 
 - املسيرة اقامة برستيج محل رقم   

90000 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : ازغو   ايمان  السيدة 
للحصة  درهم   100 بقيمة  حصة 

والعائلية  الشخصية  .األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ازغو   ايمان  السيدة 
طنجة   90000  127 كاليفورنيا رقم 

طنجة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
عنوانه)ا)  ازغو   ايمان  السيدة 
طنجة   90000  127 كاليفورنيا رقم 

طنجة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   30 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 065 .
203I

Virtual space international

PERMABIO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Virtual space international
 BD zerktouni 6 ème etage،  6

20100، Casablanca Maroc
PERMABIO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 6  شارع 
الزرقطوني الطابق السادس مكاتب 

15و 16 - 20100 الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
 98101

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 ما1   03
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PERMABIO
ما  كل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
زراعه  من  الفالحي  باملجا   يتعلق 

واالدوات  الفالحيه  املواد  وبيع 
واملنتجات الحيوانيه الخ....

6  شارع  عنوان املقر االجتماعي : 
الزرقطوني الطابق السادس مكاتب 
البيضاء  الدار   20100  -  16 15و 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : رامز1  محمد  السيد 
للحصة  درهم   100 بقيمة  حصة 
والعائلية  الشخصية  .األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  رامز1  محمد  السيد 
119 زنقه عبد هللا راجع طابق 2 شقه 
البيضاء  الدار   20050 املعاريف   2

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
السيد املهد1 بنبوشته عنوانه)ا) 
الشماليه  محمد  بني  القصيبه  دوار 

امزوره 20000 سطات املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ - تحت 

رقم -.

20 I

PRODIC INDUSTRIE SARL

PRODIC INDUSTRIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

PRODIC INDUSTRIE SARL
5  زنقة حكم 1 الحي املحمد1 الدار 

البيضاء، 20000، الدار البيضاء 
املغرب

PRODIC INDUSTRIE شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي 5  زنقة 

حكم 1 الحي املحمد1 الدار البيضاء 
- 20000 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

.338625
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بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر   2017 أكتوبر   18 في  املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 
مبلغ   PRODIC INDUSTRIE
وعنوان  درهم   10.000 رأسمالها 
حكم  زنقة    5 اإلجتماعي  مقرها 
 - البيضاء  الدار  املحمد1  الحي   1
الدار البيضاء املغرب نتيجة   20000

  : صعوبة مالية.
زنقة    5 و حدد مقر التصفية ب 
حكم 1 الحي املحمد1 الدار البيضاء 

- 20000 الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

السيد)ة) أيمن كنكور وعنوانه)ا) 
الدار  ج  ق   7 جميلة    3 زنقة   90
البيضاء  الدار   20  0 البيضاء 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نونبر 2018 تحت رقم 29062.
205I

EUROMED BUSINESS ADVISORY

HAPPY MOROCCO TOURS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 EUROMED BUSINESS
ADVISORY

تجزئة املسار رقم 1106 الشقة رقم 
2 الحي الصناعي مراكش، 0000 ، 

مراكش املغرب
 HAPPY MOROCCO TOURS

شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 
طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 21 
حي واد الدهب زنقة رقم 2 ازيال  - 

22000 ازيال  املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجار1 
.2399

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2020 تقرر حل  31 دجنبر  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
 HAPPY MOROCCO TOURS
مبلغ رأسمالها 10.000 درهم وعنوان 
واد  حي   21 رقم  اإلجتماعي  مقرها 
 22000  - ازيال    2 الدهب زنقة رقم 
توقف   : نتيجة    املغرب  ازيال  

النشاط.
 21 و حدد مقر التصفية ب رقم 
 - ازيال    2 حي واد الدهب زنقة رقم 

22000 ازيال  املغرب. 
و عين:

مسز1  لحسن  السيد)ة) 
الدهب  واد  حي   21 رقم  وعنوانه)ا) 
ازيال    22000 ازيال    2 رقم  زنقة 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
 وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   27 بتاريخ  بازيال   االبتدائية 

2021 تحت رقم 38.
206I

lecomptable

GROUP MOUKY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

lecomptable
 ،SAFI 634 SAFI 634، 46000

maroc اسفي
GROUP MOUKY شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 170 

بلوك 16 حي الرياض - 6000  
اسفي املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

.9273
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2021 أبريل   15 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 GROUP MOUKY الشريك الوحيد 
مبلغ رأسمالها 10.000 درهم وعنوان 

 16 170 بلوك  مقرها اإلجتماعي رقم 
اسفي املغرب    6000  - حي الرياض 

نتيجة   : قلة فرص العمل.
و حدد مقر التصفية ب رقم 170 
بلوك 16 حي الرياض - 6000  اسفي 

املغرب. 
و عين:

وعنوانه)ا)  موكي  منى  السيد)ة) 
حي   615 رقم  درب وردة بلوك  62 
حسني 20220 الدار البيضاء املغرب 

كمصفي )ة) للشركة.
 وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 
بلوك   170 رقم   : املتعلقة بالتصفية 

16 حي الرياض اسفي
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   27 بتاريخ  بآسفي  االبتدائية 

2021 تحت رقم 21 .
207I

املحاسب إلياس عمراني

AGRICULTURE ZOUBAA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املحاسب إلياس عمراني
تجزئة األميرة شارع املوحدين الطابق 

األو  رقم 02، 93100، الفنيدق 
MAROC

AGRICULTURE ZOUBAA شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة رقم 
 
ً
5 الطابق الثاني على اليمين صعودا
باملنز  املسمى ايف 2 - 35100 

جرسيف املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
2057

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 مارس   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AGRICULTURE ZOUBAA
دراسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتنفيذ مشاريع الر1.
عنوان املقر االجتماعي : شقة رقم 
 
ً
الطابق الثاني على اليمين صعودا  5
 35100  -  2 ايف  املسمى  باملنز  

جرسيف املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد الزوبع عمر : 1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الزوبع عمر عنوانه)ا) دوار 
أوالد براهيم تادرت 35100 جرسيف 

املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
السيد الزوبع عمر عنوانه)ا) دوار 
أوالد براهيم تادرت 35100 جرسيف 

املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بجرسيف بتاريخ 28 أبريل 

2021 تحت رقم 1070/2021.
208I

COIN DE MAROC TERROIRE SARL AU كوان 

د1 ماروك تيروار

 MOHAMED SPEED CAR
 SARL-AU

محمد سبيد كار
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

MOHAMED SPEED CAR SARL-
AU محمد سبيد كار

 LOTISSEMENT EL MAJD
TADART N°28، 90080، طنجة 

املغرب



10281 الجريدة الرسميةعدد  566 - 7 شوا  2  1 )19 ما1 2021) 

MOHAMED SPEED CAR SARL-
AU محمد سبيد كار شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
املجد تدارت رقم 28 - 90080 

طنجة املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجار1 
.97121

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تعيين   2021 أبريل   19 املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 
وحيد  كمسير   HAYANI YOUSRA

تبعا لقبو  استقالة املسير.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   30 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 1891 2.

209I

smaticomp

REZK UNITED
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

smaticomp
 angle bd emile zola et rue rethel

 N 20 7eme étage -، 20300،
casablanca maroc

REZK UNITED شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 151 

جوهرة بوزنيقة مجمع سكني 08 
عمارة 66 الطابق السفلي محل رقم 
1 بوزنيقة - 13100 بوزنيقة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
6823

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 مارس   01
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 REZK  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.UNITED
مقهى   : بإيجاز  الشركة  غرض 

محل للوجبات السريعة.
 151  : االجتماعي  املقر  عنوان 
 08 سكني  مجمع  بوزنيقة  جوهرة 
الطابق السفلي محل رقم   66 عمارة 
1 بوزنيقة - 13100 بوزنيقة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

السيد املهد1 رزقي : 1.000 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد املهد1 رزقي : 1000 بقيمة 
100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  رزقي  املهد1  السيد 
الدار  الوازيس  الفراشات  زنقة    3
البيضاء  الدار   20 10 البيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
عنوانه)ا)  رزقي  املهد1  السيد 
الدار  الوازيس  الفراشات  زنقة    3
البيضاء  الدار   20 10 البيضاء 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  سليمان  ببن  االبتدائية 

أبريل 2021 تحت رقم 8 2 .
210I

ME FIDUCIAIRE 

AL YUSR EDIFICE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ME FIDUCIAIRE
 AV MOULAY ABDELAZIZ.

 ,RCE SANAWBAR ,BUR N°4
 ,KENITRA، 14000، KENITRA

MAROC

 AL YUSR EDIFICE SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 101 شارع 

موال1 عبد العزيز اقامة الصنوبر 

مكتب رقم   - 000 1 القنيطرة 

املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

60339

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 AL  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.YUSR EDIFICE SARL AU

مطور   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقارات .

عنوان املقر االجتماعي : 101 شارع 

الصنوبر  اقامة  العزيز  عبد  موال1 

القنيطرة   1 000  - رقم    مكتب 

املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : أمبيريك  مبارك  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

أمبيريك عنوانه)ا)  مبارك  السيد 

 1 000 االسماعلية  تجزئة   576

القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

أمبيريك عنوانه)ا)  مبارك  السيد 

 1 000 االسماعلية  تجزئة   576

القنيطرة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تحت   - بتاريخ  بالقنيطرة  االبتدائية 
رقم -.

211I

FIDUCIAIRE 2006

AFMI COOSMETICS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE 2006

 LOT AMINE SIDI MAAROUF 52

N، 20280، Casablanca Maroc

AFMI COOSMETICS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 7 1 شارع 

املقاومة اقامة افا الطلبق 2 الشقة 

22 - 20000 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

500351

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 مارس   03

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 AFMI  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.COOSMETICS

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واملود  التجميل  مواد  وصناعة 

الغدائية.

 1 7  : االجتماعي  املقر  عنوان 

 2 الطلبق  افا  اقامة  املقاومة  شارع 

الدارالبيضاء   20000  -  22 الشقة 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
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 500  : قدور1  عفاف  السيدة 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

حصة   500  : السيدة مينة زاهر 
بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة عفاف قدور1 عنوانه)ا) 
بن   20000  89 الرقم  الفلين  حي 

سليمان املغرب.
السيدة مينة زاهر عنوانه)ا) تجزئة 
معروف  سيد1   83 الرقم  دندون 

20280 الدارالبيضاء ااملغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
السيدة عفاف قدور1 عنوانه)ا) 
حي الفلين الرقم 20000 بن سليمان 

املغرب
عنوانه)ا)  زاهر  مينة  السيدة 
سيد1   83 الرقم  دندون  تجزئة 
معروف 20280 الدارالبيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2021 تحت رقم -.

212I

smaticomp

TRADE HOLDING I
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

smaticomp
 angle bd emile zola et rue rethel

 N 20 7eme étage -، 20300،
casablanca maroc

TRADE HOLDING I شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
صفاء 51 شارع رحا  املسكيني 
الطابق الثالت رقم 13 - 20000 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
 99997

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   01

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 TRADE : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.HOLDING I

اعما    : بإيجاز  الشركة  غرض 

بناء.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

املسكيني  رحا   شارع   51 صفاء 

الطابق الثالت رقم 13 - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : الراشد1  خالد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 1000  : الراشد1  خالد  السيد 

بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد خالد الراشد1 عنوانه)ا) 

 108 مجموعة  مباركة  القدس  حي 

الدار   20620 البرنو�سي   15 رقم 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

السيد خالد الراشد1 عنوانه)ا) 

 108 مجموعة  مباركة  القدس  حي 

الدار   20620 البرنو�سي   15 رقم 

البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 775381.

213I

HK CONSULTING

SOFT COMFORT SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

HK CONSULTING
 RESIDENCE AL MOUAHIDDINE
 LOT HAMAM AL MOUAHIDIN

 BUREAU 13، 20570،
Casablanca MAROC

SOFT COMFORT SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 6  شارع 
الزرقطوني الطابق 2 شقة 6 - 
20030 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
500605

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   07
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 SOFT  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.COMFORT SARL
صناعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
جميع  وبيع  شراء  األثاث،  وبيع 
أعما   املواد أو السلع أو املنتجات، 
املعامالت  جميع  وعموما  الديكور، 
أو  الصناعية  أو  التجارية  أو  الفنية 
املالية أو املنقولة أو العقارية التي قد 
غير  أو  مباشر  بشكل  مرتبطة  تكون 
مباشر بهدف الشركة أو التي تساهم 

في توسيعها أو تطويرها..
  6  : االجتماعي  املقر  عنوان 
شارع الزرقطوني الطابق 2 شقة 6 - 

20030 الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد مخماخ أيوب : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد فاتحي زين العابدين : 500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد مخماخ أيوب عنوانه)ا) حي 

املحمدية   28810  1 7 الوحدة رقم 

املغرب.

العابدين  زين  فاتحي  السيد 

 58 رقم  املحطة  تجزئة  عنوانه)ا) 

28810 املحمدية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

السيد مخماخ أيوب عنوانه)ا) حي 

املحمدية   28810  1 7 الوحدة رقم 

املغرب

العابدين  زين  فاتحي  السيد 

 58 رقم  املحطة  تجزئة  عنوانه)ا) 

28810 املحمدية املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 776036.

21 I

HK CONSULTING

OPC SOLUTIONS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

HK CONSULTING

 RESIDENCE AL MOUAHIDDINE

 LOT HAMAM AL MOUAHIDIN

 BUREAU 13، 20570،

Casablanca MAROC

OPC SOLUTIONS SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 6  شارع 

الزرقطوني الطابق 2 شقة 6 - 

20030 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

500603

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   05

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 OPC  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOLUTIONS SARL

جدولة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العمل،  مواقع  وتنسيق  وتوجيه 

والتجديد  التخطيط  كبرى،  أشغا  

البناء،  أعما   وجميع  والديكور 

دراسة الجدوى أل1 مشروع عقار1، 

أو  الفنية  املعامالت  جميع  وعموما 

أو  املالية  أو  الصناعية  أو  التجارية 
تكون  قد  التي  العقارية  أو  املنقولة 

مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر 

في  تساهم  التي  أو  الشركة  بهدف 

توسيعها أو تطويرها..

  6  : االجتماعي  املقر  عنوان 

شارع الزرقطوني الطابق 2 شقة 6 - 

20030 الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد مكوار فيصل : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد بنزكور محمد فيصل : 500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد مكوار فيصل عنوانه)ا)    
زنقة األقحوان الطابق السفلي شقة 

الدارالبيضاء   20650 13 حي الراحة 

املغرب.

فيصل  محمد  بنزكور  السيد 
عنوانه)ا) 6 زنقة شالة الطابق   شقة 

الدارالبيضاء   20 50 املعاريف   7

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

السيد مكوار فيصل عنوانه)ا)    
زنقة األقحوان الطابق السفلي شقة 

الدارالبيضاء   20650 13 حي الراحة 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2021 تحت رقم  77603.
215I

HK CONSULTING

ISTA SHOES SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HK CONSULTING
 RESIDENCE AL MOUAHIDDINE
 LOT HAMAM AL MOUAHIDIN

 BUREAU 13، 20570،
Casablanca MAROC

ISTA SHOES SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 6  شارع 

الزرقطوني الطابق 2 شقة 6 - 
20030 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
500601

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   01
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ISTA  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SHOES SARL AU
خياطة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
شراء  األحذية وتصنيعها وتسويقها، 
وإعادة بيع جميع املنتجات أو املواد 
تمثيل  األحذية،  بصناعة  املرتبطة 
جميع العالمات التجارية الوطنية أو 
املعامالت  جميع  وعموما  األجنبية، 
أو  الصناعية  أو  التجارية  أو  الفنية 
املالية أو املنقولة أو العقارية التي قد 
غير  أو  مباشر  بشكل  مرتبطة  تكون 
مباشر بهدف الشركة أو التي تساهم 

في توسيعها أو تطويرها..

  6  : االجتماعي  املقر  عنوان 

شارع الزرقطوني الطابق 2 شقة 6 - 

20030 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : السيد باللي عبد الرحيم 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد باللي عبد الرحيم عنوانه)ا) 

دوار لشهب رقم  1 28630 املحمدية 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

السيد باللي عبد الرحيم عنوانه)ا) 

دوار لشهب رقم  1 28630 املحمدية 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 776033.

216I

 SUD AUDIT CONSEIL ET COMPTABILITE

SARL AU

ENI & COI CORPORATION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SUD AUDIT CONSEIL ET

COMPTABILITE SARL AU

 PROPRIETE SALAM NR 38 -

  EME ETAGE AVENUE PRINCE

 MY ABDELLAH - GUELIZ،

40000، MARRAKECH MAROC

 ENI & COI CORPORATION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

موال1 الحسن األو  عمارة سيبام 

بلوك أ - الطابق الرابع رقم 10 جليز 

0000  مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

11 327

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   07

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ENI & : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.COI CORPORATION

غرض الشركة بإيجاز : - استغال  

املنشئات السياحية )مناز  الضيافة 

- الفنادق)

- بيع - شراء - كراء العقارات

الحفالت  تنظيم  في  مقاو    -

الفنية.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

سيبام  عمارة  األو   الحسن  موال1 

10 جليز  بلوك أ - الطابق الرابع رقم 

0000  مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : السيد سار انيتان أتايير 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد سار انيتان أتايير عنوانه)ا) 

 1200 ويتلوك   1  براند  شارع 

بروكسيل بلجيكا.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

السيد سار انيتان أتايير عنوانه)ا) 

 1200 ويتلوك   1  براند  شارع 

بروكسيل بلجيكا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   28 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 123521.
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 SUD AUDIT CONSEIL ET COMPTABILITE

SARL AU

 ALKUBAISI POUR

 LA GESTION ET

 LA PROMOTION

IMMOBILIERE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

 SUD AUDIT CONSEIL ET

COMPTABILITE SARL AU

 PROPRIETE SALAM NR 38 -

  EME ETAGE AVENUE PRINCE

 MY ABDELLAH - GUELIZ،

40000، MARRAKECH MAROC

 ALKUBAISI POUR LA

 GESTION ET LA PROMOTION

IMMOBILIERE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 

السالم رقم 38 - الطابق الرابع شارع 

األمير موال1 عبد هللا جليز 0000  

مراكش املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجار1 

.82377

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في 22 مارس 2021 تم تحويل 

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

الطابق   -  38 رقم  السالم  »اقامة 

هللا  عبد  موال1  األمير  شارع  الرابع 

إلى  املغرب«  مراكش    0000 جليز 

تجزئة  الجديدة  الشويطر  »مدينة 

17/2 عمارة C شقة رقم 2 - 0023  

مراكش املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   30 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 123573.

218I

CABINET CHAOUI

WP GROUP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET CHAOUI
 Avenue des FAR Résidence ,10
 RIF, 2ème Étage Appartement

 203 10, Avenue des FAR
 Résidence RIF, 2ème Étage
 Appartement 203، 20000،

Casablanca Maroc
WP GROUP شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 9 شارع 
األوركيد عين السبع - 20000 

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

212 51360
 23 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 مارس 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 WP  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GROUP
أداء   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
خال   من  الطباعة  أعما   جميع 
موقع  من خال   مباشرة  عملية  أ1 

الشركة على الويب
- تشغيل أ1 ورشة طباعة بشكل 
الباطن)  من  )تعاقد  مباشر  غير 

ومباشر
التي  التجارية  العمليات  جميع   -
قد تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر 
األغراض  وجميع  الشركة  بهدف 

املماثلة أو ذات الصلة
بجميع  الشركة،  مشاركة   -
أو  الشركات  جميع  في  الوسائل 
التي  أو  إنشاؤها  تم  التي  الشركات 
تكون  قد  والتي  إنشاؤها،  سيتم 
سيما  وال  الشركة،  بهدف  مرتبطة 
جديدة  شركات  إنشاء  طريق  عن 

للمساهمة أو الرعاية أو االشتراك أو 
الحقوق  أو  املالية  األوراق  استرداد 
االجتماعية أو االندماج أو التحالف أو 

االتحاد في املشاركة أو إدارة اإليجار.
شارع   9  : عنوان املقر االجتماعي 
 20000  - السبع  عين  األوركيد 

الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  -األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 LUDOVIC السيدة 
 7 عنوانه)ا)   CHARTOUNI
 2 صوفيا  الهناء  حي  حسن  زنقة 
البيضاء  ح  ح  سيل  لونكشومب 

20000 الدارالبيضاء املغرب.
 PATRICK CHARTOUNI السيد 
ابو حسن ماريني  شارع   2 عنوانه)ا) 

انفا 20000 الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
 LUDOVIC CHARTOUNI السيد
الهناء  حي  حسن  زنقة   7 عنوانه)ا) 
ح  ح  سيل  لونكشومب   2 صوفيا 
الدارالبيضاء   20000 البيضاء 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 06 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 0 209.
219I

CABINET CHAOUI

DREDD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET CHAOUI
 Avenue des FAR Résidence ,10
 RIF, 2ème Étage Appartement

 203 10, Avenue des FAR
 Résidence RIF, 2ème Étage
 Appartement 203، 20000،

Casablanca Maroc
DREDD شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

 Allee 6 وعنوان مقرها اإلجتماعي

 des marguerites - 62970 lens

France

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

213361360

 19 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 مارس 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DREDD

 -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

االتصا   وكاالت  أنشطة  جميع 

واالستشارات التسويقية واالتصالية 

وخاصة  اإلعالم  وسائل  بجميع 

اإلنترنت وأ1 وسائط تفاعلية.

وإنشاء،  البرمجيات،  تصميم   -

واإلعالن،  واملراجع،  واستضافة، 

والتدقيق والصيانة ملواقع اإلنترنت، 

املعلومات،  تكنولوجيا  وباملناسبة، 

وتركيب وصيانة الشبكات.

الكمبيوتر.  استشارات هندسة   -

أجهزة  وتركيب  وتأجير  وبيع  شراء 

الكمبيوتر واالتصاالت،

اإلنترنت  مجا   في  التدريب   -

وتكنولوجيا املعلومات.

جميع العمليات،  وبشكل أعم،   -

القانونية  طبيعتها،  كانت  مهما 

واملدنية  واملالية  واالقتصادية 

املذكور  بالكائن  املتعلقة  والتجارية، 

أخرى مماثلة أو  أعاله أو بأ1 أشياء 

تعزز  أن  املحتمل  من  صلة،  ذات 

الهدف  مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل 

الذ1 تسعى إليه الشركة، امتداده أو 

تطوره..
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 Allee  6  : عنوان املقر االجتماعي 

 des marguerites - 62970 lens

.France

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:  رأسما   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  -األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 CHINBOU AHMED السيد 

 ALLEE DES  6 عنوانه)ا) 

 MARGUERITES 62970 LENS

.FRANCE

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

 CHINBOU AHMED السيد 

 ALLEE DES  6 عنوانه)ا) 

 MARGUERITES 62970 LENS

FRANCE

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 06 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 21030.

220I

ste cofiguer sarl

 STE ZIANI GUERCIF SARL

AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ste cofiguer sarl

 av guennad tayeb 1 etage n3

guercif، 35100، guercif maroc

 STE ZIANI GUERCIF SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

 QT وعنوان مقرها اإلجتماعي

 CHOUIBOR 2 N°40 GUERCIF -

GUERCIF 35100 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

2021/2055

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   13

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ZIANI GUERCIF SARL AU

الثقافة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والتربية .

 QT  : االجتماعي  املقر  عنوان 

 CHOUIBOR 2 N°40 GUERCIF -

GUERCIF 35100 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 : الزياني  الوهاب  عبد  السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الزياني  الوهاب  عبد  السيد 

جرسيف   2 الشوبير  حي  عنوانه)ا) 

35100 جرسيف املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

الزياني  الوهاب  عبد  السيد 

جرسيف   2 الشوبير  حي  عنوانه)ا) 

35100 جرسيف املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بجرسيف بتاريخ 26 أبريل 

2021 تحت رقم 1068/2021.

221I

نيج كونسولتين

لوسيفا

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

نيج كونسولتين

االدريسية طنجة، 90030، طنجة 

املغرب

لوسيفا شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي طنجة 

زنقة غزوة الخندق - 90030 طنجة 

املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجار1 

.889 1

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر   2021 أبريل   05 في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 

مبلغ  لوسيفا  الوحيد  الشريك  ذات 

وعنوان  درهم   100.000 رأسمالها 

زنقة غزوة  اإلجتماعي طنجة  مقرها 

املغرب  طنجة   90030  - الخندق 

نتيجة   : توقف النشاط.

طنجة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

90030 طنجة   - زنقة غزوة الخندق 

املغرب. 

و عين:

السيد)ة) ياسين هباط وعنوانه)ا) 

املغرب  طنجة   90030 طنجة 

كمصفي )ة) للشركة.

 وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   23 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 3801.

222I

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

 AS TRANSPORT
 INTERNATIONAL » ASTI «

S.A
إعالن متعدد القرارات

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

 bd abdelmoumen 185

 walili parc 3eme etg N°11

 CASABLANCA، 20360،

CASABLANCA MAROC

 AS TRANSPORT

 INTERNATIONAL » ASTI « S.A

»شركة املساهمة«

وعنوان مقرها االجتماعي: بلوك أ، 

املبنى رقم 5 بارك أنشطة عكاشة - - 

الدارالبيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجار1: 

.81119

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

تم اتخاذ   2021 فبراير   15 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذ1 ينص على مايلي: 

 CEVA« ليصبح  الشركة  اسم  تغيير 

»LOGISTICS MAROC

على  ينص  الذ1   :2 رقم  قرار 

برونو،  بالنتاز  السيد  تعيين  مايلي: 

مواليد  الجنسية،  فرن�سي  موريس، 

رقم  سفر  جواز   ،22/05/1970

في:52/05  مقيم   ،18F05086

تان  كلونج  سوا  2  سورهومفيت 

تايالند.  بانكوك   10110 تو1  كلونج 

مدة  طوا   اإلدارة،  ملجلس  كرئيس 

واليته كعضو املجلس اإلدار1.

قرار رقم 3: الذ1 ينص على مايلي: 

املغربي  بنشهلة سليم  السيد  تعيين 

في11/06/1961،  املولود  الجنسية 

حامل بطاقة التعريف الوطنية الرقم 

 15 فيال رقم  في:  املقيم   ،B 18075

البيضاء،  الذئاب  عين  كابس  خليج 

، طوا  مدة واليته كعضو 
ً
 عاما

ً
مديرا

املجلس اإلدار1.

قرار رقم  : الذ1 ينص على مايلي: 

تعديل النظام األسا�سي.
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وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 2: الذ1 ينص على مايلي: 

اصل اإلسم

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 775829.

223I

كابيموك

TOP LAMPES SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

كابيموك

20 زنقة شونيي الدارالبيضاء، 

20070، الدارالبيضاء املغرب

TOP LAMPES SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : زنقة 

فرونسوا بونسارد املجمع السكني 

عبد املومن املحل 203 - 20250 

الدارالبيضاء املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

.75937

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

2021 تقرر حل  15 فبراير  املؤرخ في 

ذات  شركة   TOP LAMPES SARL

رأسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها  وعنوان  درهم   1.500.000

بونسارد  فرونسوا  زنقة  اإلجتماعي 

املحل  املومن  عبد  السكني  املجمع 

املغرب  الدارالبيضاء   20250  -  203

نتيجة لنتيجة لتوقف النشاط

قرر مساهمو الشركة ما يلي :

املصادقة على الحسابات النهائية 

للشركة.

ابراء مصفي الشركة سهام بنيس 

والقفل النهائي للشركة. 

مقر التصفية هو املقر االجتماعي.

بنيس  سهام  السيدة  عين  و 

مصفية للشركة..

و عين:
السيد)ة) سهام بنيس وعنوانه)ا) 
اقامة الزاهية 1 زنقة البشير لعلج ط 
 20250 الدارالبيضاء   122 شقة   2
)ة)  كمصفي  املغرب  الدارالبيضاء 

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
زنقة  وفي   2021 فبراير   15 بتاريخ 
السكني  املجمع  بونسارد  فرونسوا 
 20250  -  203 املحل  املومن  عبد 

الدارالبيضاء املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 773921.
22 I

FLASH ECONOMIE

 CENTRE IMANE
BENJELLOUN

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 CENTRE IMANE« شـــــــــركة
»BENJELLOUN

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 
الشريك الوحيد

املقر االجتماعي : رقم 3 الشقة 10 
ثكنة مانجان مراكش

املؤرخ  عرفي  لعقد  طبقا 
تم وضع  بمراكش،  في02/03/2021 
ذات  للشركة  الداخلي  القانون 
الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.
 CENTE  « شركة   : التسميـــــــــــة   -

»IMANE BENJELLOUN
- مقر الشركـــــة : رقم 3 الشقة 10 

ثكنة مانجان مراكش
- غرض الشركة : الترويض الطبي
من  ابتداءا  سنة   99  : املــــــــــــدة   -

تاريخ تأسيسها.
الشركة  ما   رأس   : رأسمالــــــها   -

حدد في
فئة  من  حصة   100000.00  

100درهم
ممنوحة كما يلي : - السيدة إيمان 

بنجلون 1000 حصة

إيمان  السيدة   : التسييــــــــر   -
غير  ملدة  وحيدة  مسيرة  بنجلون 

محدودة.
أجر1   : القانوني  اإليداع   -
بتاريخ  بمراكش  التجارية  باملحكمة 

21/ 16/0 تحت رقم 123096 
225I

LAYODIS

L›ABRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LAYODIS
157،شارع انفا، الطابق 1، رقم 12 
مكرر، 20000، الدارالبيضاء املغرب
L›ABRIVE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية زنقة 
واشنطن وزنقة فرنكلن، حي غوتيي، 
محل رقم 2 - 20060 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

500679
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   05
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.L’ABRIVE
مطعم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الوجبات السريعة.
عنوان املقر االجتماعي : زاوية زنقة 
واشنطن وزنقة فرنكلن، حي غوتيي، 
الدار البيضاء   20060  -  2 محل رقم 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 90.000 الشركة:  رأسما   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد علي البرنو�سي : 300 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد ميكائيل سارو : 300 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 300  : فورش  لو  لويس  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  البرنو�سي  علي  السيد 

قطاع 23 إقامة نخيل الرياض عمارة 

 10100 الرياض  حي   7 شقة   13

الرباط املغرب.

عنوانه)ا)  سارو  ميكائيل  السيد 

سان   83270 كادير  ال  طريق   ،1 3

سير سور مير فرنسا.

السيد لويس لو فورش عنوانه)ا) 

سان   73230 بيماز  ال  طريق   ،329

ألبان ليسيه فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

عنوانه)ا)  البرنو�سي  علي  السيد 

قطاع 23 إقامة نخيل الرياض عمارة 

 10100 الرياض  حي   7 شقة   13

الرباط املغرب

عنوانه)ا)  سارو  ميكائيل  السيد 

سان   83270 كادير  ال  طريق   ،1 3

سير سور مير فرنسا

السيد لويس لو فورش عنوانه)ا) 

سان   73230 بيماز  ال  طريق   ،329

ألبان ليسيه فرنسا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2021 تحت رقم   7761.

226I

ZHAR AHMED

CAFE BLACK BURN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ZHAR AHMED

 HAY QODS BENSOUDA، 11

30030، FES MAROC

CAFE BLACK BURN شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتماعي القطعة 

رقم B  تجزئة املنتزه 3 طريق 

مكناس فاس - 30090 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

67 99

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانون   2021 مارس   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 CAFE  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.BLACK BURN

غرض الشركة بإيجاز : مقهى.

القطعة   : عنوان املقر االجتماعي 

رقم B  تجزئة املنتزه 3 طريق مكناس 

فاس - 30090 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : السيد نور الدين الزاهي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد نور الدين الزاهي عنوانه)ا) 

132 تجزئة هبة ثغات - فاس 30090 

فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

السيد نورالدين الزاهي عنوانه)ا) 

132 تجزئة هبة ثغات - فاس 30090 

فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   23 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2021 تحت رقم 1991/2021.

227I

PROXY FINANCE

AXENTEC

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

PROXY FINANCE

 Angle Yaacoub El Mansour Et

 Av Allal El Fassi, Imm 24 (espace

 Assafwa(, 3eme Etage, Bureau

 N° 23، 40000، MARRAKECH

MAROC

AXENTEC شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : عمارة 5 

الشقة رقم 5 تجزئة النور اسكجور 

املحاميد - 0000  مراكش املغرب .

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

.58705

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

2020 تقرر حل  28 دجنبر  املؤرخ في 

املسؤولية  ذات  شركة   AXENTEC

 100.000 رأسمالها  مبلغ  املحدودة 

اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 

تجزئة النور   5 الشقة رقم   5 عمارة 

0000  مراكش   - اسكجور املحاميد 

املغرب نتيجة لنشاط الشركة لم يعد 

يثبت ا1 فرصة للبدء من جديد.

و عين:

لعباد  ايت  نعيمة  السيد)ة) 

وعنوانه)ا) هيالنة درب القا�سي رقم 

 3 0000  مراكش املغرب كمصفي 

)ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

 5 2020 وفي عمارة  28 دجنبر  بتاريخ 

تجزئة النور اسكجور   5 الشقة رقم 

املحاميد - 0000  مراكش املغرب .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   17 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم  12068.

228I

HIGH EDGE CONSULTING

GROUP 1 GARD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

HIGH EDGE CONSULTING
 AV Hassan 2 Bureaux Nakhil

 1er Etage, 6 Tel: 0539.966.592 /
 Mobile: 0662.218.643 / E-mail:
 contact@highedge.ma، 93000،

TETOUAN املغرب
GROUP 1 GARD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
الطائف رقم  5 طريق سبتة - 

93000 تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

28871
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 مارس   05
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GROUP 1 GARD
غرض الشركة بإيجاز : الحراسة;

نقل األموا ;.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - سبتة  طريق  رقم  5  الطائف 

93000 تطوان املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد عبد الحكيم ازرقان : 900 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 100  : صباغ  سعيدة  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
ازرقان  الحكيم  عبد  السيد 
7 اقامة عين السعد شارع  عنوانه)ا) 
بني معدان ه عمارة   ط   شقة 17 

أو كويلما 93000 تطوان املغرب.

السيدة سعيدة صباغ عنوانه)ا) 

7 اقامة عين السعد شارع بني معدان 

أو كويلما   17 شقة  ط    ه عمارة   

93000 تطوان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

السيدة سعيدة صباغ عنوانه)ا) 

7 اقامة عين السعد شارع بني معدان 

أو كويلما   17 شقة  ط    ه عمارة   

93000 تطوان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   12 االبتدائية بتطوان بتاريخ 

2021 تحت رقم 523.

229I

TRANSPORT QENANI

غيتس غروب
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

GATES GROUPE

 AVENUE OUED DARAA RUE

 2 IMP A4 TETOUAN، 93000،

Tetouan املغرب

غيتس غروب شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

موال1 الحسن ابن املهد1 رقم10 - 

93000 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

22983

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2018 يناير   09

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

: غيتس  بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

غروب.
مطور   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقارات.



عدد  566 - 7 شوا  2  1 )19 ما1 2021)الجريدة الرسمية   10288

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - موال1 الحسن ابن املهد1 رقم10 

93000 تطوان املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيدة نتاليا كرتاشفا : 0  حصة 

بقيمة 1.000 درهم للحصة .
حصة   60  : السيد طه العمراني 

بقيمة 1.000 درهم للحصة .
  0  : كرتاشفا  نتاليا  السيدة   

بقيمة 1.000 درهم.
بقيمة   60  : السيد طه العمراني 

1.000 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة نتاليا كرتاشفا عنوانه)ا) 
حي  الحمامة  لكوس  واد  شارع 
 93000  3 رقم   1 الطابق  السالو1 

تطوان املغرب.
عنوانه)ا)  العمراني  طه  السيد 
حي  الحمامة  لكوس  واد  شارع 
 93000  3 رقم   1 الطابق  السالو1 

تطوان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
السيدة نتاليا كرتاشفا عنوانه)ا) 
حي  الحمامة  لكوس  واد  شارع 
 93000  3 رقم   1 الطابق  السالو1 

تطوان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   31 بتاريخ  بتطوان  االبتدائية 

2018 تحت رقم 327.
230I

HIGH EDGE CONSULTING

M.A SERVICE NETTOYAGE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HIGH EDGE CONSULTING
 AV Hassan 2 Bureaux Nakhil

 1er Etage, 6 Tel: 0539.966.592 /
 Mobile: 0662.218.643 / E-mail:
 contact@highedge.ma، 93000،

TETOUAN املغرب

 M.A SERVICE NETTOYAGE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

الحسن التاني مكاتب النخيل 

الطابق 3 رقم 27 - 93000 تطوان 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

28971

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانون   2021 مارس   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 M.A  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SERVICE NETTOYAGE

: التنظيف  غرض الشركة بإيجاز 

والبستنة

أعما  البناء املتنوعة.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

الحسن التاني مكاتب النخيل الطابق 

3 رقم 27 - 93000 تطوان املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : السيد ازرقان مصطفى 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ازرقان مصطفى عنوانه)ا) 

رقم   02 شارع الزبير بن العوام زنقة 

97 93000 تطوان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

السيد ازرقان مصطفى عنوانه)ا) 

رقم   02 شارع الزبير بن العوام زنقة 

97 93000 تطوان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   23 االبتدائية بتطوان بتاريخ 

2021 تحت رقم 673.

231I

FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

 UN DEJEUNER A

MARRAKECH

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

رفع رأسما  الشركة

 FINANCE PERFORMANCE

CONSEIL

تقاطع شارع موال1 رشيد وعبد 

الكريم الخطابي،عمارة مركز أعما  

جليز، الطابق الثالث، مكتب رقم 

21، 0000 ، مراكش املغرب

 UN DEJEUNER A MARRAKECH

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم   

زاوية زنـقـة الـقـنـاريـة وزنقـة دوار 

كراوة الـمـديـنـة - 0000  مراكش 

املغرب.

رفع رأسما  الشركة

رقم التقييد في السجل التجار1 

.35025

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم   2021 أبريل   19 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسما   رفع 

 10.000« أ1 من  درهم«   220.000«

عن  درهم«   230.000« إلى  درهم« 

أو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   30 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 123579.

232I

FISCALITY CONSULTING CENTER

CLEAN-DOM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FISCALITY CONSULTING

CENTER

 AV PRINCE MY ABDELLAH

 AHLAM B IMM 38 3EME

 ETAGE APPT 13 MARRAKECH

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc

CLEAN-DOM شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

محمد 6، إقامة مريم، عمارة رقم 

 ، شقة رقم 20، الطابق األو ، 

مراكش - 0000  مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

113683

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 مارس   01

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CLEAN-DOM

: التنظيف  غرض الشركة بإيجاز 

والبستنة .

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

محمد 6، إقامة مريم، عمارة رقم  ، 

شقة رقم 20، الطابق األو ، مراكش 

- 0000  مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
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 1.000  : خزان  نسيمة  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  خزان  نسيمة  السيدة 
مكناس   10 االنارة  حي  رقم  20 

50070 مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

عنوانه)ا)  خزان  نسيمة  السيدة 
مكناس   10 االنارة  حي  رقم  20 

50070 مكناس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل  بتاريخ  1  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 122951.

233I

prism conseils

علمي فيس انفيغونمو

 ALAMI FILS 

ENVIRONNEMENT SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

prism conseils

 rue abou el hassan lmarini

 résidence amira 2 appt 25،

50000، meknès maroc

 ALAMI FILS علمي فيس انفيغونمو

ENVIRONNEMENT SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 22 شارع 

حجوا 1 شقة رقم 3 ب م ع مكناس 

- 50000 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

53061

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   05

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

علمي   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 ALAMI FILS انفيغونمو  فيس 

. ENVIRONNEMENT SARL

اعما    -  : غرض الشركة بإيجاز 

متنوعة او بناء

- تجارة

- مقاو  التنظيف.

22 شارع  عنوان املقر االجتماعي : 

حجوا 1 شقة رقم 3 ب م ع مكناس - 

50000 مكناس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   500  : مراد  علمي  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .

حصة   500  : علي  علمي  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  مراد  علمي  السيد 

زنقة عبدالرحمان بادو م ج   18 رقم 

مكناس 50000 مكناس املغرب.

رقم  السيد علمي علي عنوانه)ا) 

18 زنقة جنيف م ج مكناس 50000 

مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

عنوانه)ا)  مراد  علمي  السيد 

زنقة عبدالرحمان بادو م ج   18 رقم 

مكناس 50000 مكناس املغرب

رقم  السيد علمي علي عنوانه)ا) 

18 زنقة جنيف م ج مكناس 50000 

مكناس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   16 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2021 تحت رقم  199.

23 I

PROXY FINANCE

LATRAV

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

PROXY FINANCE

 Angle Yaacoub El Mansour Et

 Av Allal El Fassi, Imm 24 (espace

 Assafwa(, 3eme Etage, Bureau

 N° 23، 40000، MARRAKECH

MAROC

LATRAV شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : رقم 

260 تجزئة ايور شعوف العياد1 - 

0000  مراكش املغرب .

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

.13931

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر   2020 دجنبر   29 في  املؤرخ 

شركة ذات مسؤولية   LATRAV حل 

محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 

وعنوان  درهم   100.000 رأسمالها 

تجزئة   260 رقم  اإلجتماعي  مقرها 

  0000  - العياد1  شعوف  ايور 

اللخسائر  نتيجة  املغرب  مراكش 

وعدم الربحية.

و عين:

لعويني  الجليل  عبد  السيد)ة) 

رقم  الزرقطوني  تجزئة  وعنوانه)ا) 

مراكش    0000 1336املحاميد 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

بتاريخ 29 دجنبر 2020 وفي رقم 260 

تجزئة ايور شعوف العياد1 - 0000  

مراكش املغرب .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   17 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 120738.

235I

CABINET CHAOUI

 TRAPEZE

COMMUNICATION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET CHAOUI

 Avenue des FAR Résidence ,10

 RIF, 2ème Étage Appartement

 203 10, Avenue des FAR

 Résidence RIF, 2ème Étage

 Appartement 203، 20000،

Casablanca Maroc

 TRAPEZE COMMUNICATION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 7 

احمد توكي الدور الثاني - 20000 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

 97367

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 يناير   02

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TRAPEZE COMMUNICATION

وكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

إعالنات.

 7  : االجتماعي  املقر  عنوان 

 20000  - الثاني  الدور  توكي  احمد 

الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .

 10.000 الشركة:  رأسما   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
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والعائلية  الشخصية  -األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

سعد  احمد  هللا  حبيب  السيد 
 20000 القصر  بلدية  عنوانه)ا) 

نواكشوط موريتانيا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
سعد  احمد  هللا  حبيب  السيد 
 20000 القصر  بلدية  عنوانه)ا) 

نواكشوط موريتانيا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

مارس 2021 تحت رقم 1282.
236I

CABINET CONSEIL ACHOURI

OAXA CONSEIL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CABINET CONSEIL ACHOURI
 BD MOHAMED 5 PASSAGE

 GALINARI NUMERO 97
 PREMIERE ETAGE، 20000،

CASABLANCA MAROC MAROC
OAXA CONSEIL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي 12 شارع 
 .APPT  صبر1 بوجمعة الدور األو

رقم 6 - 20000 الدار البيضاء 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

.278517
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   2021 أبريل   08 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 OAXA CONSEIL الوحيد  الشريك 
مبلغ رأسمالها 10.000 درهم وعنوان 
صبر1  شارع   12 اإلجتماعي  مقرها 
 - 6 APPT. رقم  بوجمعة الدور األو  
الدار البيضاء املغرب نتيجة   20000

  : انحال  مبكر.
و حدد مقر التصفية ب 12 شارع 
 .APPT األو   الدور  بوجمعة  صبر1 

رقم 6 - 20000 الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

هنر1  تيسوت  السيد)ة) 
شارع  الدار البيضاء:  1  وعنوانه)ا) 
بير حكيم وعباس بن فرناس، الواحة 
املغرب  البيضاء  الدار   20000

كمصفي )ة) للشركة.
 وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 769 77.
237I

الحسين فاضيل

 WINTERGREEN
LOGISTIQUE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

الحسين فاضيل
مكتب رقم 15، املجمع املنهي،تجزئة 
2 شارع عال  الفا�سي، إقامة حرف 

ب، مراكش، 0000 ، مراكش 
املغرب

 WINTERGREEN LOGISTIQUE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي صوكوما1 
رقم 239،مراكش - 0000  مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
11 271

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   06
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
.WINTERGREEN LOGISTIQUE

مقاو    : بإيجاز  الشركة  غرض 
نقل البضائع لآلخرين 

تجارة 
استيراد وتصدير .

عنوان املقر االجتماعي : صوكوما1 
مراكش    0000  - 239،مراكش  رقم 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد السو�سي مصطفى : 1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
مصطفى  السو�سي  السيد 
رقم  د  حرف   08 الشطر  عنوانه)ا) 
  0000 مراكش  تامنصورت،   218

مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
مصطفى  السو�سي  السيد 
رقم  د  حرف   08 الشطر  عنوانه)ا) 
  0000 مراكش  تامنصورت،   218

مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   27 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 5289.
238I

MECANODESIGN

MECANODESIGN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

MECANODESIGN
61 شارع اللة ياقوت زاوية مصطفى 
املعاني الطابق 2 الرقم 85، 20090، 

الدار البيضاء املغرب
MECANODESIGN شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 61 شارع 
اللة ياقوت زاوية مصطفى املعاني 

الطابق 2 الرقم 85 - 20090 الدار 
البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجار1 
.  1507

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت   2021 أبريل   12 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة) محجوبة الضو 
أصل  من  اجتماعية  حصة   1.000
)ة)  السيد  لفائدة  حصة   1.000
املهد1 عاقيل بتاريخ 12 أبريل 2021.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 776368.

239I

CANOCAF SARL

CHARKI PHARMA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CANOCAF SARL
شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم 03 
 NADOR ،62000 ،الناظور

MAROC
CHARKI PHARMA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

محمد الخامس رقم 220 سلوان - 
62702 الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
220 3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 دجنبر   0 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CHARKI PHARMA
/1  : بإيجاز  الشركة  غرض 
واستيراد  وبيع  2/مشتريات  صيدلية 

جميع األدوية واألجهزة الطبية.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - سلوان   220 رقم  الخامس  محمد 

62702 الناظور املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 225.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد شرقي خالد : 2.250 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  خالد  شرقي  السيد 
 220 رقم  الخامس  محمد  شارع 

سلوان 62702 الناظور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
عنوانه)ا)  خالد  شرقي  السيد 
 220 رقم  الخامس  محمد  شارع 

سلوان 62702 الناظور املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نونبر   23 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2020 تحت رقم 3811.

2 0I

أسماء ميديا

THE LITTLE FARM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

أسماء ميديا
شارع صهيب الرومي بلوك 39 الرقم 

20 البرنو�سي البيضاء، 20000، 
البيضاء املغرب

THE LITTLE FARM شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

العوانس أوالد يحيى لوطا بنسليمان 
- 13000 بنسليمان املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

. 203
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   2021 أبريل   13 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 
 THE LITTLE الوحيد  ذات الشريك 
 10.000.000 مبلغ رأسمالها   FARM
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 
العوانس أوالد يحيى لوطا بنسليمان 
 - 13000 بنسليمان املغرب نتيجة   :

أزمة مالية.
دوار  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
العوانس أوالد يحيى لوطا بنسليمان 

- 13000 بنسليمان املغرب. 
و عين:

حمو�سي  صاليحة  السيد)ة) 
يحي  اوالد  العوانس  دوار  وعنوانه)ا) 
بنسليمان   13000 بنسليمان  لوطا 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
 وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 
العوانس  دوار   : بالتصفية  املتعلقة 

أوالد يحيى لوطا بنسليمان
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحمدية بتاريخ  1 أبريل 

2021 تحت رقم 238.
2 1I

سونطرا  دو كون�سي ا طرفو فيسكو

بيتر إيموفابل
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

سونطرا  دو كون�سي ا طرفو فيسكو
 8 شارع الدكتور فرج، 90000، 

طنجة املغرب
بيتر إيموفابل شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

دكتور فرج رقم  8 - 90000 طنجة 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
1115 3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 يناير   0 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
بيتر   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

إيموفابل.
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقار1.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
90000 طنجة   - دكتور فرج رقم  8 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : أوراغ  سعيد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد سعيد أوراغ : 1000 بقيمة 

100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  أوراغ  سعيد  السيد 
شارع دكتور بنيش اقامة اسراء رقم 

65 90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
عنوانه)ا)  أوراغ  سعيد  السيد 
شارع دكتور بنيش اقامة اسراء رقم 

65 90000 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   05 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 75.
2 2I

سونطرا  دو كون�سي ا طرفو فيسكو

س ط ب إيموبيلي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

سونطرا  دو كون�سي ا طرفو فيسكو
 8 شارع الدكتور فرج، 90000، 

طنجة املغرب

س ط ب إيموبيلي شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

دكتور فرج رقم  8 طنجة - 90060 
طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
122307

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2020 نونبر   01
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
: س ط  بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

ب إيموبيلي.
ترويج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقارات.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 90060  - دكتور فرج رقم  8 طنجة 

طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
: الواحد  عبد  الشعير1   السيد 
درهم   1.000 بقيمة  حصة   100

للحصة . 
 : الواحد  عبد  الشعير1  السيد 

100 بقيمة 1.000 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الواحد  عبد  الشعير1  السيد 
طنجة   90060 هولندا  عنوانه)ا) 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
الواحد  عبد  الشعير1  السيد 
طنجة   90060 هولندا  عنوانه)ا) 

املغرب
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   27 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 7 8.
2 3I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

ATRAXION CARS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتانيا صندوق البريد 

2609، 0000 ، مراكش املغرب
ATRAXION CARS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 

االو  تجزئة رقم 377 املجمع 
الصناعي سيد1 غانم - 0000  

مراكش املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجار1 
.98127

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 أبريل   01 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة) زكرياء تريفحات 
أصل  من  اجتماعية  حصة   100
)ة) مهد1  100 حصة لفائدة السيد 

تريفحات بتاريخ 01 أبريل 2021.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
أبريل   28 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 123526.
2  I

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

 AS TRANSPORT
 INTERNATIONAL » ASTI «

S.A
إعالن متعدد القرارات

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL
 bd abdelmoumen 185

 walili parc 3eme etg N°11
 CASABLANCA، 20360،
CASABLANCA MAROC

 AS TRANSPORT
 INTERNATIONAL » ASTI « S.A

»شركة املساهمة«

وعنوان مقرها االجتماعي: بلوك أ، 
املبنى رقم 5 بارك أنشطة عكاشة - - 

الدارالبيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجار1: 
.81119

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 16 دجنبر 2020

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذ1 ينص على مايلي: 
قبو  استقالة السيدة بلمراح ماريا 
والسيد بلمراح أحمد من واجباتهما 

اإلدارية للشركة 
قرار رقم 2: الذ1 ينص على مايلي: 
السيد عبدو   : للشركة  تعيين مدارء 
الجنسية،  جزائر1  حاجي،  حكيم 
في فرنسا،  نوفمبر  196   29 مواليد 
 ،166207105 رقم:  سفر  جواز 
ملدة  فرنسا،  مرسيليا،  في  عنوانه 
عنوان املراسالت  سنوات،   (3( ثالث 
املكتب  في  محدد  به  الخاص 
 CEVA LOGISTICS املسجل لشركة 
شركة  وهي   ،HEADOFFICE BV
تأسست بموجب القانون الهولند1، 
ويقع مكتبها املسجل في سيريوسدريف 
 • هوفدورب  تي  دبليو   2132  ،20
السيد بالنتاز برونو، موريس، فرن�سي 
 ،22/05/1970 مواليد  الجنسية، 
مقيم   ،18F05086 رقم:  جواز سفر 
سورهومفيت صوى  2   52/05 في: 
كلونج تان كلونج تو1 10110 بانكوك 
سنوات،   (3( ثالث  ملدة  تايالند، 
عنوان املراسالت الخاص به محدد 
 CEVA لشركة  املسجل  املكتب  في 
 ،LOGISTICS HEADOFFICE BV
وهي شركة تأسست بموجب القانون 
االجتماعي  مكتبها  ولها  الهولند1، 
املسجل في سيريوسدريف 20، 2132 
 CEVA شركة   • دبليو تي هوفدورب 
 ،LOGISTICS HEADOFFICE BV
وهي شركة تأسست بموجب القانون 
في  مسجل  مكتب  ولها  الهولند1، 
تي  دبليو   2132  ،20 سيريوسدريف 
السجل  في  ومسجلة  هوفدورب، 
 ،33132522 رقم  تحت  التجار1 
ويمثلها السيد بالنتاز برونو، موريس، 

بتاريخ  ولد  الفرنسية،  من الجنسية 
رقم  السفر  جواز   ،05/22/1970
 52/05 في:  املقيم   18F05086
تان  كلونج  سورهومفيت صوى  2 
بانكوك تايالند،   10110 كلونج تو1 
وهذا؛ ملدة ثالث )3) سنوات، • اآلنسة 
بنشهلة كنزة مغربية الجنسية، ولدت 
البطاقة  حاملة   ،02/11/1995 في 
تقيم في   ،BE86 711 الواطنية رقم 
15 زنقة خليج كابس عين  : فيال رقم 

الذئاب البيضاء.
قرار رقم 3: الذ1 ينص على مايلي: 
يتكون مجلس إدارة الشركة من كما 
مغربي  بنشهلة سالم،  السيد   - يلي: 
 ،11/06/1961 مواليد  الجنسية 
رقم  الواطنية  البطاقة  حامل 
B 18075، مقيم في: فيال رقم 15 زنقة 
 - .البيضاء  خليج كابس عين الذئاب 
جزائر1  السيد عبدو حكيم حاجي، 
الجنسية، ولد في 29 نوفمبر  196 في 
فرنسا، جواز سفر رقم 166207105 
السيد   - بفرنسا.  مرسيليا  وعنوانه 
فرن�سي  موريس،  برونو،  بالنتاز 
 ،22/05/1970 مواليد  الجنسية، 
مقيم   ،18F05086 رقم:  جواز سفر 
سورهومفيت صوى  2   52/05 في: 
كلونج تان كلونج تو1 10110 بانكوك 
 CEVA LOGISTICS شركة   - تايالند 
شركة  وهي   ،HEADOFFICE BV
تأسست بموجب القانون الهولند1، 
ولها مكتب مسجل في سيريوسدريف 
هوفدورب،  تي  دبليو   2132  ،20
تحت  التجار1  السجل  في  ومسجلة 
السيد  ويمثلها   ،33132522 رقم 
بالنتاز برونو، موريس، من الجنسية 
الفرنسية، ولد بتاريخ 05/22/1970، 
املقيم   18F05086 جواز السفر رقم 
سورهومفيت صوى  2   52/05 في: 
كلونج تان كلونج تو1 10110 بانكوك 
تايالند. - اآلنسة بنشهلة كنزة مغربية 
 ،02/11/1995 ولدت في   - الجنسية 
رقم  لواطنية  البطاقة  حاملة 
رقم  فيال   : في  تقيم   ،BE86 711
الذئاب  عين  كابس  خليج  زنقة   15

البيضاء

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم -: الذ1 ينص على مايلي: -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2020 تحت رقم 775828.

2 5I

GHAZIR COMPTA PRO

 CARROSSERIE AUTO

MARRAKECH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

GHAZIR COMPTA PRO

 IMM POIDOMANI RUE

 TARIK IBN ZIAND GUELIZ

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

 CARROSSERIE AUTO

MARRAKECH شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مجموعة 

سليمان بن زبير رقم 123 محل رقم 

2 حي يوسف بن تاشفين مراكش 

0000  مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

11 137

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   08

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

: تسميتها  بمختصر   اإلقتضاء 

 CARROSSERIE AUTO

.MARRAKECH

عامل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات-ميكانيكي-شراء  صفائح 

وبيع قطع غيار السيارات )املستعملة 

والجديدة.
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عنوان املقر االجتماعي : مجموعة 
محل رقم   123 سليمان بن زبير رقم 
مراكش  تاشفين  بن  يوسف  حي   2

0000  مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 600  : اقشمار  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
  00  : اقشمار  يوسف  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  اقشمار  محمد  السيد 
 123 مجموعة سليمان بن زبير رقم 
مراكش  تاشفين  بن  يوسف  حي 

0000  مراكش املغرب.
السيد يوسف اقشمار عنوانه)ا) 
8  حي يوسف  مجموعة عمر الشنة 
مراكش    0000 بن تاشفين مراكش 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
عنوانه)ا)  اقشمار  محمد  السيد 
 123 مجموعة سليمان بن زبير رقم 
مراكش  تاشفين  بن  يوسف  حي 

0000  مراكش املغرب
السيد يوسف اقشمار عنوانه)ا) 
8  حي يوسف  مجموعة عمر الشنة 
مراكش    0000 بن تاشفين مراكش 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   22 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 123339.
2 6I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

LYS IMPRIMERIE
إعالن متعدد القرارات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتانيا صندوق البريد 

2609، 0000 ، مراكش املغرب
LYS IMPRIMERIE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: محل 

  ème فريد 3 وفريد   ملتقى شارع
DMM وزنقة ليوتنوالمير يوسف 
بن تاشفين جليز - 0000  مراكش 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجار1: 
.113913

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 22 أبريل 2021

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذ1 ينص على مايلي: 
استقالة السيد يوسف فريد التاز1 
وإعفائه  وحيد  كمسير  منصبه  من 

ً
نهائيا

قرار رقم 2: الذ1 ينص على مايلي: 
والسيد  التاز1  لبنى  السيدة  تعيين 

محمد التاز1 مسيران للشركة.
قرار رقم 3: الذ1 ينص على مايلي: 
منح توقيع الشركات املصرفية بشكل 
قيود  أ1  وبدون  ومنفصل  فرد1 
محمد  والسيد  التاز1  لبنى  للسيدة 

التاز1
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 1: الذ1 ينص على مايلي: 
من   19 املادة  تعديل  على  املوافقة 

القانون املذكور.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   29 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 123566.
2 7I

STE BON GENIE SARL

STE BON GENIE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسما  الشركة

STE BON GENIE SARL
 immeuble FEMEVI, 9, rue de

 fes, 2éme étage, appt n˚ 3 et 4 -،
90000، TANGER MAROC

STE BON GENIE SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 
 immeuble FEMEVI, 9, rue de fes,

 2éme étage , appt n˚ 3 et 4 - -
.90000 TANGER MAROC

رفع رأسما  الشركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

.20715
 بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي
تم   2021 أبريل  في  1  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسما   رفع 
أ1  درهم«   1.200.000,00«
إلى  درهم«   800.000,00« من 
طريق  عن  درهم«   2.000.000,00«
إدماج احتياطي أو أرباح أو عالوات   :

إصدار في رأس املا .
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   28 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 1787 2.
2 8I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

STE FOUM AL WAD
إعالن متعدد القرارات

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV DES FAR IMM SAIDI
 BUREAU FATH 2EME ETAGE
 APPT N °7 VN، 30000، fès

Maroc
»شركة   STE FOUM AL WAD
ذات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الشريك الوحيد«
دوار  االجتماعي:  مقرها  وعنوان 
والد بوزيد شراردة جماعة عين بيضة 
فاس   30000  - قيادة سيد1 حرازم 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجار1: 
.30161

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 07 أبريل 2021

تم اتخاذ القرارات التالية: 
ينص  الذ1  األو :  رقم  قرار 
الحسن  السيد  تفويت  مايلي:  على 
1000 حصة لفائدة السيد  العيا�سي 

سعد1 مصطفى 
الذ1 ينص على   : قرار رقم التاني 

مايلي: استقالة املسير
الذ1 ينص على  قرار رقم الثالت: 

مايلي: تعيين مدير جديد

الذ1 ينص على  قرار رقم الرابع: 

عقد  تجار1  نشاط  إضافة  مايلي: 

وكالة أعما  أو وسيط أو سمسرة أو 

وكيل بالعمولة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

ينص  الذ1  األو :  رقم  بند 

الحسن  السيد  تفويت  مايلي:  على 

1000 حصة لفائدة السيد  العيا�سي 

سعد1 مصطفى 

الذ1 ينص على  الثاني:  بند رقم 

مايلي: استقالة املسير

الذ1 ينص على  بند رقم الثالت: 

مايلي: تعيين املسير جديد

الذ1 ينص على  الرابع:  بند رقم 

عقد  تجار1  نشاط  إضافة  مايلي: 

وكالة أعما  أو وسيط أو سمسرة أو 

وكيل بالعمولة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   27 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2021 تحت رقم 2028/2021.

2 9I

CABINET BADREDDINE

B.M.M.A
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إضافة تسمية تجارية أو شعار 

CABINET BADREDDINE

279 أ مسيرة 1 اقامة هني الشقة 
رقم 1، 0، مراكش املغرب

B.M.M.A »شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: تجزئة س 

1 سيد1 عباد   الشقة رقم 1 اقامة 

بدر شارع موال1 عبد هللا - 0000  

مراكش املغرب.

»إضافة تسمية تجارية أو شعار«
رقم التقييد في السجل التجار1: 

.103369

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
تقرر   2021 أبريل   13 في  املؤرخ 

إضافة شعار تجار1 للشركة وهو:

HILAL BADR
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   29 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 123539.

250I

FLASH ECONOMIE

 SOCIETE DES NOUVEAUX
MEDIAS

إعالن متعدد القرارات

 SOCIETE DES NOUVEAUX
MEDIAS

شركة ذات مسؤولية محدودة، 
رأسمالها 12.110.600 درهم

املقر الرئيس: 159، شارع يعقوب 
املنصور، الدارالبيضاء

السجل التجار1 رقم -276.123 
التعريف الضريبي رقم 

12785  1– التعريف املوحد 
للمقاولة  00153632600008
ضياع ثالث أرباع رأسما  الشركة

تعديل املادة 11 من النظام األسا�سي
أوال: بموجب محضر قرار استثنائي 
للشركاء بتاريخ 16 يوليوز 2020، قرر 

الشركاء في شركة ما يلي:
 86 املادة  ملقتضيات  تطبيقا   ×
1997 أنه ليس  13 فبراير  من قانون 
وبالتالي  الشركة  لحل  داع  هناك 

استمرار وجود الشركة؛
تفويت   «  :11 املادة  تعديل   ×
من  الشفعة«  حق   – الحصص 

النظام األسا�سي كما يلي:
 – تفويت الحصص   :11 املادة   «
األسا�سي  النظام  من  الشفعة«  حق 

كما يلي:
11.1. التفويت العائلي أو باإلرث

يتم نقل حصص الشركة بشكل 
حر عن طريق اإلرث كما يمكن تفويتها 
بشكل حر بين األزواج ووبين العائلة 
واألصهار إلى غاية الدرجة الثانية مع 
الفقرة  مراعاة  مع  الغاية،  إدخا  

11.3 بعده.
11.2. التفويت بين الشركاء

يتم نقل حصص الشركة بشكل 
مع مراعاة الفقرة  حر بين الشركاء، 

11.3 بعده.

حصص  من   25% عتبة   .11.3
الشركة

العائلية  التفويتات  تتطلب 
بين  أو  اإلرث  طريق  عن  املنجزة 
 .11.1 الفقرة  في  املذكورة  الشركاء، 
والفقرة 11.2. أعاله، موافقة أغلبية 
%75 من حصص الشركة إذا كانت 
التفويتات رفع حصص  نتيجة هذه 
من حصص   25% إلى  أحد الشركاء 

الشركة.
املسطرة  تتبع  الحالة،  هذه  وفي 

الواردة في الفقرة 11.3 بعده.
11.3. التفويت لألغيار

حصص  ملكية  نقل  يمكن  ال 
عن  األجنبي  الغير  لفائدة  الشركة 
الشركة إال بموافقة غالبية الشركاء 
يمثلون على األقل ثالثة أرباع حصص 

الشركة.
عندما تتكون الشركة من أكثر من 
التفويت  تبليغ مشروع  يتم  شريك، 
من  شريك  كل  وإلى  الشركة  إلى 
مضمونة  رسالة  بواسطة  الشركاء، 
مع إشعار باالستالم أو بواسطة البريد 
تختر  لم  إذا  باالستالم.  اإلشعار  مع 
املطالبة  في  حقها  ممارسة  الشركة 
اعتبارا  يوما  ثالثين  أجل  في غضون 
التفويت  قبو   يعد  تبليغ،  آخر  من 

مكتسبا.
قبو   الشركة  رفضت  إذا 
في  الشركاء  على  يتعين  التفويت، 
غضون أجل ثالثين يوما اعتبارا من 
على  العمل  أو  شراء  الرفض،  هذا 
في  املقترح  بالثمن  الحصص  شراء 

مشروع التفويت.
تمديد  املسير،  من  بطلب  يمكن 
األجل مرة واحدة بأمر صادر عن رئيس 
املحكمة الذ1 يبت بصفة مستعجلة 
ثالثة  التمديد  هذا  يتجاوز  أن  دون 

أشهر.
قبل  إذا  أيضا،  للشركة  يمكن 
املفوت ذلك، في غضون نفس األجل، 
القيمة  بمبلغ  رأسمالها  تخفض  أن 
الشريك  لهذا  للحصص  االسمية 
يحدد  بثمن  الحصص  هذه  وتقتني 

وفق الشروط أعاله.

ال  أداء  الشركة أجل  يمكن منح 

على مبرر،  بناء  يتجاوز ستة أشهر، 

بأمر صادر عن قا�سي املستعجالت. 

فوائد  املستحقة  املبالغ  وتترتب عن 

تاريخ  من  اعتبارا  القانوني،  بالسعر 

بتخفيض  القا�سي  الجمع  قرار 

يتم اتباع  عند االقتضاء  الرأسما ، 

مقتضيات املادة 6 .

عند انصرام األجل املحدد، إذا لم 

يتم التوصل أل1 من الحلو  املتاحة 

يمكن  أعاله،  والفقرة     3 في الفقرة 

التفويت األولي املزمع  للشريك إجراء 

القيام به.

بين  هبة  أو  اإلرث  حاالت  ماعدا 

أو األصو  أو الفروع حتى  الزوجين، 

ال  الدرجة الثانية مع إدخا  الغاية، 

يتمسك  أن  املفوت  للشريك  يمكن 

بمقتضيات الفقرة 3 والفقرة 5 أعاله 

إذا كان ال يملك حصصه منذ سنتين 

على األقل.

 .11. االشهاد بتفويت

يجب االشهاد على تفويت حصص 

الشركة كتابة تحت طائل البطالن. 

ويحتج به على الشركة وفق الشروط 

من   195 املادة  في  عليها  املنصوص 

بااللتزامات  املتعلق  املذكور  الظهير 

والعقود.

التبليغ  تعويض  يمكن  أنه  غير 

التفويت  عقد  من  نسخة  بإيداع 

مقابل تسليم شهادة  بمقر الشركة، 

اإليداع من املسير إلى املودع. وال يحتج 

بها على األغيار إال إذا تم إنجاز هذه 

في  النشر  إلى  باإلضافة  الشكليات، 

السجل التجار1.«

تم اإليداع القانوني بكتابة  ثالثا: 

الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار 

تحت   20/ /2021 بتاريخ  البيضاء 

عدد 775097.
للخالصة والتذكير

املسير

251I

HBLAWFIRM

FONDS IGRANE
شركة املساهمة

خفض رأسما  الشركة

HBLAWFIRM
 Rue Farabi, Bd Rachidi, ,6

 Résidence Toubkal, 2ème étage
 Gauthier, Casablanca، 20060،

Casablanca Maroc
FONDS IGRANE شركة املساهمة
وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 

Mayouhel , شارع الحسن الثاني، 
أكادير - 80000 أكادير املغرب.

خفض رأسما  الشركة
رقم التقييد في السجل التجار1 -.

 بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي
تم   2020 نونبر   20 في  املؤرخ 
بمبلغ  الشركة  رأسما   خفض 
أ1  درهم«   29.995.000« قدره 
إلى  درهم«   5 .600.000« من 
 : طريق  عن  درهم«   2 .605.000«

تخفيض عدد األسهم.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   28 بتاريخ  باكادير  التجارية 

2021 تحت رقم 99317.

252I

cabinet idrissi

STE RAFI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

cabinet idrissi
 rue abdelkrim benjelloun، 13

30000، fes maroc
STE RAFI شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي قطعة 

الريحان شقة 122 الطابق التالت 
عمارة 20 طريق صفرو فاس - 

30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
67567
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانون   2021 مارس   2 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.RAFI

غرض الشركة بإيجاز : شراء وبيع 

األصناف الحرفية

تصنيع سلع حرفية

استيراد وتصدير

تجارة.

قطعة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

التالت  الطابق   122 شقة  الريحان 

 - فاس  صفرو  طريق   20 عمارة 

30000 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 1000  : بنعدادة  لينة  السيدة   -

بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بنعدادة  لينة  السيدة 

الجليل  عبد  ابن  قاسم  زنقة   33

ملعب الخيل 30000 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

عنوانه)ا)  بنعدادة  لينة  السيدة 

الجليل  عبد  ابن  قاسم  زنقة   33

ملعب الخيل 30000 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   27 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2021 تحت رقم 2055.

253I

مكتب األستاذة نورة األزرق

 BENJAMIN FRANKLIN
ACADEMY SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تغيير تسمية الشركة

مكتب األستاذة نورة األزرق
15، شارع محمد الخامس، إقامة 

لطيفة، شقة رقم 8، الطالق الرابع، 
50000، مكناس املغرب

 BENJAMIN FRANKLIN
ACADEMY SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
 Meknès وعنوان مقرها االجتماعي

 El MENZEH, N° 69, Rue
 Mimouza, Belle Vue Ras Aghil
.VN - 50000 Meknès maroc

تغيير تسمية الشركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

50133
 بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تغيير   2021 مارس   29 املؤرخ في 
 BENJAMIN« من  الشركة  تسمية 
 FRANKLIN ACADEMY SARL
 FRANKLIN AMERICAN« إلى »AU

. »SCHOOL SARL AU
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   22 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2021 تحت رقم 2082.
25 I

PF EXPERTS

 CENTRE DE CONTROLE DE
)L›HABITAT (CCH

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

PF EXPERTS
32 زنقة ابن عطية, عمارة بنعبد 
الرازق , كليز مراكش، 0000 ، 

مراكش املغرب
 CENTRE DE CONTROLE DE
L›HABITAT (CCH) شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 
إيمان الطابق 3 شقة 19 شارع باشا 

كيليز - 0000  مراكش املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجار1 
.86337

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 31 مارس 2021 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 19 شقة   3 الطابق  إيمان  »إقامة 
مراكش    0000  - باشا كيليز  شارع 
 3 »إقامة إيمان الطابق  إلى  املغرب« 
  0000  - 17 شارع باشا كيليز  شقة 

مراكش املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   28 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 123503.

255I

املركز الجهو1 لالستثمار لجهة درعة تافياللت ملحقة 

ورزازات

 SOCIÉTÉ »MACHINES
EVEREST « SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

املركز الجهو1 لالستثمار لجهة درعة 
تافياللت ملحقة ورزازات

شارع موال1 رشيد عمارة دادس 
الطابق االو  ورزازات، 5000 ، 

ورزازات املغرب
 SOCIÉTÉ »MACHINES EVEREST
SARL AU » شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار افرا 

ادلسان - 5000  زاكورة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
11 63

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   23
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 SOCIÉTÉ »MACHINES EVEREST

. « SARL AU
*كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املعدات الصناعية أو اآلالت أو أدوات 

اآلالت.
: دوار افرا  عنوان املقر االجتماعي 

ادلسان - 5000  زاكورة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : يوسف  عمير1  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  يوسف  عمير1  السيد 
زاكورة    7723 دوار اجمو ايت وال  

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
عنوانه)ا)  يوسف  عمير1  السيد 
زاكورة    7723 دوار اجمو ايت وال  

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   30 االبتدائية بورزازات بتاريخ 

2021 تحت رقم  29.

256I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 STE CAR RENTAL
ERRACHIDIA SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

توسيع نشاط الشركة 

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N° 9
 ERRACHIDIA، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

 STE CAR RENTAL ERRACHIDIA
 SARL AU
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شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي فيال رقم 

7  عين العاطي 2 الراشيدية - 

52000 الراشيدية املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجار1 -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2021 أبريل   23 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

اعما  مختلفة 

تركيب الرخام والجرانيت

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالرشيدية بتاريخ 29 أبريل 

2021 تحت رقم 208.

257I

ساجيس كونسا1

HIBA BETON
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسما  الشركة

ساجيس كونسا1

مكاتب املنارة شارع عال  ابن عبد 

هللا الطابق الثالث رقم 36 فاس، 

30000، فاس املغرب

HIBA BETON شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة رقم 

3، عمارة 9، إقامة النخيل، طريق 

عين السمن - 30000 فاس املغرب.
رفع رأسما  الشركة

رقم التقييد في السجل التجار1 

.33559

الشريك  قرار  بمقت�سى 

مارس   29 في  املؤرخ  الوحيد 

الشركة  رأسما   رفع  تم   2021

درهم«    .000.000« قدره  بمبلغ 

إلى  درهم«   7.000.000« من  أ1 

: طريق  عن  درهم«   11.000.000« 

الشركة  ديون  مع  مقاصة  إجراء 

املحددة املقدار واملستحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   29 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2021 تحت رقم 2092.

258I

beta conseil

SOCIETE AIT WAKRIM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

beta conseil
 149BD LALLA YACOUT N° 58
 DERB OMAR CASABLANCA،

20000، casablanca maroc
SOCIETE AIT WAKRIM شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي بلوك د 
رقم  1 دار ملان الحى املحمدى - 

20300 الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجار1 
.10 913

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   2021 أبريل   15 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 SOCIETE AIT الوحيد  الشريك 
 120.000 مبلغ رأسمالها   WAKRIM
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي بلوك 
 - دار ملان الحى املحمدى  د رقم  1 
الدار البيضاء املغرب نتيجة   20300
تأسست  الذ1  الغرض  انتهاء   :   
الشركة من أجله. - ضياع رأس املا  
كله أو معظمه بالشكل الذ1 التتمكن 
االستمرار-زيادة  في  الشركة  معه 

خسائر الشركة .
بلوك  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 - دار ملان الحى املحمدى  د رقم  1 

20303 الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

تاغوغت  احمد  السيد)ة) 
عمارة  بلوك ت  ملان  دار  وعنوانه)ا) 
 20 02 السبع  عين   01 رقم     9
)ة)  كمصفي  املغرب  البيضاء  الدار 

للشركة.

 وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 776375.

259I

بريسيوس يوت

بريسيوس يوت
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

بريسيوس يوت

عملية االزهر شقة R22/1 باب اغلي 

مراكش، 0000 ، مراكش املغرب

بريسيوس يوت شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي عملية 

االزهر شقة R22/1 باب اغلي 

مراكش مراكش 0000  مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

11 259

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   20

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

بريسيوس يوت.

تأجير   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

أو أجهزة  قوارب بمحركات ومعدات 

لأللعاب أو الرياضات املائية

- أنشطة الرياضات املائية

- االستيراد والتصدير.

عملية   : االجتماعي  املقر  عنوان 

االزهر شقة R22/1 باب اغلي مراكش 

مراكش 0000  مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

موال1  علو1  اسماعيلي  السيد 
 100 بقيمة  حصة   1.000  : لكبير 

درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
موال1  علو1  اسماعيلي  السيد 
  0000 مراكش  عنوانه)ا)  لكبير 

مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
موال1  علو1  اسماعيلي  السيد 
  0000 مراكش  عنوانه)ا)  لكبير 

مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   27 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم -.

260I

SAFI CONSULTANT

BOUG TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SAFI CONSULTANT
عمارة ميمونة الطابق الثاني حي 

الجريفات اسفي، 6000 ، اسفي 
املغرب

BOUG TRANS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 3 1 
شقة رقم01 زنقة املدرسة - 6000  

اسفي املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

11623
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 مارس   25
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 BOUG : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.TRANS
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير.
عنوان املقر االجتماعي : رقم 3 1 
  6000  - شقة رقم01 زنقة املدرسة 

اسفي املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 125  : املصطفى  الحنفي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 125  : السيد الحنفي عبدالكبير 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 125  : عبدالغني  الحنفي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد الحنفي ايوب : 125 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد الحنفي احمد : 125 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 125  : السيد الحنفي عبدالعزيز 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد الحنفي محمد : 125 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
125 حصة   : السيد الحنفي نبيل 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
املصطفى  الحنفي  السيد 
بوكدرة  املناصير  دوار  عنوانه)ا) 

6000  اسفي املغرب.
عبدالكبير  الحنفي  السيد 
بوكدرة  املناصير  دوار  عنوانه)ا) 

6000  اسفي املغرب.
عبدالغني  الحنفي  السيد 
بوكدرة  املناصير  دوار  عنوانه)ا) 

6000  اسفي املغرب.
عنوانه)ا)  ايوب  الحنفي  السيد 
اسفي    6000 دوار املناصير بوكدرة 

املغرب.
عنوانه)ا)  احمد  الحنفي  السيد 
اسفي    6000 دوار املناصير بوكدرة 

املغرب.
عبدالعزيز  الحنفي  السيد 

بوكدرة  املناصير  دوار  عنوانه)ا) 
6000  اسفي املغرب.

عنوانه)ا)  محمد  الحنفي  السيد 
اسفي    6000 دوار املناصير بوكدرة 

املغرب.
عنوانه)ا)  نبيل  الحنفي  السيد 
اسفي    6000 دوار املناصير بوكدرة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
املصطفى  الحنفي  السيد 
بوكدرة  املناصير  دوار  عنوانه)ا) 

6000  اسفي املغرب
عبدالكبير  الحنفي  السيد 
بوكدرة  املناصير  دوار  عنوانه)ا) 

6000  اسفي املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   26 بتاريخ  بآسفي  االبتدائية 

2021 تحت رقم -.
261I

SAFI CONSULTANT

PARA MENNIS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAFI CONSULTANT
عمارة ميمونة الطابق الثاني حي 

الجريفات اسفي، 6000 ، اسفي 
املغرب

PARA MENNIS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

موال1 يوسف اقامة نبيل الطابق 
3 رقم  2 حي املدينة الجديدة - 

6000  اسفي املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
116 5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   26
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 PARA  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.MENNIS
تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

منتجات شبه صيدلية.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 3 موال1 يوسف اقامة نبيل الطابق 
رقم  2 حي املدينة الجديدة - 6000  

اسفي املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 : منيس  اشرف  محمد  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
منيس  اشرف  محمد  السيد 
كنيد1  شارع   63 الرقم  عنوانه)ا) 
املدينة الجديدة اسفي 6000  اسفي 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
منيس  اشرف  محمد  السيد 
كنيد1  شارع   63 الرقم  عنوانه)ا) 
املدينة الجديدة اسفي 6000  اسفي 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   29 بتاريخ  بآسفي  االبتدائية 

2021 تحت رقم -.
262I

FIDUCIAIRE AJBARI sarl

MAJAZ MED
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AJBARI sarl
AV. PRINCE HERITIER.N° 200.
 ETAGE 2.APPT. N° 8.، 90020،

TANGER MAROC
MAJAZ MED شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي ساحة 

إبراهيم الروداني، زنقة السينا، 

إقامة بيتهوفن 2، الطابق 3، رقم 

82، - 90000 طنجة، املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

115813

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 مارس   26

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MAJAZ MED

غرض الشركة بإيجاز : مهن النقل 

الوطني والدولي عبر الطرق للبضائع 

لحساب الغير وجميع الحرف املرتبطة 

بذلك..

ساحة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
السينا،  زنقة  الروداني،  إبراهيم 
إقامة بيتهوفن 2، الطابق 3، رقم 82، 

- 90000 طنجة، املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 500  : بولعيش  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد محمد رضا بولعيش : 500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمد بولعيش عنوانه)ا) 
 90000 رقم  1،  حزم،  ابن  زنقة 

طنجة، املغرب.

بولعيش  رضا  محمد  السيد 
1، رقم  عنوانه)ا) حي الزوفر1، زنقة 

10، 9000 طنجة، املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
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السيد محمد بولعيش عنوانه)ا) 
 90000 رقم  1،  حزم،  ابن  زنقة 

طنجة، املغرب.
عنوانه)ا)  أجوييد  محمد  السيد 
مجموعة  األندلس،  باب  العرفان1، 
 ،16 رقم   ،3 9،الطابق  عمارة   ،3

90000 طنجة، املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   28 بتاريخ  بطنجة  التجارية 
من السجل   3956 تحت رقم   2021

الترتيبي.
263I

DELTA PROFILE SARL AU

AFRAH FARAJI SNC
شركة التضامن

حل شركة

AFRAH FARAJI SNC
تجزئة عين تكي الرقم9 1 بني 

يخلف، 28815، املحمدية املغرب
AFRAH FARAJI SNC شركة 
التضامن)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة عين 
تكي الرقم9 1 بني يخلف - 28815 

املحمدية املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجار1 
.21723

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2021 أبريل   13 املؤرخ في 
 AFRAH FARAJI التضامن  شركة 
100.000 درهم  SNC مبلغ رأسمالها 
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة عين 
 28815  - بني يخلف  تكي الرقم9 1 
عدم   : نتيجة    املغرب  املحمدية 

وجود دعم للمؤسسات املالية
-املنافسة

 - صعوبة االنتعاش..
تجزئة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 - يخلف  بني  الرقم9 1  تكي  عين 

28815 املحمدية املغرب. 
و عين:

السيد)ة) هشام فراجي وعنوانه)ا) 
تجزئة عين تكي الرقم9 1 بني يخلف 
كمصفي  املغرب  املحمدية   28815

)ة) للشركة.

 وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 
تجزئة عين تكي   : املتعلقة بالتصفية 

الرقم9 1 بني يخلف املحمدية
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحمدية بتاريخ 20 أبريل 

2021 تحت رقم 973.
26 I

soconani

saidi nour
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

soconani
 LOTS SALAM LOT N B 36 RTE

 DE SEFROU LOTS SALAM
 LOT N B 36 RTE DE SEFROU،

30000، fes maroc
saidi nour شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 126 

تجزئة موال1 ادربس مرجة - 30000 
فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
67575

 17 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 مارس 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 saidi  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.nour
 126  : بإيجاز  الشركة  غرض 

تجزئة موال1 ادربس مرجة .
 126  : االجتماعي  املقر  عنوان 
تجزئة موال1 ادربس مرجة - 30000 

فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد سعيد خالد : 1.000 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد سعيد خالد : 1000 بقيمة 
100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

 BI, السيد سعيد خالد عنوانه)ا) 
 PZ EUSKO GUDARIAK 1.5.A.IZ
 ABANTO Y CIERVANA BILBAO

.0 CIERVANA Espagne
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
 BI, السيد سعيد خالد عنوانه)ا) 
 PZ EUSKO GUDARIAK 1.5.A.IZ
 ABANTO Y CIERVANA BILBAO

0 CIERVANA Espagne
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس بتاريخ 28 أبريل 2021 

تحت رقم 0311121009896 .
265I

soconani

USA POWER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

soconani
 LOTS SALAM LOT N B 36 RTE

 DE SEFROU LOTS SALAM
 LOT N B 36 RTE DE SEFROU،

30000، fes maroc
USA POWER شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي : رقم  9 
شقة 12 الطابق   ايت سقاطو 2 - 

30000 فاس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
.38725

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2020 تقرر حل  05 فبراير  املؤرخ في 
USA POWER شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعنوان  درهم   100.000 رأسمالها 
 12 شقة  رقم  9  اإلجتماعي  مقرها 
 30000  -  2 ايت سقاطو  الطابق   

فاس املغرب نتيجة إلغالق الشركة 

وانتهاءها مع التشطيب.

و عين:

محمد  السحنوني  السيد)ة) 

 DEER TRAIL  6103 وعنوانه)ا) 

 SPRINGFILD VA 22150 USA UW

SPRINGFILD USA UW 0 كمصفي 

)ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

وفي رقم  9   2020 فبراير   05 بتاريخ 

 -  2 ايت سقاطو  الطابق     12 شقة 

30000 فاس املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بفاس بتاريخ 10 مارس 2020 

تحت رقم 10 0311120011 .

266I

شركة فيدابكو ش.م.م

NORD AFRIC PROTECTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

شركة فيدابكو ش.م.م

حي املجد شارع القدس رقم 75 

الطابق الثالت شقة رقم 8، 90080، 

طنجة املغرب

 NORD AFRIC PROTECTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 3 زنقة 

17 تجزئة الزاودية، قطعة رقم 225 

الطابق األو  بني مكادة - 90000 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

113619

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2019 ما1   13

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 NORD : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.AFRIC PROTECTION
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غرض الشركة بإيجاز : الحراسة، 
األمن، النظافة..

زنقة   3  : االجتماعي  املقر  عنوان 
 225 17 تجزئة الزاودية، قطعة رقم 
 90000  - مكادة  بني  األو   الطابق 

طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
300 حصة   : السيدة لبنى متوكل 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 700  : جمالي  عبدالعزيز  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  متوكل  لبنى  السيدة 
زنقة بن غاز1 عثماني رقم 3 90000 

طنجة املغرب.
السيد عبدالعزيز جمالي عنوانه)ا) 
قطعة  الزاودية،  تجزئة   17 زنقة   3
مكادة  بني  األو   الطابق   225 رقم 

90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
عنوانه)ا)  متوكل  لبنى  السيدة 
زنقة بن غاز1 عثماني رقم 3 90000 

طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   26 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 239838.
267I

fraga trans

FRAGA TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

fraga trans
مركب رياض زلغة 2 عمارة 2، 

90000، طنجة املغرب
FRAGA TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي مركب 
2 رياض زلقة 2 عمارة 2 - 90000 

طنجة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجار1 

.107 19

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2021 أبريل   15 في  املؤرخ 

املصادقة على :

محمد  )ة)  السيد  تفويت 

اجتماعية  حصة   330 احاللوش 

حصة لفائدة السيد   330 من أصل 

أبريل   15 بتاريخ  جواد بوعريش  )ة) 

.2021

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   29 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 1832 2.

268I

STE TAHLA

 تاهلة
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE TAHLA

شارع بوهدلي تاهلة اقليم تازة، 

35300، تازة املغرب

 تاهلة شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

بوهدلي تاهلة تازة - 35300 تازة 

املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

5887

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 فبراير   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء بمختصر تسميتها : تاهلة .

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقار1 .

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
تازة   35300  - تازة  تاهلة  بوهدلي 

املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:  رأسما   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 100  : منشيف  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد منشيف عنوانه)ا) 
تازة   35300 شارع بوهدلي تاهلة تازة 

املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
السيد محمد منشيف عنوانه)ا) 
تازة   35300 شارع بوهدلي تاهلة تازة 

املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   26 بتاريخ  بتازة  االبتدائية 

2021 تحت رقم 175.

269I

FIDULIMAR

S.I.E.T.R
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDULIMAR
 N°22 RUE TAZA HAY EL

 HASSANY KASSTOR، 45000،
OUARZAZATE MAROC

S.I.E.T.R شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الشقة 08 
العمارة 06 بساتين ورزازات - 5000  

ورزازات املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

11 71
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 مارس   08
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.S.I.E.T.R

: مقاو  في  غرض الشركة بإيجاز 

البناء واالشغا  املختلفة

البضائع لحساب  نقل  في  مقاو  

الغير

تاجر في مواد البناء.

عنوان املقر االجتماعي : الشقة 08 

العمارة 06 بساتين ورزازات - 5000  

ورزازات املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة: 1.000.000 

درهم، مقسم كالتالي:

 5.000  : وهرى  نعيمة  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد الحسين بولعياط : 5.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  وهرى  نعيمة  السيدة 

بساتين   06 العمارة   08 الشقة 

ورزازات 5000  ورزازات املغرب.

بولعياط  الحسين  السيد 

اكنيون  اغنسلن  دوار  عنوانه)ا) 

5300  تنغير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

عنوانه)ا)  وهرى  نعيمة  السيدة 

بساتين   06 العمارة   08 الشقة 

ورزازات 5000  ورزازات املغرب

بولعياط  الحسين  السيد 

اكنيون  اغنسلن  دوار  عنوانه)ا) 

5300  تنغير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   30 االبتدائية بورزازات بتاريخ 

2021 تحت رقم 291.

270I
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SPREFA

SPREFA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SPREFA
 RUE AMR IBN ASS ETG 3 29
 N26 TANGER 29 RUE AMR

 IBN ASS ETG 3 N26 TANGER،
TANGER ،90000 املغرب

SPREFA شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 29 شار 
ع عمر ابن العاص رقم 26 الطابق 
التالت طنجة 90010 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
11 929

 28 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SPREFA
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 Accompagnement des
 entreprises en formation
.professionnelle et recrutement

شار   29  : عنوان املقر االجتماعي 
الطابق   26 ع عمر ابن العاص رقم 
التالت طنجة 90010 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

 KHAIR MOUNIA : 500 السيدة
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 RADOUANE ELKHALFI السيد
درهم   100 بقيمة  حصة   : 500

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 KHAIR MOUNIA السيدة 
 AV HASSAN II N°78 عنوانه)ا) 
 GUELMIM 81000 GUELMIM

.MAROC
 RADOUANE ELKHALFI السيد
 HAY AIT EL KADI عنوانه)ا) 
 BLOC 7 AV 12 N°2  TIKIOUINE
 AGADIR 80000 AGADIR

.MAROC
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
 KHAIR MOUNIA السيدة 
 AV HASSAN II N°78 عنوانه)ا) 
 GUELMIM 81000 GUELMIM

MAROC
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   02 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم  21231307 0.
271I

اكسازار كونسا1

BESTIB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

اكسازار كونسا1
 N°18 COMPLEXE BUREAUX
 ATLAS 13 AVENUE JOULANE
ATLAS، 30000، FES MAROC
BESTIB شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي محل 

رقم 3،زنقة 7 تجزئة 275 حي اللة 
سكينة،فاس - 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
67589

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 مارس   16
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BESTIB

غرض الشركة بإيجاز : بيع األتوبة 
التصدير واإلستيراد .

محل   : االجتماعي  املقر  عنوان 
حي اللة   275 تجزئة   7 3،زنقة  رقم 
سكينة،فاس - 30000 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 300.000 مبلغ رأسما  الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

 2.880  : محمد  علي  زدا  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

60 حصة   : السيد زدا علي أيوب 
بقيمة 100 درهم للحصة .

حصة   60  : السيدة جبار كريمة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد زدا علي محمد عنوانه)ا) 
تجزئة مبروكة   ،29 بلوك س6 شقة 

حي بدر، فاس 30000 فاس املغرب.
عنوانه)ا)  أيوب  علي  زدا  السيد 
تجزئة مبروكة   ،29 بلوك س6 شقة 

حي بدر، فاس 30000 فاس املغرب.
عنوانه)ا)  كريمة  جبار  السيدة 
تجزئة مبروكة   ،29 بلوك س6 شقة 

حي بدر، فاس 30000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
السيد زدا علي محمد عنوانه)ا) 
تجزئة مبروكة   ،29 بلوك س6 شقة 

حي بدر، فاس 30000 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   29 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2021 تحت رقم 2082.
272I

SAGASUD

5G BOIS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAGASUD
شارع االمير موال1 عبد هللا رقم 23 
 LAAYOUNE، 70000، العيون

LAAYOUNE املغرب
5G BOIS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

الحزام املنطقة الصناعية بدون رقم 

العلبة البريدية رقم 179 العيون - 

70000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

363 3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 مارس   2 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 5G  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BOIS

تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عامة استيراد وتصدير أشغا  عامة 

للبناء بصفة عامة .

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

الحزام املنطقة الصناعية بدون رقم 

 - العيون   179 رقم  البريدية  العلبة 

70000 العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

: بنعابيدين  سالم  اعلي   السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة .

 : بنعابيدين  سالم  اعلي  السيد   

100.000 بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

بنعابيدين  سالم  اعلي  السيد 

الزرقطوني  محمد  شارع  عنوانه)ا) 

 70000 العيون  بنعابيدين  فيال 

العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
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بنعابيدين  سالم  اعلي  السيد 
الزرقطوني  محمد  شارع  عنوانه)ا) 
 70000 العيون  بنعابيدين  فيال 

العيون املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   26 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2021 تحت رقم 1327/21.
273I

رمز1 لالستشارات

PETRICA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسما  الشركة

رمز1 لالستشارات
شارع  2 نونبر عمارة حمد1 ولد 

الرشيد الطابق رقم 01 شقة رقم 01 
العيون، 70000، العيون املغرب
PETRICA شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة أمكاال 
رقم 125 املر�سى العيون - 70000 

العيون املغرب.
رفع رأسما  الشركة

رقم التقييد في السجل التجار1 
.8789

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2021 أبريل   28 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسما   رفع 
»90.000 .1 درهم« أ1 من »10.000 
عن  درهم«   1.500.000« إلى  درهم« 

طريق : -.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   28 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2021 تحت رقم 1352.
27 I

garrigues maroc, sarlau

Cadielsa Maroc
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

garrigues maroc, sarlau
 n° 3, Bd. Al Massira Al Khadra,
 Maârif، 20100، casablanca

maroc

Cadielsa Maroc شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي 27 شارع 
موال1 عبد العزيز اقامة موال1 عبد 

العزيز - 90000 طنجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجار1 
.  067

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   2021 يناير  املؤرخ في  0 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 Cadielsa Maroc الوحيد  الشريك 
درهم   13.731.500 رأسمالها  مبلغ 
شارع   27 اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 
موال1 عبد العزيز اقامة موال1 عبد 
العزيز - 90000 طنجة املغرب نتيجة 

  : تصفية ارادية.
و حدد مقر التصفية ب 27 شارع 
موال1 عبد العزيز اقامة موال1 عبد 

العزيز - 90000 طنجة املغرب. 
و عين:

 Luis Carlos Martin السيد)ة) 
شارع   27 وعنوانه)ا)   De La Cruz
موال1  اقامة  العزيز  عبد  موال1 
املغرب  طنجة   90000 العزيز  عبد 

كمصفي )ة) للشركة.
 وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   26 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 0787 2.
275I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE ZED AGRI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N° 9
 ERRACHIDIA، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

STE ZED AGRI شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 06 
تجزئة 96  الطابق االو  البساتين 
مكناس - 50000 مكناس املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجار1 -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 مارس   25 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة) محمد شكور1 
أصل  من  اجتماعية  حصة   500
500 حصة لفائدة السيد )ة) رشيدة 

العطيفي بتاريخ 25 مارس 2021.
تفويت السيد )ة) بشرى النظاظني 
500 حصة اجتماعية من أصل 500 
رشيدة  )ة)  السيد  لفائدة  حصة 

العطيفي بتاريخ 30 أبريل 2021.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   26 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2021 تحت رقم 7973 .

276I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 STE CAR RENTAL
ERRACHIDIA SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تغيير تسمية الشركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N° 9
 ERRACHIDIA، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

 STE CAR RENTAL ERRACHIDIA
SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي فيال رقم 

7  عين العاطي 2 الراشيدية - 
52000 الراشيدية املغرب.

تغيير تسمية الشركة
رقم التقييد في السجل التجار1 -

 بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تغيير   2021 أبريل   23 املؤرخ في 
 STE CAR« من  الشركة  تسمية 
 RENTAL ERRACHIDIA SARL AU
 SOCIETE ERRACHIDIA« إلى   «

. « STON SARL AU

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالرشيدية بتاريخ 29 أبريل 

2021 تحت رقم 13637.

277I

FIDULIMAR

BERTISANA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDULIMAR

 N°22 RUE TAZA HAY EL

 HASSANY KASSTOR، 45000،

OUARZAZATE MAROC

BERTISANA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 1761 

الحي املحمد1 - 5000  ورزازات 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

11 67

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   20

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BERTISANA

تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التقليدية  الصناعة  مواد  جميع  في 

ومستلزماتها

تاجر..

رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 

  5000  - املحمد1  الحي   1761

ورزازات املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
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 500  : الدرويش  اسامة  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500  : اوخالي  مصطفى  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد اسامة الدرويش عنوانه)ا) 
حي   02 منى  تجزئة  زنقة     06 رقم 

املستشفى 0 60  اسفي املغرب.

السيد مصطفى اوخالي عنوانه)ا) 
  5000 املحمد1  الحي   1761 رقم 

ورزازات املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

السيد اسامة الدرويش عنوانه)ا) 
حي   02 منى  تجزئة  زنقة     06 رقم 

املستشفى 0 60  اسفي املغرب

السيد مصطفى اوخالي عنوانه)ا) 
  5000 املحمد1  الحي   1761 رقم 

ورزازات املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   30 االبتدائية بورزازات بتاريخ 

2021 تحت رقم 293.

278I

ائتمانية زهير

TOUNSSI CAR
إعالن متعدد القرارات

ائتمانية زهير
زنقة ابن عائشة عمارة باريس 

الطابق التالت مكتب رقم 11 كيليز 

مراكش، 0000 ، مراكش املغرب

TOUNSSI CAR »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: ملتقى 

شارع الحسن التاني وزنقة سبو 

عمارة الخليل متجر رقم 10 - 

0000  مراكش املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجار1: 

.19715

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

2020 تم اتخاذ  30 دجنبر  املؤرخ في 

القرارات التالية: 

على  ينص  الذ1   :1 رقم  قرار 
العام  الجمع  بمقت�سى  مايلي: 
 30/12/2020 في  املؤرخ  االستثنائي 
 27/01/2021 واملسجل بمراكش في 
بمبلغ  الشركة  رأسما   رفع  تم 
من  أ1  درهم   2. 00.000 قدره 
100.000درهم الى 2.500.000 درهم 

عن طريق الحساب الجار1 للشركاء
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 6: الذ1 ينص على مايلي: 

رأسما  الشركة
بند رقم 7: الذ1 ينص على مايلي: 

األسهم
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   28 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 97 123.

279I

ائتمانية زهير

TIPIC CAR
إعالن متعدد القرارات

ائتمانية زهير
زنقة ابن عائشة عمارة باريس 

الطابق التالت مكتب رقم 11 كيليز 
مراكش، 0000 ، مراكش املغرب

TIPIC CAR »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: رقم 9  
األميرة 3 شارع يعقوب املنصور 
جيليز - 0000  مراكش املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجار1: 

.70 37
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 21 دجنبر 2020
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذ1 ينص على مايلي: 
االستثنائي  العام  الجمع  بمقت�سى 
واملسجل   2020/12/21 في  املؤرخ 
تم   2021/01/16 في  بمراكش 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسما   رفع 
 100.000 درهم أ1 من   2.800.000
درهم الى 2.900.000 درهم عن طريق 

الحساب الجار1 للشريك الوحيد

 قرار رقم 2: الذ1 ينص على مايلي: 
تحيين القانون االسا�سي للشركة 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 6: الذ1 ينص على مايلي: 
األسهم

بند رقم 7: الذ1 ينص على مايلي: 
رأسما  الشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   29 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 123551.

280I

MOGADOR MANGEMENT SYSTEM SARL

منكيط آوپتيك م.م
 ذات شريك واحد

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 MOGADOR MANGEMENT
SYSTEM SARL

 APPARTEMENT 10 1ER
 ÉTAGE LOTISSEMENT  
 LOGEMENT DAR TALIB   100
 ESSAOUIRA APPARTEMENT
 10 1ER ÉTAGE LOTISSEMENT
   LOGEMENT DAR TALIB
 44100 ESSAOUIRA، 44100،

ESSAOUIRA MAROC
م.م ذات شريك  آوپتيك  منكيط 
واحد شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
املحل  اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 
األر�سي  بالطابق  الكائن  التجار1 
   000  - 1 الصويرة  البرج  رقم  53 

الصويرة املغرب
مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

5609
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 يناير   12
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : منكيط 

آوپتيك م.م ذات شريك واحد.
غرض الشركة بإيجاز : نظاراتي.

املحل   : االجتماعي  املقر  عنوان 
األر�سي  بالطابق  الكائن  التجار1 
   000  - 1 الصويرة  البرج  رقم  53 

الصويرة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : السيدة سكينة منكيط 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة سكينة منكيط عنوانه)ا) 
التال  الصويرة  مسجد حي االدار1 

000   الصويرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
السيدة سكينة منكيط عنوانه)ا) 
التال  الصويرة  مسجد حي االدار1 

000   الصويرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالصويرة بتاريخ 10 مارس 

2021 تحت رقم 95.

281I

MOGADOR MANGEMENT SYSTEM SARL

مولتيسرڤيس ب ت پ بهجة م.م 
ذات شريك واحد

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 MOGADOR MANGEMENT
SYSTEM SARL

 APPARTEMENT 10 1ER ÉTAGE
 LOTISSEMENT 4 LOGEMENT
 DAR TALIB 44100 ESSAOUIRA
 APPARTEMENT 10 1ER ÉTAGE
 LOTISSEMENT 4 LOGEMENT
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 DAR TALIB 44100 ESSAOUIRA،
44100، ESSAOUIRA MAROC
مولتيسرڤيس ب ت پ بهجة م.م 

ذات شريك واحد شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 
أحالم الطابق األو  شقة رقم 

7 يعقوب املنصور ڭليز مراكش - 
0000  مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
112253

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 فبراير   10
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
م.م  بهجة  پ  ت  ب  مولتيسرڤيس 

ذات شريك واحد.
: مقاو  في  غرض الشركة بإيجاز 

أعما  البناء واإلنشاءات املختلفة.
إقامة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 7 رقم  شقة  األو   الطابق  أحالم 
 - مراكش  ڭليز  املنصور  يعقوب 

0000  مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد عبد الحق الجند1 : 1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الجند1  الحق  عبد  السيد 
تفضنة  الزاوية  دوار  عنوانه)ا) 

الصويرة 000   الصويرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

الجند1  الحق  عبد  السيد 
تفضنة  الزاوية  دوار  عنوانه)ا) 

الصويرة 000   الصويرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   05 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 6 1215.

282I

MOGADOR MANGEMENT SYSTEM SARL

اسويو تايم م.م 
ذات شريك واحد

شركة ذات مسؤولية محدودة
 ذات الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 MOGADOR MANGEMENT
SYSTEM SARL

 APPARTEMENT 10 1ER ÉTAGE
 LOTISSEMENT 4 LOGEMENT
 DAR TALIB 44100 ESSAOUIRA
 APPARTEMENT 10 1ER ÉTAGE
 LOTISSEMENT 4 LOGEMENT

 DAR TALIB 44100 ESSAOUIRA،
44100، ESSAOUIRA MAROC
اسويو تايم م.م ذات شريك واحد 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي املحل 
رقم 5 عمارة 107 كوديا لعبيد 

دار السعادة   مراكش. - 0000  
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
113523

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 فبراير   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
: اسويو  اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

تايم م.م ذات شريك واحد.

إدارة   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
التجارية الخدمات   عمليات 
املدنية  الزراعية  أو  الصناعية  أو    

أو العسكرية )مقاو  إدارة املزارع)..
املحل   : االجتماعي  املقر  عنوان 
كوديا لعبيد دار   107 عمارة   5 رقم 
السعادة   مراكش. - 0000  مراكش 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : حنان  اسويو  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  حنان  اسويو  السيدة 
مراكش  علي  بن  يوسف  سيد1 

0000  مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
عنوانه)ا)  حنان  اسويو  السيدة 
مراكش  علي  بن  يوسف  سيد1 

0000  مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  بمراكش  التجارية 
رقم  تحت   2021 أبريل   0 

.M0 _21_2238833
283I

LA DILIGENCE COMPTABLE

 GROUPE FILALI
DISTRIBUTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

LA DILIGENCE COMPTABLE
16 زنقة عبد العزيز الثعالبي شارع 
عال  بن عبد هللا الطابق الثاني 

املكتب رقم  1 فاس، 30000، فاس 
املغرب

 GROUPE FILALI DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع عبد 

الكريم الخطابي، عمارة بنمو�سى 

الكواش الطابق الثاني. - 30000 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

67587

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GROUPE FILALI DISTRIBUTION

غرض الشركة بإيجاز : معامالت - 

.- NEGOCIANT

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

عبد الكريم الخطابي، عمارة بنمو�سى 

 30000  - الثاني.  الطابق  الكواش 

فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:  رأسما   مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : بوهال   اما   السيدة 

حصة بقيمة 100,00 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بوهال   اما   السيدة 
رقم 33 زنقة 26 حي السعادة 1 فاس 

30000 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

عنوانه)ا)  بوهال   اما   السيدة 
رقم 33 زنقة 26 حي السعادة 1 فاس 

30000 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   29 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2021 تحت رقم 2081.
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M.J.J CONSEILS SARL AU

 STE DELTA MARRAKECH
SPARE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

M.J.J CONSEILS SARL AU
مركز كماسة شيشاوة، 0000 ، 

مراكش املغرب
 STE DELTA MARRAKECH

SPARE SARL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي املسار 2 
رقم 358 طريق اسفي مراكش . - 

0000  مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

11 2 1
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في 08 
مارس 2021 تم إعداد القانون 
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية 

املحدودة باملميزات التالية:
شكل الشركة : شركة ذات 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 DELTA MARRAKECH SPARE

.SARL
بيع قطع   : غرض الشركة بإيجاز 

غيار السيارات بالتقسيط .
خدمة اصالح السيارات..

املسار   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 -  . 358 طريق اسفي مراكش  رقم   2

0000  مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 750  : الحاج سعيد  ايت  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 250  : السيد ايت الحاج رضوان 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

سعيد  الحاج  ايت  السيد 
عنوانه)ا) املسيرة 1 حرف ب رقم 359 

مراكش. 0000  مراكش املغرب.
رضوان  الحاج  ايت  السيد 
رقم  39  املسار  تجزئة  عنوانه)ا) 

مراكش. 0000  مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
سعيد  الحاج  ايت  السيد 
رقم  ب  حرف   1 املسيرة  عنوانه)ا) 
359 مراكش . 0000  مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما1   02 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 51 123.

285I

ACCOUNTAX MAROC

RD CALL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ACCOUNTAX MAROC
 Rue de liberté 3ème étage, ,10
 Appt n°6 - Casablanca، 20000،

CASABLANCA MAROC
RD CALL شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 10 زنقة 

الحرية، الطابق الثالث، شقة رقم 5 
- 20120 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
500815

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 RD  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CALL

مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 
االتصا  والتواصل.

زنقة   10  : عنوان املقر االجتماعي 
الحرية، الطابق الثالث، شقة رقم 5 

- 20120 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : دنيا  خير  جاب  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة جاب خير دنيا عنوانه)ا) 
الشقة   ،15 الرقم  تجزئة الوجدان، 
02، سطات 26010 سطات املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسير1 الشركة:

السيدة جاب خير دنيا عنوانه)ا) 
الشقة   ،15 الرقم  تجزئة الوجدان، 

02، سطات 26010 سطات املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 30 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 500815.
286I

سنتر دافير ا دوميسيلياسيون بلفور

Y o b r trans
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

سنتر دافير ا دوميسيلياسيون بلفور
اقامة سنترا  بارك عمارة د الطابق 

األو  رقم الشقة 8 املحمدة، 
28800، املحمدية املغرب

Y o b r trans شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 67 زنقة 
عزيز بال  الطابق 2 املعاريف الدار 

البيضاء 20330 الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
500931

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   23

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 Y o b  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.r trans

غرض الشركة بإيجاز : نقل السلع 

من اجل الغير.

زنقة   67  : عنوان املقر االجتماعي 

املعاريف الدار   2 عزيز بال  الطابق 

البيضاء  الدار   20330 البيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 500  : ابراهيم  سهيل  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد توابي يوسف : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ابراهيم  سهيل  السيد 

تجزئة البركة 2 زنقة 6 رقم 62 سيد1 

مومن 50 20 الدار البيضاء املغرب.

السيد توابي يوسف عنوانه)ا) دار 

6 أ س  01  رقم  ملان بلوك ب اقامة 

50 20 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

السيدة سهيل ابراهيم عنوانه)ا) 

تجزئة البركة 2 زنقة 6 رقم 62 سيد1 

مومن 50 20 الدار البيضاء املغرب

السيد توابي يوسف عنوانه)ا) دار 

6 أ س  01  رقم  ملان بلوك ب اقامة 

50 20 الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 776302.

287I
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fidexpertise

ATELO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fidexpertise

13 زنقة القصرالطابق الخامس 

شقة رقم 10 معارف الدارالبيضاء.، 

20000، الدارالبيضاء. املغرب

ATELO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع ابو 

بكر الكدير1 اقامة بنورامة مجمع 1 

اطابق   رقم 17 البيضاء - 20330 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

500079

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   13

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ATELO

مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اتصا .

عنوان املقر االجتماعي : شارع ابو 

بكر الكدير1 اقامة بنورامة مجمع 1 

 20330  - البيضاء   17 رقم  اطابق   

الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99سنة سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

امللوك  حب  هللا  عبد  السيد 

 100 50  حصة بقيمة   : الصفريو1 

درهم للحصة .

امللوك  حب  أميمة  السيدة 

 100 550 حصة بقيمة   : الصفريو1 

درهم للحصة .

امللوك  حب  هللا  عبد  السيد   
الصفريو1 : نقدية بقيمة 100 درهم.
امللوك  حب  أميمة  السيدة 
الصفريو1 : نقدية بقيمة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
امللوك  حب  هللا  عبد  السيد 
املنزه  تجزئة  عنوانه)ا)  الصفريو1 
شارع الحزام الكبير عين  عمارة     2

الدئاب 20330 البيضاء املغرب.
امللوك  حب  أميمة  السيدة 
 20330 كندا  عنوانه)ا)  الصفريو1 

كندا كندا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
امللوك  حب  هللا  عبد  السيد 
املنزه  تجزئة  عنوانه)ا)  الصفريو1 
شارع الحزام الكبير عين  عمارة     2

الدئاب 20330 البيضاء املغرب
امللوك  حب  أميمة  السيدة 
 20330 كندا  عنوانه)ا)  الصفريو1 

كندا كندا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2021 تحت رقم -.
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fidexpertise

IREC SAKAN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fidexpertise
13 زنقة القصرالطابق الخامس 

شقة رقم 10 معارف الدارالبيضاء.، 
20000، الدارالبيضاء. املغرب
IREC SAKAN شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 13 زنقة 
القصر الطابق الخامس املعاريف 

الدارالبيضاء - 20330 الدارالبيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
500755

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   13
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 IREC  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.SAKAN
املقاو    : بإيجاز  الشركة  غرض 

العام أو البناء
تاجر جملة ملواد البناء

باالستيراد  يقوم  وسيط  أو  تاجر 
والتصدير.

زنقة   13  : عنوان املقر االجتماعي 
املعاريف  الخامس  الطابق  القصر 
20330 الدارالبيضاء  الدارالبيضاء - 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99سنة سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 3 .000  : الرابحي  كما   السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 : سعود  معاد  محمد  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   33.000

للحصة .
 33.000  : لبيتي  أحمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة . 
نقدية   : الرابحي  كما   السيد 

بقيمة 100 درهم.
السيد محمد معاد سعود : نقدية 

بقيمة 100 درهم.
السيد أحمد لبيتي : نقدية بقيمة 

100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  الرابحي  كما   السيد 
الجديدة  شمس  تجزئة  الرقم    

20330 الجديدة املغرب.
سعود  معاد  محمد  السيد 
عنوانه)ا) 9 تجزئة الكديات شارع ابن 
الجديدة   20330 الجديدة  باديس 

املغرب.
عنوانه)ا)  لبيتي  أحمد  السيدة 
M بلوك   1 رقم   2 ناجد  تجزئة 

الجديدة 20330 الجديدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
عنوانه)ا)  الرابحي  كما   السيد 
الجديدة  شمس  تجزئة  الرقم    

20330 الجديدة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2021 تحت رقم -.
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FIDICOM

 STE ENTRETIENT TOUS
SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDICOM
 AV ORAN N° 10 RUE BERLIN
 ZOHOUR 1 FES FES، 30000،

FES MAROC
 STE ENTRETIENT TOUS

SERVICES شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الحي 
الصناعي تجزئة النماء 2 بنسودة - 

30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
67563

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 مارس   30
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
. ENTRETIENT TOUS SERVICES

غرض الشركة بإيجاز : ميكانيكي .
الحي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - بنسودة   2 النماء  الصناعي تجزئة 

30000 فاس املغرب.
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:  رأسما   مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

 100  : العمارتي  محمد  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمد العمارتي عنوانه)ا) 
زواغة  الوفاق  تجزئة    96 رقم 

30000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
السيد محمد العمارتي عنوانه)ا) 
زواغة  الوفاق  تجزئة    96 رقم 

30000 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   27 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2021 تحت رقم 5 20.
290I

FIDUCIAIRE BALANCE D’OR sarlau

STE N.T UNIVERSEL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE BALANCE D›OR
sarlau

 BD ALLAL BEN ABDELLAH ET 5
 RUE GHANDI 1IER ETAGE Appt

N°2، 60000، OUJDA MAROC
STE N.T UNIVERSEL شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 5  شارع 
محمد 5 وطريق املختار الجزولي رقم 

8 - 60000 وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
37219

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 مارس   30
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.N.T UNIVERSEL
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير
نقل األمتعة واالرساليات الخاصة 

التصدير واالستراد.
5  شارع  عنوان املقر االجتماعي : 
5 وطريق املختار الجزولي رقم  محمد 

8 - 60000 وجدة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : السيد ناجي عبد القادر 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ناجي عبد القادر عنوانه)ا) 
رقم   9 2 شارع العد   حي الدرافيف 

36 60000 وجدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
السيد ناجي عبد القادر عنوانه)ا) 
رقم   9 2 شارع العد   حي الدرافيف 

36 60000 وجدة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   28 بتاريخ  بوجدة  التجارية 

2021 تحت رقم 1606.
291I

Notaire

 SUPPORT SYSTEMES ET(
 SERVICES« SARL Par Abr

»)S2S
إعالن متعدد القرارات

Notaire
 Notaire، 20200، Casablanca

Maroc
 SUPPORT SYSTEMES ET(

 »SERVICES« SARL Par Abr (S2S
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: 108، 

زنقة رحا  بن أحمد حي فلسطين 
الطابق 3 الشقة رقم 9 20300 الدار 

البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجار1: 
.128057

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 30 أكتوبر 2007

تم اتخاذ القرارات التالية: 
على  ينص  الذ1   :01 رقم  قرار 
من  الشركة  رأسما   رفع  مايلي: 

100.000,00 إلى 1.280.000,00
على  ينص  الذ1   :02 رقم  قرار 
من  الشركة  رأسما   خفض  مايلي: 
 1.000.000,00 إلى   1.280.000,00

من أجل إمتصاص العجز
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذ1   :06 رقم  بند 

مايلي: رفع مساهمة الشركاء
على  ينص  الذ1   :07 رقم  بند 

مايلي: رفع رأسما  الشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجنبر 2007 تحت رقم 732 30.
292I

STE FIPARK

STE TRUSTPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FIPARK
 RUE ALJIHAD HAY RIAD RTE  2

 AIN SMEN FES، 30000، FES
MAROC

STE TRUSTPORT شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 

38 الطابق السفلي زنقة ميمون 
الخطابي الجهة اليمنى ايت سقاطو - 

30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

66053

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2021 يناير   13

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TRUSTPORT

-1مقاو    : غرض الشركة بإيجاز 

نقل البضائع

-2االستيراد والتصدير.

 38 رقم   : عنوان املقر االجتماعي 

الطابق السفلي زنقة ميمون الخطابي 

 30000  - الجهة اليمنى ايت سقاطو 

فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : محمد  الورد1  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  محمد  الورد1  السيد 

ايت  الخطابي  ميمون  زنقة   38 رقم 

سقاطو 30000 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

عنوانه)ا)  محمد  الورد1  السيد 

ايت  الخطابي  ميمون  زنقة   38 رقم 

سقاطو 30000 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير  بتاريخ  0  بفاس  التجارية 

2021 تحت رقم 581/021.

293I
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CAF MAROC

IMRAN CLIM
إعالن متعدد القرارات

CAF MAROC
 RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA
 2° ETG N° 7 TANGER، 90000،

TANGER MAROC
IMRAN CLIM »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: 30 زنقة 
انغوال تجزئة كريمة رقم  9 - - 

طنجة املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجار1: 
.29119

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 28 دجنبر 2020

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذ1 ينص على مايلي: 
 IMRAN« من  الشركة  اسم  تغيير 

»MOMO VISION« الى »CLIM
قرار رقم 2: الذ1 ينص على مايلي: 

تحديث القانون األسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
الذ1  املعنية:  البنود  رقم  بند 

ينص على مايلي: بالتعديل
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   11 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 21 2.
29 I

PROXY FINANCE

 MAROC TISSU ET
FOURNITURES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

PROXY FINANCE
 Angle Yaacoub El Mansour Et

 Av Allal El Fassi, Imm 24 (espace
 Assafwa(, 3eme Etage, Bureau
 N° 23، 40000، MARRAKECH

MAROC
 MAROC TISSU ET

FOURNITURES شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي بورت 

النخالة، املتجر رقم 01 شارع عال  
الفا�سي - 0000  مراكش املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
112319

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 مارس   0 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
متبوعة  الشركة  تسمية 
بمختصر  اإلقتضاء  عند 
 MAROC TISSU ET  : تسميتها 

. FOURNITURES
غرض الشركة بإيجاز : - شراء وبيع 
واملفروشات  األقمشة  أنواع  جميع 

والديكور ونسيج ؛
منتجات  وبيع  التنجيد  أعما    -

املفروشات ؛
- االستيراد والتصدير ..

بورت   : االجتماعي  املقر  عنوان 
شارع عال    01 املتجر رقم  النخالة، 

الفا�سي - 0000  مراكش املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
برادة  مهد1  محمد  السيد 
 100 حصة بقيمة   1.000  : العزيز1 

درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد مهد1 برادة العزيز1 
امرشيش  املحمد1  الحي  عنوانه)ا) 
69 0000  مراكش  زنقة الراز1 رقم 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

السيد محمد مهد1 برادة العزيز1 
امرشيش  املحمد1  الحي  عنوانه)ا) 
69 0000  مراكش  زنقة الراز1 رقم 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   12 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 121609.
295I

LZ EXPERTS

C ZAZ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

LZ EXPERTS
 rue Ibn Al Moualim، 20050، , 

Casablanca Maroc
C ZAZ شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية 

شارع يعقوب املنصور وزنقة الحاج 
الجياللي العوفيرالطابق السفلي رقم 

16 - 20000 البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجار1 
.260355

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2021 01 مارس  املؤرخ في 
 C املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
درهم   50.000 رأسمالها  مبلغ   ZAZ
زاوية  اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 
شارع يعقوب املنصور وزنقة الحاج 
الجياللي العوفيرالطابق السفلي رقم 
املغرب نتيجة  البيضاء   20000  -  16
إلى  الخسائر املتراكمة التي أدت   :   
ربع  عن  تقل  مملوكة  أموا   رؤوس 

رأس املا .
إقامة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
شارليي زنقة طير فردوس حي الراحة 
 - بوسيجور   7 الشقة  الطابق   

20000 البيضاء املغرب. 
و عين:

شوسينان  كورين  السيد)ة) 
طير  زنقة  شارليي  إقامة  وعنوانه)ا) 
فردوس حي الراحة الطابق   الشقة 
7 بوسيجور 20000 البيضاء املغرب 

كمصفي )ة) للشركة.

 وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

مارس 2021 تحت رقم 770336.
296I

CAF MAROC

AYOUB TANGER CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

CAF MAROC
 RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA
 2° ETG N° 7 TANGER، 90000،

TANGER MAROC
AYOUB TANGER CAR شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي 2 زنقة 
109 حبوس بن ديبان - 90000 

طنجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجار1 
.69989

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2021 01 مارس  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ   AYOUB TANGER CAR
وعنوان  درهم   100.000 رأسمالها 
مقرها اإلجتماعي 2 زنقة 109 حبوس 
املغرب  طنجة   90000  - ديبان  بن 

نتيجة   : أزمة نشاط.
زنقة   2 و حدد مقر التصفية ب 
 90000  - ديبان  بن  حبوس   109

طنجة املغرب. 
و عين:

االشهب  نبوية  السيد)ة) 
حومة  مسنانة  حي  وعنوانه)ا) 
املغرب  طنجة   90000 بوطريقة 

كمصفي )ة) للشركة.
 وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   22 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 2772.

297I

FIDUCIAIRE

 COMPTOIR BRICO FES 
Par Abréviation CBF

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE

 RUE ABI NOUAIM، 30000، FES

MAROC

 COMPTOIR BRICO FES Par 

Abréviation CBF شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الوفاء   طريق صفرو - 30000 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

66973

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 فبراير   02

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 COMPTOIR BRICO FES Par

. Abréviation CBF

بيع مواد   : غرض الشركة بإيجاز 

البناء.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

الوفاء   طريق صفرو - 30000 فاس 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  -األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  لغري�سي حسن  السيد 
حدائق  تجزئة   10 سوسة  شارع 
فاس   30000  2 الزهور  سايس 

املغرب.
الرحيم  عبد  لغري�سي  السيد 
حي   1 اقامة الرياض شقة  عنوانه)ا) 

واد فاس 30000 فاس املغرب.
لغري�سي محمد عنوانه)ا)  السيد 
حي واد   1 اقامة الرياض شقة   119

فاس 30000 فاس املغرب.
السيد عبد العالي هامي عنوانه)ا) 
اقامة   7 بلوك  االسماعيلية  شارع 
أمين الزهور 2 30000 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسير1 الشركة:

السيد عبد العالي هامي عنوانه)ا) 
اقامة   7 بلوك  االسماعيلية  شارع 

أمين الزهور 2 30000 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   29 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2021 تحت رقم -.
298I

LE PUBLICATEUR LEGAL

ELCOR
إعالن متعدد القرارات

LE PUBLICATEUR LEGAL
التجزئة 6 الزنقة 51 رقم 8 ق.ج 

الدار البيظاء التجزئة 6 الزنقة 51 
رقم 8 ق.ج الدار البيظاء، 50 20، 

الدار البيظاء املغرب
ELCOR »شركة املساهمة«

وعنوان مقرها االجتماعي: ملنطقة 
الصناعية رقم 1 تجزئة الفرح 2 
تجزئة 1 الطابق التالت - 20100 

املحمدية املغرب .
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجار1: 
.5837

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
تم اتخاذ   2020 نونبر   20 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم القرار األو : الذ1 ينص 
على مايلي: تخفيض رأسما  الشركة 
إلى  درهم  مالين    .000.000 من 
بتخفيظ  درهم  مليون   1.000.000

يعاد  3.000.000 مما نتج عنه إلغاء 

 100 بقيمة  حصة  ألف   30.000

درهم للواحدة 

قرار رقم القرارالتاني: الذ1 ينص 

الشركة  رأسما   زيادة  مايلي:  على 

درهم  مالين  1.000.000مليون  من 

بزيادة  درهم  مالين   2.000.000 إلى 

عنه  نتج  مما   1.000.000 تعاد  

ألف حصة بقيمة   10.000 تأسيس 

100 درهم للواحدة 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 6: الذ1 ينص على مايلي: 

يتعلق  فيما  البند  مقتظيات  تغير 

بالحصص

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية باملحمدية بتاريخ 21 يناير 

2021 تحت رقم 153.

299I

FIDUBAC SARL

صفكان
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

توسيع نشاط الشركة 

FIDUBAC SARL

162مكرر شارع يوسف ابن تاشفين 

 NADOR، الشقة رقم 11 الناضور

62000، nador maroc

صفكان شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي دوار اوالد 

يحي تزطوطين العرو1 - 62000 

تزطوطين املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

.11  1

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت   2021 أبريل   19 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

نقل األمتعة غير املصاحبة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   27 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2021 تحت رقم 852.

300I

CABINET EL KHALIFA

 CONSTRUCTORA BENZ

S.A.R.L
إعالن متعدد القرارات

CABINET EL KHALIFA

3  - زنقة طه حسين، 20100، الدار 

البيضاء املغرب

 CONSTRUCTORA BENZ S.A.R.L

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 03 زنقة 

ايت ورير شارع موال1 يوسف - - 

الدار البيضاء املغرب .

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجار1: 

. 87397

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 25 فبراير 2021

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذ1 ينص على مايلي: 

املوافقة على هبة حصص.

قرار رقم 2: الذ1 ينص على مايلي: 

من  للشركة  القانوني  تغييرالشكل 

إلى  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 7: الذ1 ينص على مايلي: 

 000 في  محدد  الشركة  ما   رأس 

1 حصة   000 درهم مقسم إلى   100

100 درهم للحصة للشريك  من فئة 

الوحيد السيدالحبيب بنزيت .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

مارس 2021 تحت رقم 769626.

301I
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FLASH ECONOMIE

GESTUP SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

GESTUP SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رأسمالها 100000 درهم

املقر اإلجتماعي :ديار الغفران 
املجموعة 7 عمارة 8 محل رقم 1 

الهراويين - الدار البيضاء
رقم التقييد في السجل التجار1 

 08167
حل شركة

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
قرر   2021 مارس   25 بتاريخ  املؤرخ 

الشريك الوحيد :
-حل شركة 

الغابي  مصطفى  السيد  وعين   -
بتاريخ  املزداد  املغربية  الجنسية  ذو 
والقاطن  بالبيضاء   08/09/1985
زنقة  السو�سي  املختار  بمبروكة 
البطاقة  حامل  البيضاء   5 رقم   19
كمصفي   BH285323 رقم  الوطنية 

للشركة
ديار  ب  التصفية  مقر  -حدد 
الغفران املجموعة 7 العمارة 8 متجر 

رقم 1 الهراوين - الدارالبيضاء 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 776189
302I

FIDUBAC SARL

DALYA FRECH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

FIDUBAC SARL
162مكرر شارع يوسف ابن تاشفين 
 NADOR، الشقة رقم 11 الناضور

62000، nador maroc
DALYA FRECH شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجتماعي د.ص.س 

11 جماعة سلوان الناظور - 62000 

الناظور املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

.213 1

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2021 أبريل   19 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

وحدة تبريد الفاكهة والخضروات.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

أبريل   27 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2021 تحت رقم 853.

303I

CAPRICOF

 ATLANTIC TRADING

NORTH AFRICA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير تسمية الشركة

CAPRICOF

 BD ABDELKADER   

 ESSAHRAOUI MLY RACHID

 CASABLANCA CASABLNACA،

20400، CASABLNACA MAROC

 ATLANTIC TRADING NORTH

AFRICA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي حي األمل 
شرق اقامة أ رقم   الطابق األو  

تيط مليل الدارالبيضاء 00 20 

الدارالبيضاء املغرب .

تغيير تسمية الشركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

382323

 بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم تغيير   2020 شتنبر   08 املؤرخ في 

 ATLANTIC« من  الشركة  تسمية 

إلى   «  TRADING NORTH AFRICA

. »ATNA«

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 20 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوبر 2020 تحت رقم 750685.

30 I

FIDIS CONSEIL

MAADEN OURIKA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDIS CONSEIL

 MASSIRA 1 LOT A N°493 2EME

 RTAGE N°3 MARRAKECH،

40000، MARRAKECH MAROC

MAADEN OURIKA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الشقة 

رقم   عمارة 77 برج الزيتون الضحى 

املحاميد، مراكش - 0000  مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

110837

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 يناير   22

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MAADEN OURIKA

استغال    : غرض الشركة بإيجاز 

املناجم واملحاجر.

الشقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

رقم   عمارة 77 برج الزيتون الضحى 

مراكش    0000  - مراكش  املحاميد، 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:  رأسما   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   50  : عال   اندف  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .

حصة   50  : السيد اندف هشام 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  عال   اندف  السيد 
اورير  ايت   668 رقم  الفـرح  تجزئة 

الحوز 0000  مراكش املغرب.
عنوانه)ا)  هشام  اندف  السيد 
الشقة     77 حي برج الزيتون عمارة 

املحاميد 0000  مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
عنوانه)ا)  عال   اندف  السيد 
اورير  ايت   668 رقم  الفـرح  تجزئة 

الحوز 0000  مراكش املغرب
عنوانه)ا)  هشام  اندف  السيد 
الشقة     77 1 برج الزيتون عمارة 

املحاميد 0000  مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   01 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 1160.
305I

CAPRICOF

ATNA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

CAPRICOF
 BD ABDELKADER   

 ESSAHRAOUI MLY RACHID
 CASABLANCA CASABLNACA،
20400، CASABLNACA MAROC

ATNA شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي األمل 
شرق اقامة أ رقم   الطابق األو  
تيط مليل الدار البيضاء 00 20 

الدار البيضاء املغرب .
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجار1 
.382323

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2020 أكتوبر   23 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة) عديل الحرير1 
أصل  من  اجتماعية  حصة   500
)ة)  السيد  لفائدة  حصة   1.000
أكتوبر   23 بتاريخ  األساب  لبداو1 

.2020



عدد  566 - 7 شوا  2  1 )19 ما1 2021)الجريدة الرسمية   10310

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نونبر 2020 تحت رقم  75513.

306I

CABINET HOURMANEK

L M ISKANE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CABINET HOURMANEK

 IMM HICHAM AVENUE 315

 HASSAN II AGADIR، 80000،

agadir maroc

L M ISKANE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي . رقم 31 

زنقة اليغ شقة رقم 01 حي السالم 

اكادير املغرب - 80070 اكادير 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

 7065

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   01

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 L M  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ISKANE

تطوير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

إدارة  املجاالت،  جميع  في  العقارات 

للبيع  املعدة  وتسييرالعقارات 

جميع  وتأجير  بيع  والشراء.حيازة. 

العقارات.استيراد املواد الخام للبناء 

للسكن،او  املوجهة  العمارات  .بناء 

اللتأجير.

 31 عنوان املقر االجتماعي : . رقم 
حي السالم   01 زنقة اليغ شقة رقم 

اكادير املغرب - 80070 اكادير املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : املختار  انفالس  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  املختار  انفالس  السيد 

امسرنات   31 رقم  املجد  اقامة 

80000 اكادير اكادير.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

عنوانه)ا)  املختار  انفالس  السيد 

امسرنات   31 رقم  املجد  اقامة 

80000 اكادير اكادير

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   19 بتاريخ  باكادير  التجارية 

2021 تحت رقم 99170.

307I

ESPERE CONSULTING

MASIH TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ESPERE CONSULTING

 TIKIOUINE AGADIR E99 2EME

 ETAGE ZAITOUNE TIKIOUINE

 AGADIR، 80652، AGADIR

MAROC

MASIH TRAVAUX شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 

الثاني رقم 261 فوق الكدية تكوين 

اكادير - 80652 اكادير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

 7155

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 يناير   20
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MASIH TRAVAUX
اعما    : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء.
الطابق   : االجتماعي  املقر  عنوان 
فوق الكدية تكوين   261 الثاني رقم 

اكادير - 80652 اكادير املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : امدين  الحسين  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الحسين امدين عنوانه)ا) 
زننقة وجدة رقم  6   03 حي املسيرة 

73000 الداخلة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
السيد الحسين امدين عنوانه)ا) 
زننقة وجدة رقم  6   03 حي املسيرة 

73000 الداخلة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   23 بتاريخ  باكادير  التجارية 

2021 تحت رقم 99262.
308I

مستامنة الرجاء للمحاسبة

IRRIGATION BOUCH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مستامنة الرجاء للمحاسبة
حي النجاة زنقة بني مال  رقم  3، 

23550، سوق السبت املغرب
IRRIGATION BOUCH شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

الرياض اوالد عياد - 23500 سوق 

السبت اوالد النمة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

235

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانون   2021 مارس   19

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. IRRIGATION BOUCH

االشغا    : غرض الشركة بإيجاز 

العامة

أو صيانة شبكات  لبناء  املقاو    

السقي  وتقنيات  واملياه  املواصالت 

بالتنقيط 

تصليح،  )ميكانيكي،  الحدادة 

تصنيع).

حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 

سوق   23500  - اوالد عياد  الرياض 

السبت اوالد النمة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 900  : بوشان  يوسف  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 100  : بوشان  فاطمة  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

بوشان عنوانه)ا)  السيد يوسف 

حي الليمون اوالد عياد 23500 سوق 

السبت اوالد النمة املغرب.

السيدة فاطمة بوشان عنوانه)ا) 

حي الليمون اوالد عياد 23500 سوق 

السبت اوالد النمة املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

بوشان عنوانه)ا)  السيد يوسف 
حي الليمون اوالد عياد 23500 سوق 

السبت اوالد النمة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بسوق السبت اوالد النمة 

رقم  تحت   2021 أبريل   16 بتاريخ 

.150

309I

MOHAMED LAAGOUBI

 FATHI SAMI DE

TRANSPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOHAMED LAAGOUBI

 1er ETAGRE N°2 RUE TETOUAN

ATLAS، 30000، FES MAROC

 FATHI SAMI DE TRANSPORT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 

5 شارع وهران الزهور 1 فاس. - 

30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

6 581

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2020 شتنبر   28

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 FATHI : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.SAMI DE TRANSPORT

نقل   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع.

- نقل االمتعة .
- استيراد وتصدير..

 5 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
شارع وهران الزهور 1 فاس. - 30000 

فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : فتحي  بوشتى  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  فتحي  بوشتى  السيد 
فاس.   1 الزهور   5 شارع وهران رقم 

30000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
عنوانه)ا)  فتحي  بوشتى  السيد 
فاس.   1 الزهور   5 شارع وهران رقم 

30000 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نونبر   05 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2020 تحت رقم 2963.

310I

MONTERY CONSULTING

 GMG CLEAN AND
SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

MONTERY CONSULTING
 bd achohada، 24000، el 175

jadida maroc
 GMG CLEAN AND SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامات 
البركة مجمع السكني 1 عمارة أ1. 

الطابق1 شقة9. حي الحسني 20100 
الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

.15931

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2021 أبريل   19 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 GMG CLEAN الوحيد  الشريك 
رأسمالها  مبلغ   AND SERVICES
مقرها  وعنوان  درهم   100.000
مجمع  البركة  اقامات  اإلجتماعي 
السكني 1 عمارة أ1. الطابق1 شقة9. 
الدارالبيضاء   20100 الحسني  حي 
اإلدارات  رفض   : نتيجة    املغرب 
الشركة  ملمارسة  تراخيص  إصدار 
مهامها وعدم وجود احتماالت أو آما  
التراخيص  هذه  على  الحصو   في 

املذكورة وبالتالي بدء النشاط..
و حدد مقر التصفية ب اقامات 
أ1.  عمارة   .1 السكني  مجمع  البركة 
الطابق1 شقة9. حي الحسني 20100 

الدارالبيضاء املغرب. 
و عين:

جلون  بن  نسيم  السيد)ة) 
وعنوانه)ا) النسيم. شارع عبدالهاد1 
 20100  1 رقم   1 زنقة  بوطالب 
)ة)  كمصفي  املغرب  الدارالبيضاء 

للشركة.
 وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 
البركة  اقامات   : بالتصفية  املتعلقة 
مجمع السكني 1. عمارة أ1. الطابق1 

شقة9 . حي الحسني. الدارالبيضاء
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 2 7763.
311I

CAF MAROC

M&K ALIM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CAF MAROC
 RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA
 2° ETG N° 7 TANGER، 90000،

TANGER MAROC
M&K ALIM شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 

الحمد رقم 3 زنقة سجلماسة 

الطابق االو  - 90000 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

115887

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 مارس   19

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 M&K : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.ALIM

: بيع املواد  غرض الشركة بإيجاز 

الغذائية.

اقامة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الحمد رقم 3 زنقة سجلماسة الطابق 

االو  - 90000 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

: الزروالي  يوسف  محمد   السيد 

500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 500  : املهيد1  أميمة  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الزروالي  يوسف  محمد  السيد 

 2 اقامة   3 الزمور1 بلوك  عنوانه)ا) 
هند 2 رقم 97 90000 طنجة املغرب.

السيدة أميمة املهيد1 عنوانه)ا) 
الزهور  تجزئة  رشيد  موال1  شارع 

اقامة رقم  2 شطر   90000 طنجة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
الكنفاو1  الصادق  السيد 

قطاع  التضامن  حي  عنوانه)ا) 

 90000 الخربة   60 زنقة  الفضيلة 

طنجة املغرب.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   29 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 028 .

312I

MONTERY CONSULTING

 GROUPE MASTER GUARD

SECURITY

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

MONTERY CONSULTING

 bd achohada، 24000، el 175

jadida maroc

 GROUPE MASTER GUARD

SECURITY شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامات 

البركة مجمع السكني 1 عمارة أ1. 

الطابق1 شقة9. حي الحسني 20100 

الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجار1 

.159 1

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2021 أبريل   19 املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

 GROUPE MASTER GUARD

SECURITY مبلغ رأسمالها 100.000 

اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 

اقامات البركة مجمع السكني 1 عمارة 

الحسني  حي  شقة9.  الطابق1  أ1. 

املغرب نتيجة  الدارالبيضاء   20100

رفض اإلدارات إصدار تراخيص   :   

ملمارسة الشركة مهامها وعدم وجود 

احتماالت أو آما  في الحصو  على 

هذه التراخيص املذكورة وبالتالي بدء 

النشاط.

و حدد مقر التصفية ب اقامات 

أ1.  عمارة   .1 السكني  مجمع  البركة 

الطابق1 شقة9. حي الحسني. 20100 

الدارالبيضاء املغرب. 

و عين:
جلون  بن  نسيم  السيد)ة) 

وعنوانه)ا) النسيم. شارع عبدالهاد1 

 20100  1 رقم   1 زنقة  بوطالب 

)ة)  كمصفي  املغرب  الدارالبيضاء 

للشركة.

 وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

البركة  اقامات   : بالتصفية  املتعلقة 

مجمع السكني 1. عمارة أ1. الطابق1 

شقة9. حي الحسني. الدارالبيضاء.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 776353.

313I

CHEZ MAGANDA

SALIMA FOOD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

SALIMA FOOD

27 دوار العزوزية اوزود شطر 2 

مراكش، 0000 ، مراكش املغرب

SALIMA FOOD شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : 27 دوار 

العزوزية اوزود شطر 2 مراكش - 

0000  مراكش املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

. 8567

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر   2021 أبريل   06 في  املؤرخ 

ذات  شركة   SALIMA FOOD حل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد مبلغ رأسمالها 10.000 درهم 

دوار   27 اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 

 - مراكش   2 شطر  اوزود  العزوزية 

0000  مراكش املغرب نتيجة الالزمة 

االقتصادية.

و عين:
لكحا   املولى  عبد  السيد)ة) 
  15 رقم  املسار  تجزئة  وعنوانه)ا) 
طريق اسفي مراكش 0000  مراكش 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
دوار   27 وفي   2021 أبريل   06 بتاريخ 
 - مراكش   2 شطر  اوزود  العزوزية 

0000  مراكش املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   26 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 123393.
31 I

األستاد منير العزوز1 اإلدري�سي

مستقبل املضيق للتعليم 
املدر�سي الخصو�سي

فسخ عقد تسيير حر ألصل تجار1 

)األشخاص املعنويون)

األستاذ منير العزوز1 اإلدري�سي
موثق بتطوان

تجزئة التمسماني , شارع أحمد 
الحريز1 اقامة باريس 6 الطابق 

األو  رقم 01 -تطوان
 79 06 97 0539– 79 06 97 0539

الهاتف / الفاكس
 Patente : 59408100 – N.I.F :

1872 322
فســــــــــــــخ عقد التسيير الحر ألصل 

-LOCATION GERANCE– 1تجار
RC. 14435

تلقيته  رسمي  عقد  بمقت�سى 
 2021 أبريـــــل   22 بتاريخ  بمكتبي 
الشركة  قررت  بموجبه  بتطوان، 
املسماة مؤسسة » مستقبل املضيق 
الخصو�سي«  املدر�سي  للتعليم 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
 SOCIETE  « وحيد  شريك  ذات   –
 ETABLISSEMENT MOSTAKBAL
 M’DIQ DE L’ENSEIGNEMENT
رأسمالها   ،»  PRIVE SARL AU
DH 100.000.00، في شخص ممثلها 
عمروز1  ميمون  السيد  القانوني: 
فسخ  اليخلوفي،  حدو  فهد  والسيد 
تجار1،  ألصل  الحر  التسيير  عقد 
بمقت�سى  حوله  اإلتفاق  تم  الذ1 

بتاريخ  بمتكبي  تلقيته  رسمي،  عقد 

وهو  بتطوان،   2020 يونيو   16

عبارة عن مؤسسة للتعليم املدر�سي 

توجد بمدينة املضيق،  الخصو�سي، 

حي بوزغال ، طريق سد أسمير، رقم 

املكونة  املادية  عناصره  بجميع   ،15

من: 

- الطابق التحت أر�سي به مخزن - 

الطابق األر�سي: 13 حجرة – 8 مرافق 

صحية – مكتب. 

 – حجرة   11 األو :  الطابق   -

قاعة للمطالعة   – قاعة اجتماعات 

 – مكتب   – لإلعالميات  قاعتان   –

سيارات  وكذلك  صحية  مرافق   8

بنقل  الخاصة  الثمانية  النقل 

املكونة  املعنوية  وعناصره  التالميذ، 

وما  التجارية  السمعة  الزبائن،  من: 
مقابل عائد شهر1 تسعون  يتبعهما. 

في  تدفع  درهم،   (90.000,00( ألف 

األو  من كل شهر.

تعتبر كافة الديون املتعلقة باألصل 

التجار1 واملبرمة من طرف املسير الحر 

خال   اليخلوفي،  حدو  فهد  السيد 

مدة التسيير السابقة منذ توقيع عقد 

حالة  تجار1،  ألصل  الحر  التسيير 

 157 فورا وذلك طبقا للمادة  األداء 

من قانون مدونة التجارة.
توقيع

األستاذ منير العزوز1 اإلدري�سي 

315I

MCFISC

MANAM FISH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل الشكل القانوني للشركة

MCFISC

 JAMILA7 RUE 6 N 51 C D

 CASABLANCA، 20440،

CASABLANCA MAROC

MANAM FISH شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
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و عنوان مقرها االجتماعي مجموعة 

التقدم املجموعة السكنية 2 

الرقم 17 البرنو�سي - 20600 الدار 

البيضاء .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

.276 53

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 09 شتنبر 2020 تم تحويل 

الشكل القانوني للشركة من »شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

»شركة ذات املسؤولية  إلى  الوحيد« 

املحدودة«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 709 77.

316I

AMGHAR MOHAMED

FARIS PORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AMGHAR MOHAMED

 N° 229 AV MOUATAMAB BEN

 ABBAD MASSAY، 31000،

SEFROU MAROC

FARIS PORT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 33  

تجزئة موال1 اسماعيل طريق بوملان 

صفرو - 31000 صفرو املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

3299

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 FARIS  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

. PORT

غرض الشركة بإيجاز : -مقاو  في 

اشغا  مختلفة

- مقاو  في نقل البضائع .

عنوان املقر االجتماعي : رقم 33  

تجزئة موال1 اسماعيل طريق بوملان 

صفرو - 31000 صفرو املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 33  : بوحجو   كريم  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 333  : البنعي�سي  هشام  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 333  : بوطاهر1  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بوحجو   كريم  السيد 

شارع املصلى رقم 136 90060 طنجة 

املغرب .

السيد هشام البنعي�سي عنوانه)ا) 

احمد  سيد1   28 رقم  انزلي  تجزئة 

التادلي صفرو 31000 صفرو املغرب .

السيد محمد بوطاهر1 عنوانه)ا) 

رقم 209 االمير عبد القادر بويعقوبات 

صفرو 31000 صفرو املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

عنوانه)ا)  بوحجو   كريم  السيد 

شارع املصلى رقم 136 90060 طنجة 

املغرب 

السيد هشام البنعي�سي عنوانه)ا) 

احمد  سيد1   28 رقم  انزلي  تجزئة 

التادلي صفرو 31000 صفرو املغرب

السيد محمد بوطاهر1 عنوانه)ا) 

رقم 209 االمير عبد القادر بويعقوبات 

صفرو 31000 صفرو املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   15 بتاريخ  بصفرو  االبتدائية 

2021 تحت رقم 105/2021.

317I

MCFISC

MANAM FISH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

MCFISC
 JAMILA7 RUE 6 N 51 C D
 CASABLANCA، 20440،
CASABLANCA MAROC

MANAM FISH شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي مجموعة 
التقدم املجموعة السكنية 2 الرقم 

17 الطابق الثاني البرنو�سي - 
20600 الدار البيضاء املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

.276 53
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2020 شتنبر   09 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
االسماك  وتصدير  استيراد 

املجمدة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 16 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 709 77.
318I

FIDUCIAIRE HM COMPTA SNC

OUMEDYA TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE HM COMPTA SNC
 RUE NAPLES IMMEUBLE
 DAWHA E/S N°6، 90000،

TANGER MAROC
OUMEDYA TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي ساحة 

ابراهيم الروداني زنقة السينا اقامة 
بيتهوفن 2 الطابق الثالث رقم 82 - 

90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

115653

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   07

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.OUMEDYA TRANS

النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الطرقي للبضائع.

ساحة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

ابراهيم الروداني زنقة السينا اقامة 

 -  82 الطابق الثالث رقم   2 بيتهوفن 

90000 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 500  : التلمساني  اسامة  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

: التلمساني  انس  محمد   السيد 

500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

التلمساني  اسامة  السيد 

عنوانه)ا) تجزئة االسرة قطعة 27 ب 

90000 طنجة املغرب.

التلمساني  انس  محمد  السيد 

عنوانه)ا) تجزئة االسرة قطعة 27 ب 

90000 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

التلمساني  اسامة  السيد 

عنوانه)ا) تجزئة االسرة قطعة 27 ب 

90000 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   23 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 1661 2.

319I
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CABINET RAMI EXPERTISE

PARA LA GLOIRE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إنشاء فرع تابع للشركة

CABINET RAMI EXPERTISE
 Espace Rihab Fés, Avenue Allal
 ben Abdellah Immb D, N°56,

 5ème étage Bureau 30، 30000،
Fés, Maroc

PARA LA GLOIRE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 98 قطعة 

  3 تجزئة وفاء   طريق صفرو 
فاس - 30000 فاس املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

.35597
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 23 مارس 2021 تقرر إنشاء 
التسمية  تحت  للشركة  تابع  فرع 
PARA LA GLOIRE والكائن بالعنوان 
تجزئة  األر�سي  طابق  و2   1 متجر 
فاس  طريق صفرو  و352  وفاء351 
من  واملسير  املغرب  فاس   30000  -

طرف السيد)ة) فارس عزيز .
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   28 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2021 تحت رقم 2068.

320I

FIDUCIAIRE EL HACHEMY TIZNIT

E.S TOOLS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE EL HACHEMY
TIZNIT

 LOT AINE ZERKA TIZNIT، 1127
85000، TIZNIT MAROC

E.S TOOLS شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 3  
تجزئة الحركة تيزنيت - 85000 

تيزنيت املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

 799

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   17

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 E.S  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TOOLS

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الكهربائية  واملنتوجات  العقاقير 

والترصيص الصحي.
رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 85000  - تجزئة الحركة تيزنيت    3

تيزنيت املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 500  : ابلعيدن  محمد  السيد 

حصة بقيمة 50.000 درهم للحصة .

 200  : السيدة عائشة ابو الغنم 

حصة بقيمة 20.000 درهم للحصة .

السيد عبد الكريم ابلعيدن : 100 

حصة بقيمة 10.000 درهم للحصة .

 100  : ابلعيدن  زكرياء  السيد 

حصة بقيمة 10.000 درهم للحصة .

 100  : ابلعيدن  ياسين  السيد 

حصة بقيمة 10.000 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمد ابلعيدن عنوانه)ا) 
رقم 6  تجزئة الحركة تيزنيت 85000 

تيزنيت املغرب.

الغنم  ابو  عائشة  السيدة 
الحركة  تجزئة    6 رقم  عنوانه)ا) 

تيزنيت 85000 تيزنيت املغرب.

ابلعيدن  الكريم  عبد  السيد 
الحركة  تجزئة    6 رقم  عنوانه)ا) 

تيزنيت 85000 تيزنيت املغرب.

ابلعيدن عنوانه)ا)  السيد زكرياء 

رقم 6  تجزئة الحركة تيزنيت 85000 

تيزنيت املغرب.

السيد ياسين ابلعيدن عنوانه)ا) 

رقم 6  تجزئة الحركة تيزنيت 85000 

تيزنيت املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

السيد محمد ابلعيدن عنوانه)ا) 

رقم 6  تجزئة الحركة تيزنيت 85000 

تيزنيت املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   28 بتاريخ  بتيزنيت  االبتدائية 

2021 تحت رقم 157/2021.

321I

سوجيستيو ليكسوس

very creation
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

سوجيستيو ليكسوس

زنقة احمد املنصور الدهبي رقم11، 

92000، العرائش املغرب

very creation شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 lot وعنوان مقرها اإلجتماعي

 un 937-almaghreb el jadid 2

 magasin au rez de chausee

larache 92000 larache املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

5751

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2020 نونبر   27

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 very  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. creation

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 amenagement design et

.decoration dinterieur

 lot  : االجتماعي  املقر  عنوان 

 almaghreb el jadid 2-937 un

 magasin au rez de chausee

larache 92000 larache املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 2020/11/27 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  -األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

البشاني عنوانه)ا)  السيد محمد 

 92000  62 رقم  االنبعات  تجزئة 

larache املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

عنوانه)ا)  افقير  محمد  السيد 

تجزئة املغرب الجديد 937-2 92000 

larache املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعرائش بتاريخ 17 دجنبر 

2020 تحت رقم  116.

322I

Arithmetic Compta 

كروب افريك فورص كارد

 GROUPE AFRIQUE FORCE ( 

)GUARD
إعالن متعدد القرارات

Arithmetic Compta

117 شارع موال1 عبد العزيز )اقامة 

الريان) املكتب رقم  ، 000 1، 

القنيطرة املغرب

كروب افريك فورص كارد ) 

 GROUPE AFRIQUE FORCE

GUARD) »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 6 ا 20 

شارع حسن II رقم 5 6 ا 20 شارع 

حسن II رقم 5 000 1 القنيطرة 

املغرب.
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»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجار1: 

.56123
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
تم اتخاذ   2021 أبريل   08 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذ1 ينص على مايلي: 

نقل املقر االجتماعي لشركة
قرار رقم 2: الذ1 ينص على مايلي: 
التعديل النسبي للمادة   من النظام 

األسا�سي للشركة
قرار رقم 3: الذ1 ينص على مايلي: 

تحيين القانون االسا�سي
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 1: الذ1 ينص على مايلي: 
الى  لشركة  االجتماعي  املقر  نقل 
شارع حسن الثاني   20 ا   6 العنوان 

رقم 5 القنيطرة
بند رقم 2: الذ1 ينص على مايلي: 
التعديل النسبي للمادة   من النظام 

األسا�سي للشركة
بند رقم 3: الذ1 ينص على مايلي: 

تحيين القانون االسا�سي
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 27 أبريل 

2021 تحت رقم 82199.
323I

kamil affaires consulting group sarl au

 GROUPE MASTER-SUD
DISTRIBUTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

 kamil affaires consulting group
sarl au

 jnanat 3 operation erac n°19
 1er etage ainitti marrakech،

40000، marrakech maroc
 GROUPE MASTER-SUD

DISTRIBUTION شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي : تجزئة 
املسيرة 3 حرف س ن 85 مراكش - 

0000  مراكش املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
.72297

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر   2021 أبريل   15 في  املؤرخ 
 GROUPE MASTER-SUD حل 
ذات  شركة   DISTRIBUTION
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
 100.000 رأسمالها  مبلغ  الوحيد 
اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
 85 ن  س  حرف   3 املسيرة  تجزئة 
املغرب  مراكش    0000  - مراكش 

نتيجة لعدم وجود مبيعات.
و عين:

السيد)ة) نادية فرار1 وعنوانه)ا) 
يوسف  سيد1   368 رقم   3 بلوك 
اكادير 80000 اكادير املغرب كمصفي 

)ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
تجزئة  وفي   2021 أبريل   15 بتاريخ 
 - مراكش   85 3 حرف س ن  املسيرة 

0000  مراكش املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   29 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 5385.
32 I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

AYA-NOUR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسما  الشركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102، 30000،
FES MAROC

AYA-NOUR شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 332 شارع 
قرويين نرجس ب - 30000 فاس 

املغرب.
رفع رأسما  الشركة

رقم التقييد في السجل التجار1 
. 8939

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم   2020 دجنبر   31 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسما   رفع 
من  أ1  درهم«   1.500.000«
 1.600.000« إلى  درهم«   100.000«
مقاصة  إجراء   : طريق  عن  درهم« 
املقدار  املحددة  الشركة  ديون  مع 

واملستحقة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   27 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2021 تحت رقم 2053.

325I

MCFISC

MANAM FISH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

MCFISC
 JAMILA7 RUE 6 N 51 C D
 CASABLANCA، 20440،
CASABLANCA MAROC

MANAM FISH شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مجموعة 
التقدم املجموعة السكنية 2 الرقم 

17 الطابق الثاني البرنو�سي - 
20600 الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجار1 

.276 53
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2020 شتنبر   09 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة) عبد االله منام 
 100 حصة اجتماعية من أصل   50
حصة لفائدة السيد )ة) سعيد طالب 

بتاريخ 09 شتنبر 2020.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 16 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 709 77.

326I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

 MORAD ET RACHDI«

 DE PROMOTION

 IMMOBILIERE

»SOMORAPRI

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسما  الشركة

 CABINET ABID EXPERTISE

 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS

 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102، 30000،

FES MAROC

 MORAD ET RACHDI DE«

 PROMOTION IMMOBILIERE

SOMORAPRI« شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة جبل 

العرو1 رقم 13 نرجس س - 30000 

فاس املغرب.

رفع رأسما  الشركة

رقم التقييد في السجل التجار1 

.25661

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم   2020 دجنبر   31 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسما   رفع 

من  أ1  درهم«    .200.000«

  .300.000« إلى  درهم«   100.000«

مقاصة  إجراء   : طريق  عن  درهم« 

املقدار  املحددة  الشركة  ديون  مع 

واملستحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   27 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2021 تحت رقم 2051.

327I
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AMGHAR MOHAMED

ABAR KHALIL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AMGHAR MOHAMED

 N° 229 AV MOUATAMAB BEN

 ABBAD MASSAY، 31000،

SEFROU MAROC

ABAR KHALIL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 15 

حي اللة موالتي طريق املنز  صفرو - 

31000 صفرو املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

3301

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   07

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ABAR  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

. KHALIL

غرض الشركة بإيجاز : -مقاو  في 

اشغا  مختلفة 

- مقاو  في نقل البضائع 

-حفر االبار .

 15 رقم   : عنوان املقر االجتماعي 

حي اللة موالتي طريق املنز  صفرو - 

31000 صفرو املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 500  : الخليل  رمضان  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500  : معرزافي  مصطفى  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد رمضان الخليل عنوانه)ا) 
رقم 10 28 حي الرفايف تجزئة صباح 

صفرو 31000 صفرو املغرب.
معرزافي  مصطفى  السيد 
تجزئة هند حي   106 رقم  عنوانه)ا) 
 31000 صفرو  بنصفار  النهضة 

صفرو املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
السيد رمضان الخليل عنوانه)ا) 
رقم 10 28 حي الرفايف تجزئة صباح 

صفرو 31000 صفرو املغرب
معرزافي  مصطفى  السيد 
تجزئة هند حي   106 رقم  عنوانه)ا) 
 31000 صفرو  بنصفار  النهضة 

صفرو املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   28 بتاريخ  بصفرو  االبتدائية 

2021 تحت رقم 106/2021.
328I

AURIGA BOIS MAROC

AURIGA BOIS MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

AURIGA BOIS MAROC
17 ساحة باستور إقامة باستور 
بويلد محل رقم 8 الطابق السفلي 
حي املستشفيات املعاريف الدار 

البيضاء. 17 ساحة باستور إقامة 
باستور بويلد محل رقم 8 الطابق 
السفلي حي املستشفيات املعاريف 

الدار البيضاء.، 20000، الدار 
البيضاء املغرب

AURIGA BOIS MAROC شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 17 ساحة 
باستور إقامة باستور بويلد رقم 8 
الطابق السفلي حي املستشفيات 
الدار البيضاء. - 20360 الدار 

البيضاء املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجار1 
. 68523

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
2021 تم تحويل  07 أبريل  املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
باستور  إقامة  باستور  ساحة   17«
حي  السفلي  الطابق   8 رقم  بويلد 
املستشفيات الدار البيضاء. - 20360 
»التجزئة  إلى  املغرب«  الدار البيضاء 
املنطقة الصناعية موال1   108 رقم 
20000 الدار   - رشيد الدار البيضاء. 

البيضاء املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 15677.

329I

dilegis premium service

» WIDE EXPO «
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

dilegis premium service
 Angle rue D›alger Et 2, rue abou
 Bakr Al Bakalani, 3eme etage,
 Appt 11, Anfa, Casablanca،
20070، Casablanca Maroc
» WIDE EXPO « شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 5 3 , 

املسار طريق آسفي - 0100  مراكش 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
113189

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 مارس   23
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 «  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.» WIDE EXPO
تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 
واستيراد  يدوية  أصناف ومشغوالت 

وتصدير مواد سفر.

 ,  3 5  : االجتماعي  املقر  عنوان 
املسار طريق آسفي - 0100  مراكش 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
- السيد سمير سواح : 670 بقيمة 

100 درهم.
 : تاجر  بن  الحفيظ  عبد  السيد 

330 بقيمة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  سواح  سمير  السيد 

مراكش 0100  مراكش املغرب.
تاجر  بن  الحفيظ  عبد  السيد 
مراكش    0100 مراكش  عنوانه)ا) 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
عنوانه)ا)  سواح  سمير  السيد 

مراكش 0100  مراكش املغرب
تاجر  بن  الحفيظ  عبد  السيد 
مراكش    0100 مراكش  عنوانه)ا) 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   01 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 122512.

330I

GROUPE ABCE

ميطاوود
إعالن متعدد القرارات

METAWOOD
املنطقة الصناعية بنسودة حي 

النماء تجزئة 250، 30030، فاس 
املغرب

ميطاوود »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: املنطقة 
الصناعية بنسودة حي النماء تجزئة 

250 - 30030 فاس املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجار1: 
.52571
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بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
تم اتخاذ   2021 يناير   25 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذ1 ينص على مايلي: 
 3.060 تفويت السيد ادريس بنزاكور 
 3.060 أصل  من  اجتماعية  حصة 
بنزاكور  عاد   السيد  لفائدة  حصة 
تفويت   .2021 يناير   25 بتاريخ 
حصة   2.970 بنزاكور  السيد هشام 
حصة   2.970 أصل  من  اجتماعية 
بتاريخ  بنزاكور  عاد   السيد  لفائدة 

25 يناير 2021
قرار رقم 2: الذ1 ينص على مايلي: 
قبو  استقالة السيد ادريس بنزاكور 
من منصب مسير للشركة من يومه 

25 يناير 2021
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 6: الذ1 ينص على مايلي: 
جلب الشريك عاد  بنزاكور لراسما  

نقد1 بقيمة 900.000 درهم
بند رقم 7: الذ1 ينص على مايلي: 
يبلغ راسما  الشركة 900.000 درهم 
اجتماعية  حصة   9.000 الى  مقسم 
الواحدة  للحصة  درهم   100 بقيمة 

كلها باسم السيد عاد  بنزاكور 
بند رقم 15: الذ1 ينص على مايلي: 
الحامل  بنزاكور  السيد عاد   تعيين 
 C 3 302 رقم  الوطنية  للبطاقة 
مسير وحيد للشركة ملدة غير محدودة 
في  باالمضاء  الصالحيات  كامل  وله 

جميع االوراق والعمليات املالية
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   15 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2021 تحت رقم 5 18.
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CAF MAROC

FAFA AGRICULTURE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

CAF MAROC
 RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA
 2° ETG N° 7 TANGER، 90000،

TANGER MAROC

FAFA AGRICULTURE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة واد 
زيز الرقم 20 اقامة كاسطيا الطابق 

الثاني رقم 10 - 90000 طنجة 
املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

.102967
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
2021 تم تحويل  21 أبريل  املؤرخ في 
للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
اقامة   20 الرقم  زيز  واد  »زنقة  من 
 -  10 رقم  الثاني  الطابق  كاسطيا 
»تجزئة  إلى  املغرب«  طنجة   90000
املنطقة   1259 جنان النخيل قطعة 
طنجة   90000  - اكزناية  الصناعية 

املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   29 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 3999.
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FIDICOM

 EZZARROUKI RAPIDE
AUTO

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FIDICOM
 AV ORAN N° 10 RUE BERLIN
 ZOHOUR 1 FES FES، 30000،

FES MAROC
 EZZARROUKI RAPIDE AUTO

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 0  

تجزئة النماء الحي الصناعي بنسودة 
- 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
673 5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 مارس   29
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
. EZZARROUKI RAPIDE AUTO

غرض الشركة بإيجاز : ميكانيكي .
  0 رقم   : عنوان املقر االجتماعي 
الحي الصناعي بنسودة  تجزئة النماء 

- 30000 فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:  رأسما   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد الطيب الزروقي : 50 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد ياسين الزروقي : 50 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الطيب الزروقي عنوانه)ا) 
زواغة  الوفاق  تجزئة    96 رقم 

30000 فاس املغرب.
عنوانه)ا)  الزروقي  ياسين  السيد 
املسيرة  النماء  تجزئة   289 رقم 

30000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
السيد الطيب الزروقي عنوانه)ا) 
زواغة  الوفاق  تجزئة    96 رقم 

30000 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   15 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2021 تحت رقم 7 18.
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SOUHAL CONSULTING

 STE L›ELYXYR FOOD
SERVICES

عقد تسيير حر ألصل تجار1 )األشخاص 

الطبيعيون)
عقد تسيير حر ألصل تجار1

 STE L›ELYXYR FOOD SERVICES
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في  0 
خالد  السيد)ة)  أعطى   2021 يناير 
الشباني الحامل )ة) للبطاقة الوطنية 
بالسجل  املسجل   E372512 رقم 

التجارية  باملحكمة    5077 التجار1 

لألصل  الحر  التسيير  حق  بمراكش 

رقم    املخزن  ب  الكائن  التجار1 

اقامة انس ماجوريل   5 واملخزن رقم 

 - جليز  عبد هللا  موال1  االمير  شارع 

للسيد)ة)  املغرب  مراكش    0000

للبطاقة  )ة)  الحامل  املير  محمد 

1 سنة  ملدة   E386338 الوطنية رقم 

2021 وتنتهي في  01 يناير  تبتدئ من 

مقابل مبلغ شهر1   2021 دجنبر   31

10.080 درهم.

33 I

SPHERE CONSEILS

SPHERE CONSEILS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

SPHERE CONSEILS

 BD BAHMAD , RESIDENCE

 NOUFISSA 5EME ETAGE N°14

 238,، 24000، CASABLANCA

MAROC

SPHERE CONSEILS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 BD وعنوان مقرها اإلجتماعي

 BAHMAD , RESIDENCE

 NOUFISSA 5EME ETAGE N°14

 238, - 24000 CASABLANCA

املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجار1 

.137397

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

2018 تم تعيين  13 شتنبر  املؤرخ في 

السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

تبعا  وحيد  كمسير  حسن  جرداني 

لقبو  استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوبر 2018 تحت رقم 679801.

335I
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FIDUCIAIRE BALANCE D’OR sarlau

SPEED UP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 FIDUCIAIRE BALANCE D›OR
sarlau

 BD ALLAL BEN ABDELLAH ET 5
 RUE GHANDI 1IER ETAGE Appt

N°2، 60000، OUJDA MAROC
SPEED UP شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي 15 طريق 
جما  الدين أفغاني الطابق األو  
الرقم 3 - 60000 وجدة اململكة 

املغربية.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجار1 
.35789

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2021 تقرر حل  22 فبراير  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
 30.000 مبلغ رأسمالها   SPEED UP
 15 اإلجتماعي  درهم وعنوان مقرها 
الطابق  أفغاني  الدين  جما   طريق 
األو  الرقم 3 - 60000 وجدة اململكة 
الشركة لم تنجز   : املغربية نتيجة   

أ1 نشاط تجار1.
و حدد مقر التصفية ب 15 طريق 
األو   الطابق  أفغاني  الدين  جما  
اململكة  وجدة   60000  -  3 الرقم 

املغربية. 
و عين:

سلماني  محمد  السيد)ة) 
تجزئة  طايرت  طريق  وعنوانه)ا) 
 60000  239 رقم  احميدة  الحاج 
)ة)  املغربية كمصفي  اململكة  وجدة 

للشركة.
 وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 
املتعلقة بالتصفية : 15 طريق جما  
الدين أفغاني الطابق األو  الرقم 3

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   20 بتاريخ  بوجدة  التجارية 

2021 تحت رقم 72 1.
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SPHERE CONSEILS

SPHERE CONSEILS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

SPHERE CONSEILS
 BD BAHMAD , RESIDENCE

 NOUFISSA 5EME ETAGE N°14
 238,، 24000، CASABLANCA

MAROC
SPHERE CONSEILS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 BD وعنوان مقرها اإلجتماعي
 BAHMAD , RESIDENCE

 NOUFISSA 5EME ETAGE N°14
 238, - 24000 CASABLANCA

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجار1 
.137397

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2018 شتنبر   13 في  املؤرخ 

املصادقة على :
جابر  العربي  )ة)  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   250
)ة) حسن  500 حصة لفائدة السيد 

جرداني بتاريخ 13 شتنبر 2018.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوبر 2018 تحت رقم 679801.
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STE FIDU SERVICESS MOGADOR SARL AU

 INSTITUT MOGADOR
 PRIVE POUR LA CONDUITE

PROFESSIONNELLE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 STE FIDU SERVICESS
MOGADOR SARL AU
 N°452 1ER ETAGE

 LOTISSEMENT LA LAGUNE
 4EM TRANCHE ESSAOUIRA،
44000، ESSAOUIRA MAROC

 INSTITUT MOGADOR
 PRIVE POUR LA CONDUITE

PROFESSIONNELLE SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 209 

تجزئة ازلف - 000   الصويرة 

املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

5629

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانون   2021 مارس   18

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 INSTITUT MOGADOR  :

 PRIVE POUR LA CONDUITE

.PROFESSIONNELLE SARL

مدرسة  بإيجاز:  الشركة  غرض 

)تدريب  املحترفين  السائقين  تدريب 

املؤهالت)  من  األدنى  الحد  إلزامي 

و)التدريب اإلجبار1 املستمر)

رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 

000   الصويرة  209 تجزئة ازلف - 

املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 500  : الدين  بدر  جبار1  السيد 

حصة بقيمة 50.000 درهم للحصة .

500 حصة   : السيد جبار1 انوار 

للحصة  درهم   50.000 بقيمة 

والعائلية  الشخصية  .األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد جبار1 بدر الدين عنوانه)ا) 

   000 الصويرة  غرناطة  زنقة   2 

الصويرة املغرب.

عنوانه)ا)  انوار  جبار1  السيد 

الصويرة     000 املسيرة  شارع   6

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

عنوانه)ا)  انوار  جبار1  السيد 

الصويرة     000 املسيرة  شارع   6

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالصويرة بتاريخ 29 مارس 

2021 تحت رقم 117.

338I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

DAMT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل الشكل القانوني للشركة

 CABINET ABID EXPERTISE

 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS

 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102، 30000،

FES MAROC

DAMT شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

و عنوان مقرها االجتماعي الرقم 

8 زنقة 15 حي مرجة الطابق األو  

زواغة السفلى - 30000 فاس .

تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجار1 

.58975

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 29 مارس 2021 تم تحويل 

الشكل القانوني للشركة من »شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

»شركة ذات املسؤولية  إلى  الوحيد« 

املحدودة«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   27 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2021 تحت رقم 2052.

339I
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SPHERE CONSEILS

SPHERE CONSEILS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسما  الشركة

SPHERE CONSEILS
 BD BAHMAD , RESIDENCE

 NOUFISSA 5EME ETAGE N°14
 238,، 24000، CASABLANCA

MAROC
SPHERE CONSEILS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 BD وعنوان مقرها اإلجتماعي
 BAHMAD , RESIDENCE

 NOUFISSA 5EME ETAGE N°14
 238, - 24000 CASABLANCA

املغرب.
رفع رأسما  الشركة

رقم التقييد في السجل التجار1 
.137397

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2018 شتنبر   13 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسما   رفع 
»00.000  درهم« أ1 من »100.000 
عن  درهم«   500.000« إلى  درهم« 
ديون  مع  مقاصة  إجراء   : طريق 

الشركة املحددة املقدار واملستحقة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوبر 2018 تحت رقم 679801.
3 0I

مستامنة الحسابات املجد

 STE BOUBKARI
TRANSPORT SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

مستامنة الحسابات املجد
شارع الجزائر رقم 33 الناضور 

الناضور، 62000، الناضور املغرب
 STE BOUBKARI TRANSPORT
SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي اوالد 
ابراهيم زنقة 18 رقم 7-11 الناظور 

62000 الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

22027

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 مارس   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 BOUBKARI TRANSPORT SARL

.AU

النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الوطني والدولي للبصائع على حساب 

الغير

استيراد وتصدير

النقل الطرقي لالشخاص..

: حي اوالد  عنوان املقر االجتماعي 
الناظور   7-11 رقم   18 ابراهيم زنقة 

62000 الناظور املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد نور الدين بوبكار1 : 1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
بوبكار1  الدين  نور  السيد 
رقم   52 حي الكند1 زنقة  عنوانه)ا) 

28 الناظور 62000 الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
بوبكار1  الدين  نور  السيد 
رقم   52 حي الكند1 زنقة  عنوانه)ا) 

28 الناظور 62000 الناظور املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   08 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2021 تحت رقم 707.

3 1I

segex

BIRTAM EXPRESSE TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

segex
 rue Abdelkrim Benjelloun

 IMB 16 , App 12 FES BP 2324،
30000، fes MAROC

 BIRTAM EXPRESSE TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي املحل 

رقم 1 و2 القطعة رقم 291 تجزئة 
القرويين طريق عين الشقف فاس - 

30000 فاس املغرب .
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجار1 
.60707

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت   2021 مارس   15 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة) محمد تاغروتي 
أصل  من  اجتماعية  حصة   700
1.000 حصة لفائدة السيد )ة) نبيل 

مرشد بتاريخ 15 مارس 2021.
تفويت السيد )ة) محمد تاغروتي 
أصل  من  اجتماعية  حصة   300
1.000 حصة لفائدة السيد )ة) يونس 

الطاهر1 بتاريخ 15 مارس 2021.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
أبريل   26 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2021 تحت رقم 2005.
3 2I

Aïd comptable

STE LMARDI ALUMINIUM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Aïd comptable
 Hay rachad bloc 3 num 120

Taza، 35000، Taza Maroc
 STE LMARDI ALUMINIUM
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي الحي 

الحسني بلوك س رقم 305 تازة - 

35000 تازة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

5957
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   02
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LMARDI ALUMINIUM
االشغا    : غرض الشركة بإيجاز 

املختلفة او البناء.
الحي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - تازة   305 رقم  س  بلوك  الحسني 

35000 تازة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 33  : الطاس  امحمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد محمد الطاس : 333 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 333  : الطاس  هللا  عبد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد امحمد الطاس عنوانه)ا) 
باب مرزوقة تازة 35000 تازة املغرب.
عنوانه)ا)  الطاس  محمد  السيد 
باب مرزوقة تازة 35000 تازة املغرب.
السيد عبدهللا الطاس عنوانه)ا) 
باب مرزوقة تازة 35000 تازة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
السيد الطاس امحمد عنوانه)ا) 
باب مرزوقة تازة 35000 تازة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   23 بتاريخ  بتازة  االبتدائية 

2021 تحت رقم 237.

3 3I
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مكتب الدراسات واملحاسبة كومار

MAX ANTIC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب الدراسات واملحاسبة كومار

36 زنقة مراكش، 25000، خربكة 

املغرب

MAX ANTIC شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 

 BOUTIQUE N°33 BOULVARD

 MOULAY YOUSSEF

KHOURIBGA 25000 خريبكة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

7019

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 MAX  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

. ANTIC

غرض الشركة بإيجاز :  

 TENANT MAGASIN PRODUIT

 IMPORT ET   COSMITIQUE

 EXPORT

. VENTE DES ENSYCLOPEDIE

 : االجتماعي  املقر  عنوان 

 BOUTIQUE N°33 BOULVARD

 MOULAY YOUSSEF

خريبكة   KHOURIBGA 25000

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:  رأسما   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد عبد الصمد شراد1 : 100 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد عبد الصمد شراد1 : 100 
بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

شراد1  الصمد  عبد  السيد 
شقة   1 طابق  كالي  زنقة  عنوانه)ا) 
 25000 املحمدية  اكون  عمارة   3

خريبكة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
شراد1  الصمد  عبد  السيد 
شقة   1 طابق  كالي  زنقة  عنوانه)ا) 
 25000 املحمدية  اكون  عمارة   3

خريبكة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   29 االبتدائية بخريبكة بتاريخ 

2021 تحت رقم 207.
3  I

SOCIETE FIDAV SARL

SOMAV-YOTRA SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOCIETE FIDAV SARL
زنقة السعديين عمارة 13 شقة 3 
املدينة الجديدة، 50000، مكناس 

املغرب
 SOMAV-YOTRA SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي كراج 1 و2 
رقم 112 تجزئة سنبلة املنصور - 

50000 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
 53113

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   26
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOMAV-YOTRA SARL AU
أشغا    : بإيجاز  الشركة  غرض 

األملنيوم والزجاج
أشغا  متنوعة.

 1 كراج   : عنوان املقر االجتماعي 
و2 رقم 112 تجزئة سنبلة املنصور - 

50000 مكناس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : الغياطي  يونس  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الغياطي عنوانه)ا)  السيد يونس 
 2 الطابق   85 رقم   1 تجزئة مرجان 

ايت وال  50000 مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
الغياطي عنوانه)ا)  السيد يونس 
 2 الطابق   85 رقم   1 تجزئة مرجان 

ايت وال  50000 مكناس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   26 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2021 تحت رقم 2105 .
3 5I

FIDURIZK

SO-OUKA-GENERAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDURIZK
 AV ALLAL BEN ABDELLAH LES
 JARDINS N°4 BENSLIMANE،
13000، BENSLIMANE MAROC

SO-OUKA-GENERAL شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي القدس 

بلوك ب زنقة 10 رقم  1 بنسليمان 

- 13000 بنسليمان املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

.53 3

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   2021 أبريل   19 في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 

SO-OUKA- الوحيد  الشريك  ذات 

 10.000 رأسمالها  مبلغ   GENERAL

اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
رقم   10 زنقة  ب  بلوك  القدس  حي 

بنسليمان   13000  - بنسليمان   1 

رضائية  تصفية   : نتيجة    املغرب 

قبل االوان.

حي  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
رقم  1   10 زنقة  ب  بلوك  القدس 

بنسليمان   13000  - بنسليمان 

املغرب. 

و عين:

عوكاش  الصمد  عبد  السيد)ة) 

ب  بلوك  القدس  حي  وعنوانه)ا) 
 13000 بنسليمان  رقم  1   10 زنقة 

)ة)  كمصفي  املغرب  بنسليمان 

للشركة.

 وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ  سليمان  ببن  االبتدائية 

أبريل 2021 تحت رقم 3 2.

3 6I

FIGET SARL

 TRANS AOULAD FAHSI
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

FIGET SARL

 AV.DES FAR IMM HANIAA

 1,3 EME ETAGE APP N 9

 TETOUAN، 93000، TETOUAN

MAROC
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 TRANS AOULAD FAHSI SARL
AU شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شطاب 
دوار بوريان رقم 2 طريق طنجه - 
تطون - 93000 تطوان املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجار1 

.179 9
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2020 شتنبر  في  2  املؤرخ 

املصادقة على :
بغيل  رشيد  )ة)  السيد  تفويت 
 100 حصة اجتماعية من أصل   50
حصة لفائدة السيد )ة) محمد بنعلي 

بتاريخ  2 شتنبر 2020.
بغيل  عثمان  )ة)  السيد  تفويت 
 100 حصة اجتماعية من أصل   50
حصة لفائدة السيد )ة) محمد بنعلي 

بتاريخ  2 شتنبر 2020.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
أكتوبر   05 االبتدائية بتطوان بتاريخ 

2020 تحت رقم  66 .
3 7I

FIDUCIAIRE EL HACHEMY TIZNIT

 STE TAMONT
ACCESSOIRES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE EL HACHEMY
TIZNIT

 LOT AINE ZERKA TIZNIT، 1127
85000، TIZNIT MAROC

 STE TAMONT ACCESSOIRES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 17 
تجزئة رضا أفراك - 85000 تيزنيت 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
 797

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 مارس   01

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TAMONT ACCESSOIRES
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاقير واجزاء السيارات.
 17 رقم   : عنوان املقر االجتماعي 
تيزنيت   85000  - تجزئة رضا أفراك 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : بوديه  عي�سى  السيد 
حصة بقيمة 100.000 درهم للحصة 

.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  بوديه  عي�سى  السيد 
رقم 33 تجزئة الحنان تيزنيت 85000 

تيزنيت املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
عنوانه)ا)  اهنا  يوسف  السيد 
 38 رقم   01 زنقة   01 امليتر  درب 
22000 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   26 بتاريخ  بتيزنيت  االبتدائية 

2021 تحت رقم  15.
3 8I

FIDUCIAIRE CHEMS

IMALIVE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

FIDUCIAIRE CHEMS
 IMM 11 LOT EL HANSALI

 R+4 APPT 6 TEMARA، 12000،
TEMARA MAROC

IMALIVE شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 
ركراكة إقامة الكورنيش عمارة 
2 سفلي شقة 1 الدار البيضاء - 
50 20 الدار البيضاء املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجار1 
. 52353

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
2021 تم تحويل  01 أبريل  املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»زنقة ركراكة إقامة الكورنيش عمارة 
 - البيضاء  الدار   1 شقة  سفلي   2
إلى  املغرب«  البيضاء  الدار   20 50
 - 160 حي األزرق نمسية تمارة  »رقم 

12000 تمارة املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 775975.

3 9I

FIDUBROU

K.F TRADE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUBROU
 RES AL AMANE GH 22 IMM179

 APPT 10 1ER ETG AIN SEBAA
 CASABLANCA، 20253،
CASABLANCA MAROC

K.F TRADE شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 5 شارع 
عبد هللا بن ياسين عمارة بليدون 
الطابق الخامس رقم 5 - 20300 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

500893
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   23
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 K.F  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TRADE

استيراد،   : غرض الشركة بإيجاز 

بيع وتوزيع املعدات واألليات

املتاجرة .

شارع   5  : عنوان املقر االجتماعي 
بليدون  عمارة  ياسين  بن  هللا  عبد 

 20300  -  5 رقم  الخامس  الطابق 

الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 500  : قيا�سي  املصطفى  السيد 

حصة بقيمة 50.000 درهم للحصة .

 500  : الفضيلي  محمد  السيد 

حصة بقيمة 50.000 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد املصطفى قيا�سي عنوانه)ا) 

شقة   1 طابق   20 تجزئة املنزه م س 

البيضاء  الدار   20 00  21 عمارة   5

املغرب.

السيد محمد الفضيلي عنوانه)ا) 

سكنية  مج  الكبرى  التوسعة  أنا�سي 
الغالم  أهل    2 رقم   5 مدخل   116

20630 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

السيد املصطفى قيا�سي عنوانه)ا) 

تجزئة املنزه م س 20 طابق 1 شقة 5 

عمارة 21 00 20 البيضاء املغرب

السيد محمد الفضيلي عنوانه)ا) 

سكنية  مج  الكبرى  التوسعة  أنا�سي 
الغالم  أهل    2 رقم   5 مدخل   116

20630 البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 39 776.

350I
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aice compta

 REINE D›UN SOIR HAUTE

COUTURE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

aice compta

 lissasfa 3 bloc d n 199، 20190،

casablanca maroc

 REINE D›UN SOIR HAUTE

COUTURE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي محل 15/8 

األدارسة الطابق األر�سي عمارة ف 

عين الشق - 70 20 البيضاء املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

5011 1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   12

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 REINE : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.D’UN SOIR HAUTE COUTURE

إنتاج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املالبس التقليدية.

محل   : االجتماعي  املقر  عنوان 

8/15 األدارسة الطابق األر�سي عمارة 

البيضاء   20 70  - الشق  عين  ف 

املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

500 حصة   : السيد سعيد ليمني 

بقيمة 100 درهم للحصة .

السيدة منا  نحاس : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ليمني  سعيد  السيد 

 1 سفير  كاليفورنيا  جنان  إقامة 

طابق 3 شقة 10 عين الشق 70 20 

البيضاء املغرب .

عنوانه)ا)  نحاس  منا   السيدة 

 1 سفير  كاليفورنيا  جنان  إقامة 

طابق 3 شقة 10 عين الشق 70 20 

البيضاء املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

عنوانه)ا)  ليمني  سعيد  السيد 

 1 سفير  كاليفورنيا  جنان  إقامة 

طابق 3 شقة 10 عين الشق 70 20 

البيضاء املغرب 

عنوانه)ا)  نحاس  منا   السيدة 

 1 سفير  كاليفورنيا  جنان  إقامة 

طابق 3 شقة 10 عين الشق 70 20 

البيضاء املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 30 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 776501.

351I

INFOPLUME

POISSONNERIE LAZIZ
إعالن متعدد القرارات

INFOPLUME

9 1 شارع محمد الخامس اقامة 

ميموزا 1 رقم 17، 90000، طنجة 

املغرب

POISSONNERIE LAZIZ »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: زنكة 

الزكطوني، عمارة 32، شقة 29، 

الطابق 1 - 90000 طنجة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجار1: -.

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

تم اتخاذ   2021 فبراير   17 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذ1 ينص على مايلي: 

»لعزيز  ب  الشركة  التسمية  تغيير 

مانطوناس«.

قرار رقم 2: الذ1 ينص على مايلي: 

»الصيانة  ب  الشركة  هدف  تغيير 

الصناعية وقطع غيار«

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

على  ينص  الذ1   :2 رقم  بند 

»لعزيز  هي  الشركة  تسمية  مايلي: 

مانطوناس« 

على  ينص  الذ1   :3 رقم  بند 

»الصيانة  هو  الشركة  هدف  مايلي: 

الصناعية وقطع غيار«

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   30 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 106551.

352I

NKH CONSULTING SARL

A.L AMENAGEMENT SARL.

AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسما  الشركة

NKH CONSULTING SARL

 LOT TALAA 8 APP 1 TEMARA

 TEMARA، 12010، TEMARA

MAROC

 A.L AMENAGEMENT SARL.AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 19 

زنقة مسفوية املطار الرباط الرباط 

10000 الرباط املغرب.

رفع رأسما  الشركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

.120633/ 780

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم   2021 مارس   16 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسما   رفع 

»520.000 درهم« أ1 من »100.000 

عن  درهم«   620.000« إلى  درهم« 

ديون  مع  مقاصة  إجراء   : طريق 

الشركة املحددة املقدار واملستحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   29 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2021 تحت رقم 266 11.

353I

STE ALYASSAMINE DE COMPTABILITE

شركة بنتا فارم
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

 STE ALYASSAMINE DE

COMPTABILITE

 BD MED V IMM YASMINE

 3EME ETAGE N°10 BENI

 MELLAL، 20300، BENI MELLAL

MAROC

شركة بنتا فارم شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : تجزئة 

املحرك 1 رقم 33 - 23000 بني مال  

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

.8977

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2021 15 مارس  املؤرخ في 

شركة بنتا فارم شركة ذات املسؤولية 

 60.000 رأسمالها  مبلغ  املحدودة 

اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 

تجزئة املحرك 1 رقم 33 - 23000 بني 

مال  املغرب نتيجة السباب مالية.

و عين:
السمكاو1  سكينة  السيد)ة) 

رقم19   137 الزنقة  وعنوانه)ا) 

الدار   20202 االلفة  ن  مجموعة 

البيضاء املغرب كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

تجزئة  وفي   2021 مارس   15 بتاريخ 

املحرك 1 رقم 33 - 23000 بني مال  

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ببني مال  بتاريخ 19 أبريل 

2021 تحت رقم 7  .

35 I
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CAPRICOF

INDIAN CORNER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAPRICOF

 BD ABDELKADER   

 ESSAHRAOUI MLY RACHID

 CASABLANCA CASABLNACA،

20400، CASABLNACA MAROC

INDIAN CORNER شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

بوركون زنقة جعفر ابن حبيب 

اقامة املشرق 2 الطابق األو  رقم 3 

الدارالبيضاء الدارالبيضاء 00 20 

الدارالبيضاء املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

 95879

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 مارس   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.INDIAN CORNER

استغال    : غرض الشركة بإيجاز 

مطعم.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

حبيب  ابن  جعفر  زنقة  بوركون 

 3 2 الطابق األو  رقم  اقامة املشرق 

 20 00 الدارالبيضاء  الدارالبيضاء 

الدارالبيضاء املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 : قادر  غالم  خان  اقبا   السيد 
1.000 حصة بقيمة 100.000 درهم 

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
قادر  غالم  خان  اقبا   السيد 
طابق2  نرجس  زنقة   30 عنوانه)ا) 
الدار   20 00 الدارالبيضاء   5 شقة 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
قادر  غالم  خان  اقبا   السيد 
طابق2  نرجس  زنقة   30 عنوانه)ا) 
الدار   20 00 الدارالبيضاء   5 شقة 

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  2  البيضاء  بالدار  التجارية 

مارس 2021 تحت رقم 771583.
355I

ABK CONSULTING

ALCHIMIES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

ABK CONSULTING
 23RUE OUED DARAA APPT 4

 AGDAL RABAT، 10080، RABAT
MAROC

ALCHIMIES شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : 5 زنقة 
عبد السالم القباج، سابقا زنقة 

املرج حسان الرباط - 10020 الرباط 
املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

.51 71
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2021 تقرر حل  25 فبراير  املؤرخ في 
شركة ذات املسؤولية   ALCHIMIES
 100.000 رأسمالها  مبلغ  املحدودة 
 5 اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
زنقة عبد السالم القباج، سابقا زنقة 
املرج حسان الرباط - 10020 الرباط 
مهام القائمين  املغرب نتيجة لالنتهاء 

بالتصفية.

و عين:

الشيخ  بن  هنية  السيد)ة) 
االودية  بازو  82زنقة  وعنوانه)ا) 

)ة)  الرباط املغرب كمصفي   10030

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
زنقة   5 وفي   2021 فبراير   25 بتاريخ 

زنقة  سابقا  القباج،  السالم  عبد 

املرج حسان الرباط - 10020 الرباط 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   29 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2021 تحت رقم 259 11.

356I

الناظور للحسابات

FTOUR AND MORE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

الناظور للحسابات

شارع االمير سيد1 محمد الحي 

االدار1 سيتي املحمدية بلوك د 

الطابق الثاني رقم 5، 62000، 

الناظور املغرب

FTOUR AND MORE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تقاطع 

شارع الحسن االو  وشارع السويس 

عمارة الريف لعر1 الشيخ - 62000 

الناظور املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

.21291

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم تعيين   2021 أبريل  املؤرخ في  1 

السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

العزوز1 علي كمسير وحيد

تبعا لقبو  استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   28 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2021 تحت رقم 871.

357I

BCBEL

SMART CITIES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BCBEL
 625Bd. Mohammed V 2ème
 étage bureau N°32، 20310،

Casablanca Maroc
SMART CITIES شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 625، 
شارع محمد الخامس، الطابق 

الثاني، املكتب رقم 32 - 20310 
الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
500885

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   19
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SMART CITIES
الهندسة   : غرض الشركة بإيجاز 

املدنية.
بيع وشراء جميع مواد البناء.

التطوير العقار1..
 ،625  : االجتماعي  املقر  عنوان 
الطابق  الخامس،  محمد  شارع 
الثاني، املكتب رقم 32 - 20310 الدار 

البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : فنان  أسماء  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
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عنوانه)ا)  فنان  أسماء  السيدة 
برشيد   26100 الليمون  تجزئة   31

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
عنوانه)ا)  فنان  أسماء  السيدة 
برشيد   26100 الليمون  تجزئة   31

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 776380.
358I

امينة الطاهر1 موثقة بالدار البيضاء

 LABORATOIRES «
 PHARMACEUTIQUES

IBERMA « S.A
إعالن متعدد القرارات

امينة الطاهر1 موثقة بالدار 
البيضاء

283 شارع يعقوب املنصور الطابق 
الثاني مكتب رقم 12، 20000، الدار 

البيضاء املغرب
 LABORATOIRES «

 PHARMACEUTIQUES IBERMA «
S.A »شركة املساهمة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 
الدارالبيضاء 237 شارع الزرقطوني 

- 20000 الدار البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجار1: 
.7203

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 19 يونيو 2018

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذ1 ينص على مايلي: 
اإلدارة  مجلس  رئيس  مهام  فصل 

واملديرالعام
قرار رقم 2: الذ1 ينص على مايلي: 
لحلو  اإلله  عبد  السيد  استقالة 
احتفاظه  مع  كمديرعام  مهامه  من 

بمهامه كرئيس ملجلس اإلدارة.
قرار رقم 3: الذ1 ينص على مايلي: 
بصفته  لحلو  كريم  السيد  تعيين 

مديرا عاما وتحديد مكافآته
قرار رقم  : الذ1 ينص على مايلي: 

الصالحيات
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم ---------: الذ1 ينص على 

مايلي: -------------
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2019 تحت رقم 693 69.
359I

FCCA ATLAS

 CB س ب فيرم ديفلوبمون 
FIRME DEVELOPMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FCCA ATLAS
 AV ALLAL EL FASSI LOT RATMA
 IMM 89,1ER EATGE APPT N°5،
40000، MARRAKECH MAROC
 CB FIRME س ب فيرم ديفلوبمون 

DEVELOPMENT شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
عال  الفا�سي تجزئة رطما عمارة 
89 الطابق رقم 1 الشقة رقم 5 - 

0000  مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

11 203
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   13
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
س   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 CB FIRME ديفلوبمون  فيرم  ب 

. DEVELOPMENT
مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اتصا  .
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 89 عال  الفا�سي تجزئة رطما عمارة 
الطابق رقم 1 الشقة رقم 5 - 0000  

مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

500 حصة   : السيد بلكبير رشيد 
بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد شان عبد هللا : 500 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد بلكبير رشيد عنوانه)ا) دار 
رقم    الشقة   57 العمارة  السعادة 

0000  مراكش املغرب.
عنوانه)ا)  هللا  عبد  شان  السيد 
اقامة يوسف بن تاشفين الشقة رقم 
 1 العمارة J1 الطابق الثاني 0000  

مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
السيد بلكبير رشيد عنوانه)ا) دار 
رقم    الشقة   57 العمارة  السعادة 

0000  مراكش املغرب
عنوانه)ا)  هللا  عبد  شان  السيد 
اقامة يوسف بن تاشفين الشقة رقم 
 1 العمارة J1 الطابق الثاني 0000  

مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   26 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 11 123.
360I

GROUPE ABCE

تريو ايموبيلي بنز
إعالن متعدد القرارات

TRIO IMMOBILIER BENZ
زنقة العربي كرهات الرقم 25 مكرر، 

30030، فاس املغرب
تريو ايموبيلي بنز »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: زنقة 
العربي كرهات الرقم 25 مكرر - 

30030 فاس املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجار1: 
.27635

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 26 يناير 2021

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذ1 ينص على مايلي: 
 330 بنزاكور  عاد   السيد  تفويت 
 330 أصل  من  اجتماعية  حصة 
حصة لفائدة السيد ادريس بنزاكور 
بتاريخ 26 يناير 2021. تفويت السيد 
330 حصة اجتماعية  هشام بنزاكور 
حصة لفائدة السيد   330 من أصل 
ادريس بنزاكور بتاريخ 26 يناير 2021.
قرار رقم 2: الذ1 ينص على مايلي: 
قبو  استقالة السيد عاد  بنزاكور 
من منصب مسير للشركة من يومه 

26 يناير 2021
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذ1   :6 رقم  بند 
جلب الشريك ادريس بنزاكور  مايلي: 
 100.000 بقيمة  نقد1  لراسما  

درهم
بند رقم 7: الذ1 ينص على مايلي: 
يبلغ راسما  الشركة 100.000 درهم 
اجتماعية  حصة   1.000 الى  مقسم 
الواحدة  للحصة  درهم   100 بقيمة 

كلها باسم السيد ادريس بنزاكور 
بند رقم 15: الذ1 ينص على مايلي: 
تعيين السيد ادريس بنزاكور الحامل 
للبطاقة الوطنية رقم C6 993 مسير 
وحيد للشركة ملدة غير محدودة وله 
في جميع  كامل الصالحيات باالمضاء 

االوراق والعمليات املالية
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   03 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2021 تحت رقم  97.
361I

CABINET RMILI&ASSOCIES

 ZOUDA زودا اكريكول
AGRICOLE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CABINET RMILI&ASSOCIES
 N° 80 RES LA PAIX RUE

 YOUGOUSLAVIE GUELIZ،
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40000، MARRAKECH MAROC
 ZOUDA AGRICOLE  زودا اكريكو
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 28 طريق 
اكادير ا االوداية 0000  مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
11 377

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 مارس   29
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
زودا   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. ZOUDA AGRICOLE  اكريكو
الفالحة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والتعبئة والتغليف.
املتعلق  والتصدير  االستيراد   -

باألنشطة الزراعية.
عنوان املقر االجتماعي : 28 طريق 
مراكش    0000 االوداية  ا  اكادير 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:  رأسما   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  -األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
العزيز  عبد  التعريجي  السيد 
الحقل  املنارة  طريق  عنوانه)ا)  1 
البيضاء  الدار   20000 الطويل 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
العزيز  عبد  التعريجي  السيد 
الحقل  املنارة  طريق  عنوانه)ا)  1 
البيضاء  الدار   20000 الطويل 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   29 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 5396.

362I

DELTA PROFILE SARL AU

DELTA PROFILE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DELTA PROFILE SARL AU

تجزئة املسيرة ف ب 29 الطابق 

الثالث الشقة الرقم 19، 28800، 

املحمدية املغرب

 DELTA PROFILE SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

املسيرة ف ب 29 الطابق الثالث 

الشقة الرقم 19 - 28800 املحمدية 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

27939

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   19

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 DELTA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.PROFILE SARL AU

-نجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األلومنيوم 

-أعما  مختلفة 

-نقل البضائع للذات وللغير

األلومنيوم  قطاعات  -تجارة 

وملحقاتها 

-استيراد وتصدير.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الثالث  الطابق   29 ب  ف  املسيرة 
28800 املحمدية   - 19 الشقة الرقم 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : رشد1  سامي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  رشد1  سامي  السيد 
الكند1  اقامة  اندروميد  20ممر 
 20360 طونطنفيل  شقة25  طابق3 

الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
عنوانه)ا)  رشد1  سامي  السيد 
الكند1  اقامة  اندروميد  20ممر 
 20360 طونطنفيل  شقة25  طابق3 

الدارالبيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحمدية بتاريخ 27 أبريل 

2021 تحت رقم 1026.
363I

BIG ACCOUNTING

LUXINEA HOME
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

BIG ACCOUNTING
 ANGLE RUE TCHAIKOFSKY

 ET SAYID KOTB RES JOUBA B
 ،90000 ،52/ENTRE SOL N 1

TANGER MAROC
LUXINEA HOME شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي نجيبة، 
شارع 88، رقم 11 - 90000 طنجة 

املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجار1 
.113669

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2021 تم تحويل  08 أبريل  املؤرخ في 

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

 -  11 رقم   ،88 شارع  نجيبة،  »حي 

»عمارة  إلى  املغرب«  طنجة   90000

شارع ابي حسن الشادلي،   ،2 زريوح 

طنجة   90000  - 1،كاستيا  رقم 

املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   27 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 3855.

36 I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE ISRAE CASH SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

إنشاء فرع تابع للشركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N° 9

 ERRACHIDIA، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

 STE ISRAE CASH SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 01 

اقامة مارية زنقة املسجد الراشيدية 

- 52000 الراشيدية املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة

رقم التقييد في السجل التجار1 -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 28 أبريل 2021 تقرر إنشاء 

 - التسمية  تحت  للشركة  تابع  فرع 

حي   1 زنقة   2 والكائن بالعنوان رقم 

 52000  - الراشيدية  الجديد  ازمور 

الراشيدية املغرب واملسير من طرف 

السيد)ة) قدير1 هند.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالرشيدية بتاريخ 30 أبريل 

2021 تحت رقم 209.

365I
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FIDUCIAIRE EDAKHLA مكتب حسابات الداخلة

شركة شيمكوسود

Chimcosud 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EDAKHLA مكتب 

حسابات الداخلة
رقم 19 زنقة الغزالي بلوك ج2 حي 

الداخلة اكادير، 80060، اكادير 

املغرب

 Chimcosud شركة شيمكوسود

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الطبق 

االر�سي بلوك او رقم 15 حي الداخلة 

اكادير - 80000 اكادير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

 7255

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   1 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

شركة   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.Chimcosud شيمكوسود

توزيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ذات  الكيماوية  املنتجات  وتعبئة 

األصل الطبيعي.

الطبق   : االجتماعي  املقر  عنوان 

االر�سي بلوك او رقم 15 حي الداخلة 

اكادير - 80000 اكادير املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   800  : السيدة لبنى فتوح 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 200  : امخزني  ابراهيم  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  فتوح  لبنى  السيدة 

الداخلة  حي   3 8 اقامة مرحبا رقم 

اكادير 80000 اكادير املغرب.

السيد ابراهيم امخزني عنوانه)ا) 

 81152 دوار دودرار تغجيجت كلميم 

كلميم املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

عنوانه)ا)  فتوح  لبنى  السيدة 

الداخلة  حي   3 8 اقامة مرحبا رقم 

80000 اكادير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   30 بتاريخ  باكادير  التجارية 

2021 تحت رقم 99360.

366I

EXPERTS CONSULTANTS DU DETROIT

MJD INVEST م ج د.انفيست
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 EXPERTS CONSULTANTS DU

DETROIT

90 شارع يوسف إبن تاشفين رقم 

85، 90000، طنجة املغرب

 MJD INVEST م ج د.انفيست

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 19، زنقة 

زوبير بن عوام، اقامة العسر 2، 

مكتب رقم 11 - 90000 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

115693

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
ج  م   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MJD INVEST د.انفيست
مقاولة   -  : غرض الشركة بإيجاز 

البناء 
- االستيراد وتصدير..

 ،19  : االجتماعي  املقر  عنوان 
العسر  اقامة  عوام،  بن  زوبير  زنقة 
طنجة   90000  -  11 مكتب رقم   ،2

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد الزبير العسر1 : 100 حصة 

بقيمة 1.000 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  العسر1  الزبير  السيد 
مسترخوش،  شارع االمام الترميد1، 
 90020   6 رقم  الطاميرا،  تجزئة 

طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
عنوانه)ا)  العسر1  الزبير  السيد 
مسترخوش،  شارع االمام الترميد1، 
 90020   6 رقم  الطاميرا،  تجزئة 
مسترخوش،  شارع االمام الترميد1، 

تجزئة الطاميرا، رقم 6  املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   26 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 1701 2.
367I

fidcc

BEN HACHIMI FOODS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إغالق فرع تابع لشركة تجارية يوجد 

مقرها االجتماعي باملغرب

fidcc
 BD IBNO TACHAFINE ANGLE
 RUE SIDATI , RES AL FIRDOUS

 IMM F , ETAGE 4 , N 11، 20350،
CASABLANCA MAROC

BEN HACHIMI FOODS »شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: املنطقة 

الصناعية سابينو إقامة رقم  20، 

بلدية النواصر - 27000 الدار 

البيضاء املغرب.

»إغالق فرع تابع لشركة تجارية 

يوجد مقرها االجتماعي باملغرب«
رقم التقييد في السجل التجار1: 

.2 2633

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 13 نونبر 2020 تقرر إغالق 

 BEN HACHIMI لشركة  تابع  فرع 

والكائن عنوانه   - تسميته   FOODS

عين   115 رقم  پولجون  منطقة  في 

الدار   28630  - محمدية  حرودة 

البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 05 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

مارس 2021 تحت رقم 2 7707.

368I

ديوان الخدمات

 ROMMANI MALWIYA

TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

ديوان الخدمات

شارع محمد الخامس رقم  9 سيد1 

قاسم، 16000، سيد1 قاسم 

املغرب

 ROMMANI MALWIYA TRANS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 612 بلوك 

س حي الياسمين - 16000 سيد1 

قاسم املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجار1 -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم تعيين   2021 أبريل   19 املؤرخ في 

السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

تبعا  آخر  كمسير  يونس  الوردغي 

لقبو  استقالة املسير.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 االبتدائية بسيد1 قاسم بتاريخ 

أبريل 2021 تحت رقم 223.

369I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

كازوميستيك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU
 IMB 13 LOT MOULIN IDRISSIA
 BUREAUX SAFOUA 1ER ETAGE
 N°05 ATLAS FES، 30000، FES

MAROC
كازوميستيك شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 
االو  الرقم 152 تجزئة املنظر 
الجميل بنسودة فاس - 30000 

فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

67577
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 مارس   15
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

كازوميستيك .
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع 
االعما  املختلفة والبناء 

استشارة التسيير.
الطابق   : االجتماعي  املقر  عنوان 
املنظر  تجزئة   152 الرقم  االو  
الجميل بنسودة فاس - 30000 فاس 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 500  : الطاهر1  محمد  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

500 حصة   : السيد ياسر الكياك 
بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمد الطاهر1 عنوانه)ا) 
الشحرور  زنقة  املنامة  1  شارع 
الزهور 1 فاس 30000 فاس املغرب.
السيد ياسر الكياك عنوانه)ا) 12 
 6 الشقة  املشماش مدخل ب  زنقة 
الطابق 2 فاس 30000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
السيد محمد الطاهر1 عنوانه)ا) 
الشحرور  زنقة  املنامة  1  شارع 

الزهور 1 فاس 30000 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   28 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2021 تحت رقم 2062.
370I

ال يما

SDTS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ال يما
35 شا ر ع عا ال   بن عبد هللا شق 5 
املدينة الجديدة، 50000، مكناس 

املغرب
SDTS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 
طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي 102 
املركب التجار1 باب بوعماير - 

50000 مكناس املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجار1 
.28703

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   2021 أبريل   06 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد SDTS مبلغ رأسمالها 
مقرها  وعنوان  درهم   30.000
102 املركب التجار1 باب  اإلجتماعي 

املغرب  مكناس   50000  - بوعماير 

وازمة  السوق  منافسة   : نتيجة   

كورونا .

 102 ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 - بوعماير  باب  التجار1  املركب 

50000 مكناس املغرب. 

و عين:

الحريكة  محمد  السيد)ة) 

السفلية  املامون  عرسة  وعنوانه)ا) 
مكناس   50000 تواركة   51 رقم 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

الحدود  اإلقتضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  ومحل  املخابرة  محل  لهم 

بالتصفية  العقود والوثائق املتعلقة 

املركب التجار1 باب بوعماير   102 :

مكناس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   29 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2021 تحت رقم 165.

371I

STE FIDUCIAIRE LA GLOIRE

 SOCIETE LOCATION AL

HAMD FES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FIDUCIAIRE LA GLOIRE

 AVENUE DES FAR RESIDENCE

 FES CARREFOUR N° 18 4

 EME ETAGE -FES، 30000، FES

MAROC

 SOCIETE LOCATION AL HAMD

FES شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 282 

شارع مكة املكرمة حي الوفاء طريق 

صفرو - 30100 فاس مغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

67607

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   05

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 SOCIETE LOCATION AL HAMD

. FES

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات.

عنوان املقر االجتماعي : رقم 282 

طريق  شارع مكة املكرمة حي الوفاء 

صفرو - 30100 فاس مغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 500.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 5.000  : السيد اللنجاص محمد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد اللنجاص محمد عنوانه)ا) 

رقم 238 تجزئة الهواء الجميل طريق 

سيد1 حرازم 30000 فاس مغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

السيد الطالبي عبد هللا عنوانه)ا) 

ليراك   2 21 حي القدس  7 رقم  بلوك 

30000 فاس مغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   29 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2021 تحت رقم  210.

372I
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fidcc

BEN HACHIMI FOODS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

fidcc
 BD IBNO TACHAFINE ANGLE
 RUE SIDATI , RES AL FIRDOUS

 IMM F , ETAGE 4 , N 11، 20350،
CASABLANCA MAROC

BEN HACHIMI FOODS شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

التضامن رقم 8 و10 األزهر سيد1 
برنو�سي - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجار1 
.2 2633

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تحويل   2020 نونبر   13 املؤرخ في 
للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
و10   8 رقم  التضامن  »شارع  من 
 20000  - برنو�سي  سيد1  األزهر 
»املنطقة  إلى  املغرب«  الدار البيضاء 
رقم  20،  إقامة  الصناعية سابينو 
الدار   27000  - النواصر  بلدية 

البيضاء الدار البيضاء«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

مارس 2021 تحت رقم 2 7707.
373I

FIGET SARL

ZARELK VIRTUALS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIGET SARL
 AV.DES FAR IMM HANIAA
 1,3 EME ETAGE APP N 9

 TETOUAN، 93000، TETOUAN
MAROC

ZARELK VIRTUALS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي محل واقع 

بشارع الجيش امللكي زنقة 11 رقم   
تطوان - 93000 تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

29153
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   05
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ZARELK VIRTUALS
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
اجهزة  بيع  الفيديو,  العاب  صالة 

اإللكترونية وااللعاب.
عنوان املقر االجتماعي : محل واقع 
11 رقم    بشارع الجيش امللكي زنقة 

تطوان - 93000 تطوان املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   50  : السيد فاروق زريوح 

بقيمة 1.000 درهم للحصة .
السيد حسام القادر1 : 50 حصة 

بقيمة 1.000 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  زريوح  فاروق  السيد 
 12 رقم  عودة  بن  درب  االسقالة 

تطوان 93000 تطوان املغرب.
السيد حسام القادر1 عنوانه)ا) 
تطوان    7 رقم  ملو 1  عين  تجزئة 

93000 تطوان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
عنوانه)ا)  زريوح  فاروق  السيد 
 12 رقم  عودة  بن  درب  االسقالة 

تطوان 93000 تطوان املغرب
السيد حسام القادر1 عنوانه)ا) 
تطوان    7 رقم  ملو 1  عين  تجزئة 

93000 تطوان املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   13 بتاريخ  بتطوان  االبتدائية 

2021 تحت رقم 0833.

37 I

CONSEIL ALJABAL

CHASSE TOUR D›ATLAS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CONSEIL ALJABAL
 AV HASSAN II AZILAL AZILAL،

22000، AZILAL MAROC
CHASSE TOUR D›ATLAS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي النهضة 

أزيال  - 22000 أزيال  املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

 295
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2020 شتنبر   28
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. CHASSE TOUR D’ATLAS
تنظيم   : بإيجاز  الشركة  غرض 
,تربية  والبحر1  السياحي  الصيد 

وانتاج وتسويق الحيوانات وغيرها..
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
أزيال    22000  - أزيال   النهضة 

املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 3 0  : السيد عبد الواحد لعوان 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
حصة   330  : السيد محمد بروز 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 330  : اولعفو  املصطفى  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

لعوان  الواحد  عبد  السيد 

 22000 النهضة  تجزيئة  عنوانه)ا) 

أزيال  املغرب .

السيد املصطفى اولعفو عنوانه)ا) 

 18 رقم  اوالد عياد الكرايزية زنقة   

23000 بني مال  املغرب .

فم  السيد محمد بروز عنوانه)ا) 

العنصر 23000 بني مال  املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

لعوان  الواحد  عبد  السيد 

 22000 النهضة  تجزيئة  عنوانه)ا) 

أزيال  املغرب 

السيد املصطفى اولعفو عنوانه)ا) 

 18 رقم  اوالد عياد الكرايزية زنقة   

23000 بني مال  املغرب 

فم  السيد محمد بروز عنوانه)ا) 

العنصر 23000 بني مال  املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نونبر   05 بتاريخ  بازيال   االبتدائية 

2020 تحت رقم 307.

375I

TISSUNORD SARL AU

TISSUNORD 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TISSUNORD SARL

حي املجد شارع حمص رقم 66 محل 

02، 90000، طنجة املغرب

 TISSUNORD شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي املجد 

شارع حمص رقم 66 محل رقم 02 - 

90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

115 39
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانون   2021 مارس   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TISSUNORD

استيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتصدير وتوزيع االقمشة واملنتجات 

النسيجية.

عنوان املقر االجتماعي : حي املجد 

شارع حمص رقم 66 محل رقم 02 - 

90000 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : بوحرمة  اشرف  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد اشرف بوحرمة عنوانه)ا) 

 12 رقم   161 زنقة  الكوشة  حي 

90000 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

السيد اشرف بوحرمة عنوانه)ا) 

 90000 رقم   161 الكوشة زنقة  حي 

طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   19 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 3600.

376I

IT ART

IT ART
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

IT ART
تجزئة الحسنية 1 زنقة    رقم 
16 الحي الحسني الدارالبيضاء، 

20230، الدارالبيضاء املغرب
IT ART شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 7 أحمد 

التوكي الطابق 2 الشقة 10 - 20250 
الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
500813

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   09
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
.IT ART : اإلقتضاء بمختصر تسميتها
تطوير   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وبيع األنظمة والبرمجيات املعلوماتية 

والتصميم الجرافيكي .
أحمد   7  : عنوان املقر االجتماعي 
التوكي الطابق 2 الشقة 10 - 20250 

الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 6.000 الشركة:  رأسما   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  -األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
أعطاور1  يوسف  السيد 
الزنقة   1 تجزئة الحسنية  عنوانه)ا) 
 20230 الحسني  الحي   16 رقم     

الدار البيضاء املغرب.
أوبيه  عبدالرحمان  السيد 
عنوانه)ا) الوفاق 3 زنقة 76 رقم  6 
األلفة 20230 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسير1 الشركة:

أعطاور1  يوسف  السيد 
الزنقة   1 تجزئة الحسنية  عنوانه)ا) 
 20230 الحسني  الحي   16 رقم     

الدار البيضاء املغرب
أوبيه  عبدالرحمان  السيد 
عنوانه)ا) الوفاق 3 زنقة 76 رقم  6 
األلفة 20230 الدار البيضاء املغرب

 - بتاريخ  تم اإليداع القانوني ب- 
تحت رقم -.

377I

BCBEL

LM PRO PACK DIS
إعالن متعدد القرارات

BCBEL
 625Bd. Mohammed V 2ème
 étage bureau N°32، 20310،

Casablanca Maroc
LM PRO PACK DIS »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: 625، 
شارع محمد الخامس، الطابق 

الثاني، املكتب رقم 32 - 20310 
الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجار1: 

. 6 653
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 15 مارس 2021
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذ1 ينص على مايلي: 
P-H DIS تغيير التسمية الى

على  ينص  الذ1   :2 رقم  قرار 
بقيمة  حصة  تفويت1000  مايلي: 
درهم100.000.00من طرف السيدة 
محمد  السيد  لفائدة  عطار  رشيدة 

املقدم.
على  ينص  الذ1   :3 رقم  قرار 
مايلي: قبو  استقالة السيدة رشيدة 
وتعيين  كمسيرة  مهامها  من  عطار 
وحيد  كمسير  املقدم  محمد  السيد 
للشركة وذلك لفترة غير محدودة تبعا 

ملقتضيات القانون األساس لشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 3: الذ1 ينص على مايلي: 
P-H DIS اسم الشركة هو

بند رقم 6: الذ1 ينص على مايلي: 
التالي  الشكل  علي  رأسما   توزيع 
السيد محمد املقدم 100.000 درهم
على  ينص  الذ1  رقم  1:  بند 
محمد  السيد  مسيرالشركة  مايلي: 

املقدم ملدة غير محدودة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 775861.

378I

ائتمانية الشريفي مبارك

 Ste LEONOR ليونور ترافو
TRAVAUX

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ائتمانية الشريفي مبارك
حي الرجافاهلل بلوك س الزنقة 05 
رقم 03 كلميم، 81000، كلميم 

املعرب
 Ste LEONOR ليونور ترافو

TRAVAUX شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي الزاوية 
التجانية - 81010 اسا املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
3 63

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 مارس   26
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
ليونور   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.Ste LEONOR TRAVAUX ترافو
االشغا    : غرض الشركة بإيجاز 

املختلفة او البناء.
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تجارة ادوات املكاتب.
عنوان املقر االجتماعي : حي الزاوية 

التجانية - 81010 اسا املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : الزاها  سرابو  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد سرابو الزاها عنوانه)ا) حي 
الزاوية التجانية 81010 اسا املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسير1 الشركة:

السيد سرابو الزاها عنوانه)ا) حي 
الزاوية التجانية 81010 اسا املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   29 بتاريخ  بكلميم  االبتدائية 

2021 تحت رقم 176.
379I

Ste ORIENTAL AUDIT

 STE CENTRE
 BENABDELLAH DE

 KINESITHERAPIE ET DE
PHYSIOTHERAPIE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

Ste ORIENTAL AUDIT
 111Bd Derfoufi 1°ETAGE N°1،

60000، OUJDA MAROC
 STE CENTRE BENABDELLAH
 DE KINESITHERAPIE ET DE
PHYSIOTHERAPIE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي : املحل 1 
عمارة  5 الكولين عرفان - 60000 

وجدة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
.28935

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2021 تقرر حل  16 فبراير  املؤرخ في 
 STE CENTRE BENABDELLAH
 DE KINESITHERAPIE ET DE

ذات  شركة   PHYSIOTHERAPIE
رأسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها  وعنوان  درهم   700.000
اإلجتماعي املحل 1 عمارة  5 الكولين 
عرفان - 60000 وجدة املغرب نتيجة 

الغالق الشركة.
و عين:

ياسر وعنوانه)ا)  مفيد  السيد)ة) 
 23 رم  الكواللي  تجزئة  الحكمة  حي 
)ة)  كمصفي  املغرب  وجدة   60000

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
 1 وفي املحل   2021 فبراير   16 بتاريخ 
 60000  - الكولين عرفان  عمارة  5 

وجدة املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   19 بتاريخ  بوجدة  التجارية 

2021 تحت رقم 1  1.
380I

أفاك أوديت

AL AQSA TRANSPORT SARL
إعالن متعدد القرارات

أفاك أوديت
2 ساحة الكويت رقم 12، 90000، 

طنجة املغرب
 AL AQSA TRANSPORT SARL
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: أرض 

الدولة زنقة 2  رقم 38 - - طنجة 
املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجار1: 

.33227
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 09 نونبر 2009
تم اتخاذ القرارات التالية: 

على  ينص  الذ1   :1 رقم  قرار 
بمقدار  الشركة  رفع رأسما   مايلي: 
 100.000 من  ا1  درهم   900.000
درهم الى 1.000.000 درهم عن طريق 
الشركة  ديون  مع  مقاصة  اجراء 

املحددة املقدار واملستحقة
قرار رقم 2: الذ1 ينص على مايلي: 
نقل مقر الشركة من العنوان أرض 
الى  طنجة   38 رقم    2 زنقة  الدولة 

ابن  طارق  شارع  ادريسية  العنوان 
زياد رقم 87 طنجة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم  : الذ1 ينص على مايلي: 
ادريسية  بطنجة  الشركة  مقر  يقع 

شارع طارق ابن زياد رقم 87
على  ينص  الذ1   :7 رقم  بند 
بمبلغ  املا   رأس  تحديد  تم  مايلي: 
درهم)  )مليون  درهم   1.000.000
 10.000 االف  عشرة  الى  مقسمة 
للحصة  درهم   100 بثمن  حصة 
محررة كاملة مرقمة من 1 الى 10.000 
طريبق   : كتالي  للشركاء  ومخصصة 
 900.000 ا1  حصة   9.000 أحمد 
 1.000 درهم وطريبق محمد العربي 

حصة ا1 100.000 درهم
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نونبر   27 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2009 تحت رقم 51 77.
381I

ديوان الخدمات

 ROMMANI MALWIYA
TRANS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجتماعي للشركة

ديوان الخدمات
شارع محمد الخامس رقم  9 سيد1 

قاسم، 16000، سيد1 قاسم 
املغرب

 ROMMANI MALWIYA TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم   
عمارة 21 تجزئة بوراس شارع طارق 

ابن زياد - 12000 تمارة املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجار1 
.28839

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 15 أكتوبر 2021 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
بوراس  تجزئة   21 عمارة  »رقم   
تمارة   12000  - شارع طارق ابن زياد 
بلوك س حي   612 »رقم  إلى  املغرب« 
قاسم  سيد1   16000  - الياسمين 

املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ قاسم  بسيد1   االبتدائية 

  1 أبريل 2021 تحت رقم 103.

382I

موثق

 SOCIÉTÉ DE BÂTIMENT DE
 CONSTRUCTION ET DE

LOTISSEMENT
إعالن متعدد القرارات

موثق
7 1، شارع محمد الخامس، الطابق 

 ، رقم 8، 90000، طنجة املغرب
 SOCIÉTÉ DE BÂTIMENT DE

 CONSTRUCTION ET DE
LOTISSEMENT »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: املجمع 
الحسني 3، الشطر  ، النصر 3، 

الطابق  ، رقم 66، طنجة - 90000 
طنجة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجار1: 

.26873
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 17 يونيو 2019
تم اتخاذ القرارات التالية: 

حصص  تفويت   1- رقم  قرار 
مايلي:  على  ينص  الذ1  اجتماعية: 
تفويت جميع الحصص االجتماعية 
الشراط  كريم  السيد  يملكها  التي 

لفائدة السيد عبد هللا العمر1
الشركة:  رأسما    2- رقم  قرار 
الذ1 ينص على مايلي: أصبح السيد 
في  وحيدا  شريكا  العمر1،  هللا  عبد 
قدرها  اجتماعية  بحصص  الشركة 
املمثلة  اجتماعية  حصة   2500

ملجموع رأسما  الشركة
مسير جديد:  تعيين   3- رقم  قرار 
تسجيل  تم  مايلي:  على  ينص  الذ1 
من  الشراط،  السيد كريم  استقالة 
تعيين  وتم  للشركة،  كمسير  مهامه 
كمسير  العمر1،  هللا  عبد  السيد 

وحيد للشركة.
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تغيير املقر االجتماعي   4- قرار رقم 
تم  مايلي:  الذ1 ينص على  للشركة: 
إلى  للشركة  االجتماعي  املقر  نقل 
املجمع الحسني 3، الشطر  ، النصر 

3، الطابق  ، رقم 66، طنجة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم   : الذ1 ينص على مايلي: 

املقر االجتماعي
بند رقم 6: الذ1 ينص على مايلي: 

رأسما  
بند رقم 8: الذ1 ينص على مايلي: 

الحصص االجتماعية
على  ينص  الذ1   :12 رقم  بند 

مايلي: التسيير
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   27 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 3865.

383I

ال يما

رياض هبة الجناتي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

ال يما
35 شا ر ع عا ال   بن عبد هللا شق 5 
املدينة الجديدة، 50000، مكناس 

املغرب
رياض هبة الجناتي شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي : 20 زنقة 
اللة عائشة العدوية املدينة القديمة 

- 50000 مكناس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
.330 9

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر   2021 أبريل   05 في  املؤرخ 
حل رياض هبة الجناتي شركة ذات 
رأسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها  وعنوان  درهم   100.000
عائشة  اللة  زنقة   20 اإلجتماعي 
 50000  - القديمة  املدينة  العدوية 
الملنافسة  نتيجة  املغرب  مكناس 

وازمة كورونا.

و عين:
الجناتي  االه  عبد  السيد)ة) 
اعمر  سيد1   8 رقم  وعنوانه)ا) 
املغرب  مكناس   50000 بوعوادة 

كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
زنقة   20 وفي   2021 أبريل   05 بتاريخ 
اللة عائشة العدوية املدينة القديمة 

- 50000 مكناس املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   29 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2021 تحت رقم  16.

38 I

FLASH ECONOMIE

GEST’UP
إعالن متعدد القرارات

GEST’UP
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسمالها: 100000 درهم
املقر اإلجتماعي 55 شارع الزرقطوني 

فضاء الزرقطوني الطابق 1 حي 
املستشفيات - الدار البيضاء

رقم التقييد في السجل التجار1 
 67105

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
قرر   2021 أبريل   26 بتاريخ  املؤرخ 

 GEST’UP شركاء شركة
ما يلي:

الغابي  مصطفى  السيد  تفويت 
للسيد خالد  اجتماعية  حصة   500

بولحسن 
املوافقة على تفويت الحصص   •
السيد مصطفى الغابي  بين الشركاء 

والسيد خالد بولحسن.
• التوزيع الجديد لحصص:

 500 الغابي  مصطفى  السيد   •
حصة

 500 بولحسن  خالد  السيد   •
حصة

• ليصبح املجموع : 1000 حصة
السيد  السابق  املسير  استقالة 
املسيرين  وتعيين  الغابي  مصطفى 
بولحسن  خالد  السيد   : التاليين 

والسيد مصطفى الغابي.

تعديل الفصو  6،1، 13 و21 من 
النظام األسا�سي للشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 776367
385I

COMPTE A JOUR

TRANS ALABOUS AFRIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

COMPTE A JOUR
 AV SAKIA EL HAMRAE N°

 13 2EME ETG N° 4 NADOR،
62000، NADOR MAROC

 TRANS ALABOUS AFRIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي اوالد 
ميمون انباشن زنقة 132 رقم 61 - 

62000 الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

21939
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   0 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 TRANS : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.ALABOUS AFRIQUE
غرض الشركة بإيجاز : نقل السلع 

الخارجية والداخلية للغير.
: حي اوالد  عنوان املقر االجتماعي 
 -  61 رقم   132 ميمون انباشن زنقة 

62000 الناظور املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
0 3 حصة   : السيد علي عبو�سي 

بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد يامين عبو�سي : 330 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد يونس عبو�سي : 330 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  عبو�سي  علي  السيد 
الناظور 62000 الناظور املغرب.

عنوانه)ا)  عبو�سي  يامين  السيد 
حي السعادة رقم 575 سلوان 62000 

الناظور املغرب.
عنوانه)ا)  عبو�سي  يونس  السيد 
سعيد  بني  مايت  ايت  ارميلية  دوار 

62000 الناظور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
عنوانه)ا)  عبو�سي  علي  السيد 

الناظور 62000 الناظور املغرب
عنوانه)ا)  عبو�سي  يامين  السيد 
حي السعادة رقم 575 سلوان 62000 

الناظور املغرب
عنوانه)ا)  عبو�سي  يونس  السيد 
سعيد  بني  مايت  ايت  ارميلية  دوار 

62000 الناظور املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   15 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2021 تحت رقم 759.
386I

FIDUCIAIRE BUSINESS CONSEILS

MARKETING XPAND
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE BUSINESS
CONSEILS

 PLACE MOHAMED V N°27
 APPART N°2 1ER ETAGE
 SETTAT، 26000، SETTAT

MAROC
MARKETING XPAND شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
اللة ياقوت زنقة العرعار عمارة 9 

اقامة جاليس الطابق   الشقة 17 - 
20000 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
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محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

500621

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   09

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MARKETING XPAND

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 PROGRAMMATION, CONSEIL

 ET AUTRES ACTIVITÉS

.INFORMATIQUES

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 9 عمارة  العرعار  زنقة  ياقوت  اللة 

اقامة جاليس الطابق   الشقة 17 - 

20000 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : السيد باعز1 بدرالدين 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد باعز1 بدرالدين عنوانه)ا) 
حي املسيرة 3 زنقة 96 رقم 39 20000 

الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

السيد باعز1 بدرالدين عنوانه)ا) 
حي املسيرة 3 زنقة 96 رقم 39 20000 

الدارالبيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 15706.

387I

الناظور للحسابات

FTOUR AND MORE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسما  الشركة

الناظور للحسابات
شارع االمير سيد1 محمد الحي 
االدار1 سيتي املحمدية بلوك د 
الطابق الثاني رقم 5، 62000، 

الناظور املغرب
FTOUR AND MORE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تقاطع 

شارع الحسن االو  وشارع السويس 
عمارة الريف لعر1 الشيخ - 62000 

الناظور املغرب.
رفع رأسما  الشركة

رقم التقييد في السجل التجار1 
.21291

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2021 أبريل   13 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسما   رفع 
»9.000   درهم« أ1 من »100.000 
عن  درهم«   5 9.000« إلى  درهم« 
ديون  مع  مقاصة  إجراء   : طريق 

الشركة املحددة املقدار واملستحقة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   28 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2021 تحت رقم 872.
388I

FIDUCIARE IITIMANE

 STE SNOUSSI FRERES
 DES ENTREPOTS

FRIGORIFIQUES »SOSIFI
إعالن متعدد القرارات

FIDUCIARE IITIMANE
 6RUE ABDELKRIM

 BENJELLOUN 1ER ETAGE VN
FES، 30000، FES MAROC

 STE SNOUSSI FRERES DES
 ENTREPOTS FRIGORIFIQUES
SOSIFI« »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: فضاء 
مرينا الطابق االو  مكتب رقم 6 
شارع عبد الكريم بن جلون م ج - 

30000 فاس املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجار1: 
.19835

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في  2 مارس 2021

تم اتخاذ القرارات التالية: 
الذ1 ينص على   :1 قرار رقم قرار 
مايلي: املوافقة على عقد هبة 12000 
سهم من طرف السيد سنو�سي محمد 
كريم لصالح السيد سنو�سي الخطاب
الذ1 ينص على   :2 قرار رقم قرار 
مايلي: تحويل املقر االجتماعي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
الذ1 ينص على   :6 بند رقم بند 
يقدمون  أدناه  املوقعون  مايلي: 
درهم  ماليين  ستة  مبلغ  للشركة 
منح  تم  درهم).   6.000.000.00(
موزعة  نقًدا  الشركاء  مساهمات 
ملحضر  وفًقا  وذلك  الشركاء  على 
 :08/03/2021 بتاريخ  الهبة 
السنو�سي  الخطاب  السيد   -
السيد   - درهم   4،800،000.00:
مهد1،200،000.00:1  سنو�سي 
ماليين  ستة  مجموعه  ما  أو  درهم 

)6،000،000.00) درهم 
الذ1 ينص على   :7 بند رقم بند 
بمبلغ  املا   رأس  تحديد  تم  مايلي: 
 6.000.000.00( درهم  ماليين  ستة 
إلى  مقسم  الكل  ؛  نقًدا  درهم) 
60.000 سهم بقيمة 100.00 درهم، 
كل منها  ؛   60.000 إلى   1 مرقمة من 
قبل  من  بالكامل  مكتتب  بالكامل، 
بما  منهم  لكل  ومخصص  الشركاء 
في  يتناسب مع مساهمات كل منهم، 
 :08/03/2021 بتاريخ  الهبة  التقرير 
- السيد الخطاب السنو�سي: 8000  
سهم - السيد سنو�سي مهد1: 12000 
ألف  ستين  املجموع  في  أو  سهم 

)60.000.00) سهم
الذ1 ينص على  بند رقم بند  : 
يقع املكتب الرئي�سي في فضاء  مايلي: 
 6 رقم  مكتب  االو   الطابق  مرينا 
ج  م  جلون  بن  الكريم  عبد  شارع 
فاس، بعد قرار الجمعية العامة غير 

العادية في 23/03/2021. يجوز نقلها 

إلى أ1 مكان آخر في نفس املدينة بقرار 

بسيط من مدير الشركة وإلى أ1 مكان 

آخر بقرار غير عاد1 من املساهمين في 

اجتماع عام

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   28 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2021 تحت رقم 2071.

389I

INFOPLUME

DAR DAJAJ
إعالن متعدد القرارات

INFOPLUME

9 1 شارع محمد الخامس اقامة 

ميموزا 1 رقم 17، 90000، طنجة 

املغرب

DAR DAJAJ »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: زنقة عبد 

السالم بن بوحوت رقم 68 - 90000 

طنجة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجار1: 

.3856

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 25 فبراير 2021

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذ1 ينص على مايلي: 

من  إجتماعية  حصة   500 تفويت 

السيد  إلى  ساعيد  بوزحطي  السيد 

بوزحطي عبد اإلهلل 

على  ينص  الذ1   :2 رقم  قرار 

مايلي: تعيين كمسير لشركة ملدة غير 

محدودة السيد بوزحطي عبد اإلهلل 

قرار رقم 3: الذ1 ينص على مايلي: 

مسيران  طرف  من  مسيرة  الشركة 

وهم السيد بوزحطي ساعيد والسيد 

بوزحطي عبد اإلهلل 

قرار رقم  : الذ1 ينص على مايلي: 

 « عنوان  ف  لشركة  فرع  تاسيس 

زريع،  ابو  زنقة   ،3 سناء  لوتيسمان 

بقعة  2، الطابق السفلي.
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وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 6: الذ1 ينص على مايلي: 
 50.000 ساعيد  بوزحطي  السيد 
بوزحطي عبد اإلهلل  السيد   - درهم 

50.000 درهم
بند رقم 7: الذ1 ينص على مايلي: 
500 حصة  السيد بوزحطي ساعيد 
عبد  بوزحطي  السيد   - إجتماعية 

اإلهلل 500 حصة إجتماعية
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   27 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 76397.
390I

كونت فور يو

JULINFO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

كونت فور يو
7  شارع لال ياقوت الطابق 

الخامس، 20000، الدار البيضاء 
املغرب

JULINFO شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي عنوان 
الشركة : 71 إقامة ابن بطوطة 
تقاطع ابن بطوطة وعبد الكريم 
الديور1 الطابق األو  رقم 3 - 
20370 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
501095

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   08
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.JULINFO

تسويق   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الكمبيوتر  منتجات  وتوزيع 

واإللكترونيات بالجملة والتجزئة.
عنوان   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الشركة : 71 إقامة ابن بطوطة تقاطع 
الديور1  الكريم  وعبد  بطوطة  ابن 
الدار   20370  -  3 الطابق األو  رقم 

البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيدة حنان بنبر : 1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
حي  بنبر عنوانه)ا)  السيدة حنان 
ا شقة   33 عمارة   05 السالم مجمع 
البيضاء  الدار   20370 االلفة   11

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
حي  بنبر عنوانه)ا)  السيدة حنان 
ا شقة   33 عمارة   05 السالم مجمع 
البيضاء  الدار   20370 االلفة   11

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ - تحت 

رقم -.
391I

PROD GURU MORROCO

 PROD GURU MOROCCO
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

PROD GURU MORROCO
دوار ملليح أكفا1 مراكش، 0000 ، 

مراكش املغرب
 PROD GURU MOROCCO SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 
السغلي دوار ملايح أكفا1 مراكش - 

0000  مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

11 091

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   03

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 PROD : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.GURU MOROCCO SARL

خدمات   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تجارية أو صناعية أو فالحبة واالنتاج 

السمعي البصر1.

الطابق   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 - مراكش  أكفا1  ملايح  دوار  السغلي 

0000  مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد سعبد وبز1 : 1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 61 السيد سعبد وبز1 عنوانه)ا) 

شارع يوغزالفبا ممر الغندور1 عمارة 

أو 23 جيليز مراكش 0000  مراكش 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

 61 السيد سعبد وبز1 عنوانه)ا) 

شارع يوغزالفبا ممر الغندور1 عمارة 

أو 23 جيليز مراكش 0000  مراكش 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   22 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم  12330.

392I

الناظور للحسابات

FTOUR AND MORE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

الناظور للحسابات

شارع االمير سيد1 محمد الحي 

االدار1 سيتي املحمدية بلوك د 

الطابق الثاني رقم 5، 62000، 

الناظور املغرب

FTOUR AND MORE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تقاطع 

شارع الحسن االو  وشارع السويس 

عمارة الريف لعر1 الشيخ تقاطع 

شارع الحسن االو  وشارع السويس 

عمارة الريف لعر1 الشيخ 62000 

الناظور املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجار1 

.21291

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت   2021 أبريل  في  1  املؤرخ 

املصادقة على :

الغني  عبد  )ة)  السيد  تفويت 

العزوز1 5 2.7 حصة اجتماعية من 

أصل 5 2.7 حصة لفائدة السيد )ة) 

علي العزوز1 بتاريخ  1 أبريل 2021.

تفويت السيد )ة) محمد العزوز1 

أصل  من  اجتماعية  حصة   2.7 5

)ة) علي  5 2.7 حصة لفائدة السيد 

العزوز1 بتاريخ  1 أبريل 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

أبريل   28 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2021 تحت رقم 871.

393I
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FIDURIZK

SOFAL CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDURIZK

 AV ALLAL BEN ABDELLAH LES

 JARDINS N°4 BENSLIMANE،

13000، BENSLIMANE MAROC

SOFAL CAR شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي السالم 

ياسمين 08 الشقة 03 الطابق 

الثاني بنسليمان - 13000 بنسليمان 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

6815

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 مارس   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 SOFAL : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.CAR

تأجير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 03 الشقة   08 ياسمين  السالم 

 13000  - بنسليمان  الثاني  الطابق 

بنسليمان املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : السيد محمود حرواش 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمود حرواش عنوانه)ا) 
 03 الشقة   08 ياسمين  السالم  حي 
بنسليمان 13000 بنسليمان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسير1 الشركة:

السيد محمود حرواش عنوانه)ا) 
 03 الشقة   08 ياسمين  السالم  حي 
بنسليمان 13000 بنسليمان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  سليمان  ببن  االبتدائية 

أبريل 2021 تحت رقم 2 2.
39 I

CABINET EL HAMMOUTI

CM PRDUCTION
إعالن متعدد القرارات

CABINET EL HAMMOUTI
شارع الخرطوم رقم 51 الناظور، 

62000، الناظور املغرب
CM PRDUCTION »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: حي 
الثانوية الجديدة بني أنصار - - 

الناظور املفرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجار1: 
.16503

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 01 أبريل 2021

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذ1 ينص على مايلي: 
السيد  تفويت  على  املصادقة  تمت 
 700 مجموعه  ما  شنحيح  محمد 
 1.000 أصل  من  اجتماعية  حصة 
حصة بتاريخ 01 أبريل 2021 كما يلي 
فاروق  السيد  لفائدة  حصة   100  :
الحموتي و200 حصة لفائدة السيدة 
كاملية الحموتي و100 حصة لفائدة 
السيد محمد الحموتي و100 حصة 
الحموتي  مجدلين  السيدة  لفائدة 
ايمان  السيدة  لفائدة  حصة  و100 
الحموتي و100 حصة لفائدة السيدة 

دنيا الحموتي.
قرار رقم 2: الذ1 ينص على مايلي: 
الحموتي  فاروق  السيد  تعيين  تم 

كمسير للشركة ملدة غير محدودة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظام األسا�سي التالية: 

ينص على  الذ1  و7:   6 رقم  بند 
ما   راس  وتكوين  املساهمة  مايلي: 

الشركة.
على  ينص  الذ1   :12 رقم  بند 

مايلي: التسيير.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   22 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2021 تحت رقم 833.

395I

orient compt

MY COO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

orient compt
 rue fes app N°2 OUJDA، 105

60000، OUJDA MAROC
MY COO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية 

شارع الدرفوفي وشارع الزرقتوني 
عمارة زينبي الطابق االو  الشقة  - 

60000 وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

372 5
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   1 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 MY  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.COO
غرض الشركة بإيجاز : تاجر

اشغا  البناء
التصدير واالستيراد.

زاوية   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الزرقتوني  وشارع  الدرفوفي  شارع 
 - عمارة زينبي الطابق االو  الشقة  

60000 وجدة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

500 حصة   : السيد شوقي يونس 

بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد مهد1 شنوف : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد شوقي يونس عنوانه)ا) حي 

االندلس زنقة الثناء 2 رقم9 60000 

وجدة املغرب.

عنوانه)ا)  شنوف  مهد1  السيد 

رقم93  املشكاة  شارع  االندلس  حي 

60000 وجدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

السيد شوقي يونس عنوانه)ا) حي 

االندلس زنقة الثناء 2 رقم9 60000 

وجدة املغرب

عنوانه)ا)  شنوف  مهد1  السيد 

رقم93  املشكاة  شارع  االندلس  حي 

60000 وجدة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بوجدة بتاريخ 03 ما1 2021 

تحت رقم 1637.

396I

STE TRAFISCO

LOTIMOULINS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE TRAFISCO

شارع عبدهللا ابن الزبير مويلحا 

الجديدة 273، 000 2، الجديدة 

املغرب

LOTIMOULINS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 96 شارع 

آنفا الطابق 09 الشقة 91 اقامة 

الربيع انفا الدارالبيضاء - 23000 

الدارالبيضاء املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

15916

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   09

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LOTIMOULINS

االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقار1 .

مطور.

96 شارع  عنوان املقر االجتماعي : 

اقامة   91 الشقة   09 الطابق  آنفا 

 23000  - الدارالبيضاء  انفا  الربيع 

الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 700  : خويلد  بوشعيب  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 300  : النصيح  هذى  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

النصيح عنوانه)ا)  السيدة هذى 

 73 رقم  الذا  ازمير  تجزئة  لساسفة 

الدارالبيضاء   23000 الدارالبيضاء 

املغرب.

السيد بوشعيب خويلد عنوانه)ا) 

اسبانيا 29620 اسبانيا اسبانيا.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

السيد بوشعيب خويلد عنوانه)ا) 

اسبانيا 29620 اسبانيا اسبانيا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 776316.

397I

STE AGEFICO SARL

ALVEOLE LOGISTIQUE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE AGEFICO SARL
12 شارع عمر الخيام الطابق الثاني 

رقم  ، 90000، طنجة املغرب
ALVEOLE LOGISTIQUE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع أبو 
بكر الراز1 إقامة إبراهيم رقم 12 - 

90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
115921

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   08
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ALVEOLE LOGISTIQUE
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الوطني  الصعيد  على  البضائع 

والدولي.
عنوان املقر االجتماعي : شارع أبو 
 -  12 بكر الراز1 إقامة إبراهيم رقم 

90000 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 100  : السيدة شعباو1 خديجة 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
خديجة  شعباو1  السيدة 
عنوانه)ا) طنجة البالية تجزئة ميرامار 

رقم 20 90000 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

خديجة  شعباو1  السيدة 

تجزئة  البالية  طنجة  عنوانه)ا) 

ميرامار رقم 20 90000 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   30 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 1918 2.

398I

فيكاميد

STE SUPER SHINE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

فيكاميد

3، شارع الوحدة الطابق األو  رقم 

1، 93000، تطوان املغرب

 STE SUPER SHINE SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي عين خباز 

تجزئة مو�سى شارع واد درعة الطابق 

الثالث رقم 23 - 93000 تطوان 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

29311

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   1 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SUPER SHINE SARL AU

استيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتصدير ؛

املنتجات  وتوزيع  تسويق 

املستوردة.

عنوان املقر االجتماعي : عين خباز 

تجزئة مو�سى شارع واد درعة الطابق 

تطوان   93000  -  23 رقم  الثالث 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : أركتوت  بال   السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  أركتوت  بال   السيد 

الطابق   23 إقامة  درعة  واد  شارع 

تطوان   93000  3 الثاني زنقة أ رقم 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

عنوانه)ا)  أركتوت  بال   السيد 

الطابق   23 إقامة  درعة  واد  شارع 

تطوان   93000  3 الثاني زنقة أ رقم 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   28 بتاريخ  بتطوان  االبتدائية 

2021 تحت رقم 0950.

399I

Cabinet Comptable Azmani Mounsef

ALMUNECAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 Cabinet Comptable Azmani

Mounsef

 Rue Anoual N°46، 32000، AL

Hoceima Maroc

ALMUNECAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

بادس رقم 57 مكرر - 32000 

الحسيمة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

3321
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 29 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 مارس 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ALMUNECAR

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أو  محرك  ذات  زوارق  أو  قوارب 

اليات ومعدات أو لوازم األلعاب أو 

الرياضات البحرية

استغال  مطعم

النقل السياحي .

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 32000  - مكرر   57 رقم  بادس 

الحسيمة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد املكنوز عماد : 00  حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

حصة    00  : السيد أكوح حمزة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 200  : ياسين  االدري�سي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  عماد  املكنوز  السيد 
العمارة 03 الشقة 17 زنقة فلسطين 

32000 الحسيمة املغرب.

السيد االدري�سي ياسين عنوانه)ا) 
 32000 املنصور  يعقوب  زنقة   07

الحسيمة املغرب.

عنوانه)ا)  حمزة  أكوح  السيد 

الحسيمة   32000 العليا  أجدير  حي 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

عنوانه)ا)  عماد  املكنوز  السيد 
العمارة 03 الشقة 17 زنقة فلسطين 

32000 الحسيمة املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تحت   - بتاريخ  بالحسيمة  االبتدائية 

رقم -.

 00I

Cabinet Comptable Azmani Mounsef

MARC SAPISIAL
شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 Cabinet Comptable Azmani

Mounsef

 Rue Anoual N°46، 32000، AL

Hoceima Maroc

MARC SAPISIAL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الحي 

الثاني بني بوعياش املسمى سابقا 

عي�سى اعمار حوز ازكيرن بني بوعاش 

الحسيمة 32000 الحسيمة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

3353

 23 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 MARC : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.SAPISIAL
مقاو    : بإيجاز  الشركة  غرض 

الغذائية  املواد  وتغليف  تعبئة 

والفالحية.

الحي   : االجتماعي  املقر  عنوان 

سابقا  املسمى  بوعياش  بني  الثاني 

عي�سى اعمار حوز ازكيرن بني بوعاش 

الحسيمة 32000 الحسيمة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : حمزة  الورد1  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  حمزة  الورد1  السيد 
 12 عمارة   01 شقة  الهدى  تجزئة 

امزورن 32000 الحسيمة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
عنوانه)ا)  حمزة  الورد1  السيد 
 12 عمارة   01 شقة  الهدى  تجزئة 

امزورن 32000 الحسيمة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالحسيمة بتاريخ 23 أبريل 

2020 تحت رقم -.
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ahalli moussa

 SOCIETE SERVICE &
TRAVAUX-2ST

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ahalli moussa
شارع عبد الخالق الطريس رقم 21، 

62000، الناظور املغرب
SOCIETE SERVICE & TRAVAUX-
2ST شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع عبد 
الخالق الطريس رقم 21 - 62000 

الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
22067

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 ما1   16
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

SOCIETE SERVICE & TRAVAUX-

.2ST

االعما    : بإيجاز  الشركة  غرض 

املدنية

دات  واملركبات  االالت  توزيع 

املحرك

تركيب املعدات الهيدروليكية

اعما  متنوعة او زراعة

الزراعية مع  بيع مركبات االالت 

املحرك

استيراد وتصدير.

عنوان املقر االجتماعي : شارع عبد 

 62000  -  21 رقم  الطريس  الخالق 

الناظور املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد اوسار جواد : 1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة . 

السيد اوسار جواد : 1000 بقيمة 

100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  جواد  اوسار  السيد 

بوعرك   73 بلوك  مسعود  سكتور 

سلوان 62702 الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

عنوانه)ا)  جواد  اوسار  السيد 

بوعرك   73 بلوك  مسعود  سكتور 

سلوان 62702 الناظور املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   20 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2021 تحت رقم 795.
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salah nouri

GSAI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

salah nouri

 drissia 4 bv d n casa، 20530،

casa maroc

GSAI شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 92 شارع 

الجوالن جميلة 6 الدارالبيضاء - 

50 20 الدارالبيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجار1 

.101 81

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2005 يونيو   06 في  املؤرخ 

املصادقة على :

الدين  صالح  )ة)  السيد  تفويت 

حصة اجتماعية   2.500 القضمير1 

من أصل 2.500 حصة لفائدة السيد 

)ة) عبد اللطيف اليعقوبي بتاريخ 06 

يونيو 2005.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

بتاريخ  0  البيضاء  بالدار  التجارية 

يوليوز 2005 تحت رقم 897 26.

 03I

ALALI AUDIT ET CONSEIL

MYCY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسما  الشركة

ALALI AUDIT ET CONSEIL

 PLACE MOHAMMED V

 RESIDENCE DU CENTRE

 IMMEUBLE A N° 

 2EME ETAGE، 28800،

MOHAMMEDIA MAROC

MYCY شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 59 شارع 

الزرقطوني اقامة الزهور الطابق 

الثامن رقم  2 - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.

رفع رأسما  الشركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

.3 2515

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم   2021 أبريل   13 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسما   رفع 

من  أ1  درهم«   5.250.000«

 5.350.000« إلى  درهم«   100.000«

درهم« عن طريق : -.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 30 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

ما1 2021 تحت رقم 776563.

 0 I

distra conseils

WAJA SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

distra conseils
رقم 2 بلوك 21 الطابق الثاني الحي 

الحسني، 0000 ، مراكش املغرب

WAJA SERVICES شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

 PARC وعنوان مقرها اإلجتماعي

 YASMIN GH 11 IMM 7 APPT°1

 HARBIL MARRAKECH - 40000

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

11 191

في  2  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 WAJA  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.SERVICES

تاجر   •  : بإيجاز  الشركة  غرض 
املستخدمة  املواد  أنواع  جميع  من 

والنقل.
استئجار املعدات الصناعية أو   •

اآلالت.
املقاو  في االشغا  املختلفة أو   •

البناء.
• تاجر االستيراد والتصدير..

 PARC  : االجتماعي  املقر  عنوان 
 YASMIN GH 11 IMM 7 APPT°1
 HARBIL MARRAKECH - 40000

مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : اوعلي  زينب  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  اوعلي  زينب  السيدة 
مركز تمزموط زاكورة 0000  مراكش 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
عنوانه)ا)  اوعلي  زينب  السيدة 
مركز تمزموط زاكورة 0000  مراكش 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   26 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 5209.
 05I

RIAN MFADDAL

 LEADER DISTRIBUTION
NORD

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

RIAN MFADDAL
 BRANES 1 RUE 38 N°20،
90000، TANGER MAROC

 LEADER DISTRIBUTION NORD
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

الحسن بن وزان رقم 26 - 90000 
طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
115857

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   19
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
.LEADER DISTRIBUTION NORD
-بشكل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
رئي�سي االستيراد والتصدير والتجارة 
بجميع أشكالها سواء في املغرب أو في 

الخارج-التجارة بشكل عام..
زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 90000  -  26 الحسن بن وزان رقم 

طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
500 حصة   : السيد وائل أخنيش 

بقيمة 100 درهم للحصة .
حصة   500  : علمي  نبيل  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  أخنيش  وائل  السيد 
 26 رقم  وزان  بن  الحسن  زنقة 

90000 طنجة املغرب.
السيد نبيل علمي عنوانه)ا) شارع 
 2 رانيا  عمارة  الشاذلي  الحسن  أبي 
طنجة   90000  51 الشقة   8 طابق 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
عنوانه)ا)  أخنيش  وائل  السيد 
 26 رقم  وزان  بن  الحسن  زنقة 

90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   29 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم -.
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fiduciairelaperformance

احالم بارا

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

fiduciairelaperformance

 APPT N°5 3EME ETAGE

 IMMEUBLE 13 RUE ABOU ALI

 BEN RAHALE V.N MEKNES

meknes، 50000، meknes maroc

احالم بارا شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : تجزئة 

طه اقامة  16 رقم 1 رياض 

االسماعيلية مكناس - 50000 

meknes املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

. 1193

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

2021 تقرر حل  23 فبراير  املؤرخ في 

املسؤولية  ذات  شركة  بارا  احالم 

 100.000 رأسمالها  مبلغ  املحدودة 

اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 

رياض   1 رقم  تجزئة طه اقامة  16 

 50000  - مكناس  االسماعيلية 

في  نتيجة لصعوبة  املغرب   meknes

التسيير.

و عين:

عثماني  احالم  السيد)ة) 

زنقة   2 شقة   11 عمارة  وعنوانه)ا) 

مكناس  ج  م  املريني  الحسن  ابو 

كمصفي  املغرب   meknes  50000

)ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

بتاريخ 23 فبراير 2021 وفي تجزئة طه 

اقامة  16 رقم 1 رياض االسماعيلية 

مكناس - meknes 50000 املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   29 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2021 تحت رقم 163.

 07I

ALALI AUDIT ET CONSEIL

MYCY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

خفض رأسما  الشركة

ALALI AUDIT ET CONSEIL
 PLACE MOHAMMED V
 RESIDENCE DU CENTRE

 IMMEUBLE A N° 
 2EME ETAGE، 28800،
MOHAMMEDIA MAROC

MYCY شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 59 شارع 
الزرقطوني اقامة الزهور الطابق 
الثامن رقم  2 - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.
خفض رأسما  الشركة

رقم التقييد في السجل التجار1 
.3 2515

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2021 أبريل   13 في  املؤرخ 
بمبلغ  الشركة  رأسما   خفض 
من  أ1  درهم«   2.350.000« قدره 
»5.350.000 درهم« إلى »3.000.000 
عدد  تخفيض   : طريق  عن  درهم« 

األسهم.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 30 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 776563.
 08I

FIGET SARL

TRANS AOULAD FAHSI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

FIGET SARL
 AV.DES FAR IMM HANIAA
 1,3 EME ETAGE APP N 9

 TETOUAN، 93000، TETOUAN
MAROC

TRANS AOULAD FAHSI شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شطاب 
دوار بوريان رقم 2 طريق طنجه - 

تطون - 93000 تطوان املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجار1 
.5727

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 19 أكتوبر 2020 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
طريق   2 رقم  بوريان  دوار  »شطاب 
تطوان   93000  - تطون   - طنجه 
  68 املغرب« إلى »تجزئة املنار2 رقم 
العرائش - 92000 العرائش املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعرائش بتاريخ  0 دجنبر 

2020 تحت رقم 1031.
 09I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

SAISS GARDIENNAGE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسما  الشركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102، 30000،
FES MAROC

SAISS GARDIENNAGE شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 8 
حي ابن تيمة الطابق األو  املكتب 
رقم 2 شارع املوحدين - 30000 

فاس املغرب.
رفع رأسما  الشركة

رقم التقييد في السجل التجار1 
. 5595

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2020 دجنبر   31 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسما   رفع 
من  أ1  درهم«   2.117.000«
 2.217.000« إلى  درهم«   100.000«
مقاصة  إجراء   : طريق  عن  درهم« 
املقدار  املحددة  الشركة  ديون  مع 

واملستحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   26 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2021 تحت رقم 2023.

 10I

FLASH ECONOMIE

 NOUVELLE GÉNÉRATION«

 DES TRAVAUX ET

RÉALISATION »NGTR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28، 20000،

CASABLANCA MAROC

 NOUVELLE GÉNÉRATION DES«

 TRAVAUX ET RÉALISATION

NGTR« شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 

البدر عمارة  10 الطابق 2 عين 

السبع - 20000 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

500569

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانون   2021 مارس   18

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 NOUVELLE GÉNÉRATION DES«

 TRAVAUX ET RÉALISATION

.»NGTR

أعما    : بإيجاز  الشركة  غرض 

الهندسة املدنية وجميع الحرف

االتصاالت  الصناعية  التركيبات 

الكهربائية واملتنوعة.
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استيراد وتصدير

التوزيعات واملفاوضات .

اقامة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

عين   2 الطابق  عمارة  10  البدر 

البيضاء  الدار   20000  - السبع 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد هشام مستعد : 0 3 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد نوفل مستعد : 330 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 330  : مستعد  سفيان  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  مستعد  هشام  السيد 

الشقة   60 اقامة  املحيط  فضاءات 

النواصر  عزوز  اوالد   3 الطابق   15

27182 الدار البيضاء املغرب.

عنوانه)ا)  مستعد  نوفل  السيد 

زاكورة    7900 دوار تد�سي بني زولي 

املغرب.

السيد سفيان مستعد عنوانه)ا) 

اقامة البدر م س 11 عمارة 101 رقم 

الدار البيضاء   20000 5 عين السبع 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

عنوانه)ا)  مستعد  هشام  السيد 

الشقة   60 اقامة  املحيط  فضاءات 

النواصر  عزوز  اوالد   3 الطابق   15

27182 الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 15665.

 11I

Cabinet Comptable Azmani Mounsef

IZGHAYEN DE TRANSPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

 Cabinet Comptable Azmani
Mounsef

 Rue Anoual N°46، 32000، AL
Hoceima Maroc

 IZGHAYEN DE TRANSPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي تشرقيين 
حوز دوار بوسالمة بني بوعياش - 

32000 الحسيمة املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجار1 
.3337

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت   2021 أبريل   28 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
نقل البضائع للغير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بالحسيمة بتاريخ 30 أبريل 

2021 تحت رقم 9 1.
 12I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

SAISS GARDIENNAGE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102، 30000،
FES MAROC

SAISS GARDIENNAGE شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 8 
حي ابن تيمة الطابق األو  املكتب 
رقم 2 شارع املوحدين - 30000 

فاس املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

. 5595

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 31 دجنبر 2020 تم تحويل 

للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

ابن تيمة الطابق  حي   8 »عمارة  من 

شارع املوحدين   2 األو  املكتب رقم 

»شقة  إلى  املغرب«  فاس   30000  -
رقم 1 رقم 25 ب تجزئة زهرة مدائن 

 - الشقف  عين  طريق  ب  مجموعة 

30000 فاس املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   26 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2021 تحت رقم 2023.

 13I

AMJ MANAGEMENT

FORWARDINGUP GROUP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين مسير جديد للشركة

AMJ MANAGEMENT

زنقة االردن اقامة يامنة 2 الطابق 

االو  رقم 30 طنجة، 90000، 

طنجة املغرب

 FORWARDINGUP GROUP

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب 

رقم 1 الطابق الثامن مبنى سيس 

طنجة شارع محمد الخامس بزاوية 

فيكتور هوغو - 9000طنجة املغرب. 

- 90000 طنجة املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

.106153

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم تعيين   2021 أبريل   20 املؤرخ في 

السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

GOUGOU ADIL كمسير وحيد.

تبعا لقبو  استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   29 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 1831 2.

 1 I

EL OUARRAD AZIZ

BALCOTRAV
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

BALCOTRAV شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 8 تجزئة 
الزيتونة موال1 إدريس زرهون 

مكناس مكناس 50353 مكناس 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

50903

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2020 غشت   27

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BALCOTRAV

األشغا    : غرض الشركة بإيجاز 

املختلفة أو البناء.

تجزئة   8  : عنوان املقر االجتماعي 
زرهون  إدريس  موال1  الزيتونة 

مكناس   50353 مكناس  مكناس 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
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السيد سا�سي عبد الحكيم : 500 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500  : محمد  اصراطي  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

الحكيم  عبد  سا�سي  السيد 
 6 النعيم  راء   3 7 رقم  عنوانه)ا) 

نرجس 50000 مكناس املغرب.
السيد اصراطي محمد عنوانه)ا) 
 180 2 شطر س رقم  رياض ويسالن 

ويسالن 50000 مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
الحكيم  عبد  سا�سي  السيد 
 6 النعيم  راء   3 7 رقم  عنوانه)ا) 

نرجس 50000 مكناس املغرب
السيد اصراطي محمد عنوانه)ا) 
 180 2 شطر س رقم  رياض ويسالن 

ويسالن 50000 مكناس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   13 التجارية بمكناس بتاريخ 

2020 تحت رقم 3199.

 15I

STE BUR TRAITEMENT COMPTABLE SARL

 STE HARTI 4 FOOD
)SARL(AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

 STE BUR TRAITEMENT
COMPTABLE SARL

 HAY AIT AZZA TARGUISTA AL
 HOCIEMA، 92500، TARGUIST

MAROC
 (STE HARTI 4 FOOD SARL(AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
سجلماسة زنقة الرند رقم 26 
تطوان 93000 تطوان املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجار1 
.27019

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
2021 تم تحويل  21 أبريل  املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
رقم  الرند  زنقة  سجلماسة  »شارع 
املغرب«  تطوان   93000 تطوان   26
تطوان   281 تمودة رقم  »تجزئة  إلى 

93000 تطوان املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   28 بتاريخ  بتطوان  االبتدائية 

2021 تحت رقم 26 1.

 16I

FICOB مكتب املحاسبة

YANOM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FICOB مكتب املحاسبة
اقامة ايمان, شقة  ، شارع موال1 

ادريس االو , املسيرة 1, تمارة، 
10000، تمارة املغرب

YANOM شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي املتجر 
الكائن ب فيال رقم 6، زنقة طنجة، 
شاطئ الهرهورة - 12000 تمارة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

132837
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   12
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.YANOM
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتجارة آليات البناء والتخزين .
املتجر   : االجتماعي  املقر  عنوان 
زنقة طنجة،   ،6 الكائن ب فيال رقم 
تمارة   12000  - الهرهورة  شاطئ 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

حصة   500  : أباحو  عمر  السيد 
بقيمة 100 درهم للحصة .

 500  : جبيلو  ياسمين  السيدة 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

 20 عنوانه)ا)  أباحو  عمر  السيد 
زنقة سهيل بن عمر تجزئة الوالدية 

السوي�سي 10000 الرباط املغرب.
السيدة ياسمين جبيلو عنوانه)ا) 
تجزئة  عمر  بن  سهيل  زنقة   20
الرباط   10000 السوي�سي  الوالدية 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
 20 عنوانه)ا)  أباحو  عمر  السيد 
زنقة سهيل بن عمر تجزئة الوالدية 

السوي�سي 10000 الرباط املغرب
السيدة ياسمين جبيلو عنوانه)ا) 
تجزئة  عمر  بن  سهيل  زنقة   20
الرباط   10000 السوي�سي  الوالدية 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   27 بتاريخ  بتمارة  االبتدائية 

2021 تحت رقم 929.
 17I

إئتمانيات الدريوش

MFM IMPRIMERIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

إئتمانيات الدريوش
شارع عال  بن عبد هللا رقم 8  ص 
ب 682، 92000، العرائش املغرب
MFM IMPRIMERIE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

شعبان رقم 311 - 92000 العرائش 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجار1 

.5119

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2021 أبريل   21 في  املؤرخ 

املصادقة على :

يعيش  أمينة  )ة)  السيد  تفويت 

أصل  من  اجتماعية  حصة   300
فيروز  )ة)  300 حصة لفائدة السيد 

الصروخ بتاريخ 21 أبريل 2021.

الصروخ  منير  )ة)  السيد  تفويت 

200 حصة اجتماعية من أصل 00  

حصة لفائدة السيد )ة) منى الصروخ 

بتاريخ 21 أبريل 2021.

الصروخ  منير  )ة)  السيد  تفويت 

أصل  من  اجتماعية  حصة   200
فيروز  )ة)  00  حصة لفائدة السيد 

الصروخ بتاريخ 21 أبريل 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

29 أبريل  االبتدائية بالعرائش بتاريخ 

2021 تحت رقم 563.

 18I

ايطا  كونسا1

تيك اليك البحراوي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ايطا  كونسا1

286 حي النهضة سيد1 عال  

البحراو1، 15252، سيد1 عال  

املغرب

تيك اليك البحراو1 شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة عين 

الشواطئ رقم 51 حي النهضة القرية 

- 11130 سال املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

31163

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2019 أكتوبر   1 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
تيك   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

اليك البحراو1.
اشغا    : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء واشغا  مختلفة 
- اشغا  الكهرباء.

عنوان املقر االجتماعي : زنقة عين 
الشواطئ رقم 51 حي النهضة القرية - 

11130 سال املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
الرحمان  عبد  البحراو1  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000  :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الرحمان  عبد  البحراو1  السيد 
رقم  الشواطئ  عين  زنقة  عنوانه)ا) 
سال   11130 القرية  النهضة  حي   51

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
الرحمان  عبد  البحراو1  السيد 
رقم  الشواطئ  عين  زنقة  عنوانه)ا) 
سال   11130 القرية  النهضة  حي   51

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   13 بتاريخ  بسال  االبتدائية 

2020 تحت رقم 118 3.
 19I

أسماء ميديا

COBRA PACK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

أسماء ميديا
شارع صهيب الرومي بلوك 39 الرقم 

20 البرنو�سي البيضاء، 20000، 
البيضاء املغرب

COBRA PACK شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

7 رقم 05 الطابق التاني رقم   

السعادة سيد1 برنو�سي - 20000 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

 7 007

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 يوليوز   08

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.COBRA PACK

التعبئة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والتغليف أعما  التغليف والتشييد.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
رقم    التاني  الطابق   05 رقم   7

 20000  - برنو�سي  السعادة سيد1 

الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:  رأسما   مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

 500  : الياقوتي  سعيد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد عبد الفتاح الياقوتي : 500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد سعيد الياقوتي عنوانه)ا) 

دوار الكدامرا واد والد زيان بنسليمان 

20000 بنسليمان املغرب.

الياقوتي  الفتاح  عبد  السيد 

عنوانه)ا) دوار الكدامرا واد والد زيان 

بنسليمان 20000 بنسليمان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

السيد سعيد الياقوتي عنوانه)ا) 

دوار الكدامرا واد والد زيان بنسليمان 

20000 بنسليمان املغرب.

الياقوتي  الفتاح  عبد  السيد 
عنوانه)ا) دوار الكدامرا واد والد زيان 
بنسليمان 20000 بنسليمان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

شتنبر 2020 تحت رقم 7775 7.
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Notaire

WAYN SERVICES SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Notaire
 Notaire، 20200، Casablanca

Maroc
 WAYN SERVICES SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 13 زنقة 
أحمد املجاطي إقامة األلب الطابق 
األو  رقم 08 حي املعاريف 20330 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
500919

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 مارس   26
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 WAYN : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.SERVICES SARL AU
إستغال    : غرض الشركة بإيجاز 

محطات بيع الوقود وملحقاتها.
زنقة   13  : عنوان املقر االجتماعي 
أحمد املجاطي إقامة األلب الطابق 
 20330 حي املعاريف   08 األو  رقم 

الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة: 000.000.  

درهم، مقسم كالتالي:

  .000  : فائد  الدين  نور  السيد 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد نور الدين فائد عنوانه)ا) 
الحي   19 رقم   03 زنقة   01 بلوك 

البيضاء  الدار   20570 املحمد1 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

السيد نور الدين فائد عنوانه)ا) 
الحي   19 رقم   03 زنقة   01 بلوك 

البيضاء  الدار   20570 املحمد1 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 776295.
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GOAUTO

GOAUTO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

GOAUTO

مكتب رقم 28 الطابق   مكتب 

الصفا طريق صفرو موال1 يعقوب 

فاس، 36153، فاس املغرب

GOAUTO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب رقم 

28 الطابق  مكتب الصفا طريق 

صفروموال1 يعقوب فاس 36150 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

671 9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 مارس   11

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:



عدد  566 - 7 شوا  2  1 )19 ما1 2021)الجريدة الرسمية   10342

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GOAUTO
 ACHATS- : غرض الشركة بإيجاز
 VENTES -RÉPARATIONS

.VÉHICULES
مكتب   : االجتماعي  املقر  عنوان 
رقم 28 الطابق  مكتب الصفا طريق 
 36150 فاس  يعقوب  صفروموال1 

فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
محمد  اليوسفي  نوفل  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   33  :

للحصة.
333 حصة   : السيد توفيق كاد1 

بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد محمد فياللي : 333 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
محمد  اليوسفي  نوفل  السيد 
عنوانه)ا) 17شارع إمام علي الشقة 5 

فاس 36150 فاس املغرب.
عنوانه)ا)  كاد1  توفيق  السيد 
عمارة   2 كاليفورنيا  حدائق  إقامة 
فاس  شارع   1 الطابق   3 الشقة   6
20000 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.
عنوانه)ا)  فياللي  محمد  السيد 
إقامة الرجاء الشقة 11 حي واد فاس 

فاس 36150 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
محمد  اليوسفي  نوفل  السيد 
عنوانه)ا) 17شارع إمام علي الشقة 5 

فاس 36150 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   06 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2021 تحت رقم 9 671.
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 MOHAMED EL KARRICHE COMPTABLE

AGREE

كرفليد طرونس

GARFFILED TRANS 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MOHAMED EL KARRICHE
COMPTABLE AGREE

شارع املغرب العربي رقم 2 الطابق 
األو  تطوان، 93000، تطوان 

املغرب
 GARFFILED كرفليد طرونس
TRANS شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الطلعة 
زنقة املدفع رقم 292 تطوان - 

93000 تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
29263

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   09
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : كرفليد 

. GARFFILED TRANS طرونس
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشخ�سي.
الطلعة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - تطوان   292 رقم  املدفع  زنقة 

93000 تطوان املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : بوزيدة  يوسف  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

بوزيدة عنوانه)ا)  السيد يوسف 
 2 العتيق  البيت  مجمع  مسنانة 
 11 رقم   2 ط   7 عمارة   2 مجموعة 

90060 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
بوزيدة عنوانه)ا)  السيد يوسف 
 2 العتيق  البيت  مجع  مسنانة 
 11 رقم   2 ط   7 عمارة   2 مجموعة 

90060 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   22 بتاريخ  بتطوان  االبتدائية 

2021 تحت رقم 0908.
 23I

CAFIGEC

ORA.DEC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAFIGEC
 rue al, fourat 2éme etage 39
 maarif 39 rue al, fourat 2éme
 etage maarif، 20100، casa

maroc
ORA.DEC شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 26 زنقة 
مرس السلطان الشقة 3 الطابق 1 
الدار البيضاء 20100 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
501197

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   20
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
ORA.  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.DEC

غرض الشركة بإيجاز : - أعما  أو 
تشييد متنوعة
- مفاوض.

زنقة   26  : عنوان املقر االجتماعي 
 1 الطابق   3 مرس السلطان الشقة 
20100 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد عسو  احمد امين : 1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
امين  احمد  عسو   السيد 
ط  عزفي  عباس  ابو  زنفة  عنوانه)ا) 
الدار   20100 املعاريف    7 ش   3

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
امين  احمد  عسو   السيد 
ط  عزفي  عباس  ابو  زنفة  عنوانه)ا) 
الدار   20100 املعاريف    7 ش   3

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

ما1 2021 تحت رقم 776612.
 2 I

أفاك أوديت

AL AQSA TRANSPORT SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

أفاك أوديت
2 ساحة الكويت رقم 12، 90000، 

طنجة املغرب
 AL AQSA TRANSPORT SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي أرض 

الدولة زنقة 2  رقم 38 - 90000 
طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
33227



10343 الجريدة الرسميةعدد  566 - 7 شوا  2  1 )19 ما1 2021) 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2007 يوليوز   23

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 AL  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AQSA TRANSPORT SARL

جميع   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

والتالميذ  العما   النقل  أنشطة 

من  وغيرها  والسياحة  والطالب 

وسائل النقل العادية للركاب 

للبضائع  الوطني  البر1  النقل   -

عن  نيابة  أو  بنفسها  الخام،  واملواد 

أداء  عامة  وبصفة  اخرى  أطراف 

جميع عمليات نقل البضائع 

بشكل  والدولي،  الوطني  النقل   -

والنقل  والتجميع،  والتأجير،  عام، 

وبأ1 شكل  نوع  أ1  بالشاحنات من 

وبأ1 وسيلة. 

- استغال  املوافقات والتراخيص 

للنقل عن طريق اإليجار أو غيره.

- وكيل الشحن 

املعامالت  عامة جميع  وبصفة   -

واملالية  والصناعية  التجارية 

بشكل  املتعلقة  والعقارية  واملنقولة 
املذكور  مباشر أو غير مباشر بال�سيء 

أو  مشابه  آخر  �سيء  بأ1  أو  أعاله 

مرتبط أو يحتمل أن يعزز تطويره بأ1 

شكل من األشكا . .

أرض   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 90000  -  38 رقم    2 زنقة  الدولة 

طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد أحمد طريبق : 900 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد محمد العربي طريبق : 100 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  طريبق  أحمد  السيد 
أرض الدولة زنقة 2  رقم 38 90000 

طنجة املغرب.
طريبق  العربي  محمد  السيد 
رقم    2 أرض الدولة زنقة  عنوانه)ا) 

38 90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
عنوانه)ا)  طريبق  أحمد  السيد 
أرض الدولة زنقة 2  رقم 38 90000 

طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   07 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2007 تحت رقم 077 5.
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 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

 SAISS NETTOYAGE
INDUSTRIEL 2006

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

رفع رأسما  الشركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102، 30000،
FES MAROC

 SAISS NETTOYAGE
INDUSTRIEL 2006 شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 8 
حي ابن تيمة الطابق األو  املكتب 
رقم 2 شارع املوحدين - 30000 

فاس املغرب.
رفع رأسما  الشركة

رقم التقييد في السجل التجار1 
.20611

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2020 دجنبر   31 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسما   رفع 
من  أ1  درهم«   1.000.000«
 1.100.000« إلى  درهم«   100.000«
مقاصة  إجراء   : طريق  عن  درهم« 

املقدار  املحددة  الشركة  ديون  مع 

واملستحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   26 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2021 تحت رقم 2020.
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CAFIGEC

AZIZANDCO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAFIGEC

 rue al, fourat 2éme etage 39

 maarif 39 rue al, fourat 2éme

 etage maarif، 20100، casa

maroc

 AZIZANDCO

شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 35 

زنقة 28 تجزئة مستونة الطابق 

األر�سي الحي الحسني - 20100 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

501193

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   19

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AZIZANDCO

: - حلواني,  غرض الشركة بإيجاز 

 , املخابز  منتجات  وتوزيع  ُمصنع 

املعجنات واملعكرونة

- متعهد الحفالت.

 35 رقم   : عنوان املقر االجتماعي 
الطابق  مستونة  تجزئة   28 زنقة 

األر�سي الحي الحسني - 20100 الدار 

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

1.000 حصة   : السيد عزيز نوفل 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عزيز نوفل عنوانه)ا) شارع 

 2 اللمنار  حدائق  اقامة  الكورنيش 

عمارة 3 طابق 3 شقة 5 20100 الدار 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

السيد عزيز نوفل عنوانه)ا) شارع 

 2 اللمنار  حدائق  اقامة  الكورنيش 

عمارة 3 طابق 3 شقة 5 20100 الدار 

البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 03 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

ما1 2021 تحت رقم 776609.

 27I

Cabinet Comptable Azmani Mounsef

TRANSPORT-AMCHACHTI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 Cabinet Comptable Azmani

Mounsef

 Rue Anoual N°46، 32000، AL

Hoceima Maroc

 TRANSPORT-AMCHACHTI

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

األمل زنقة توبقا  تارجيست - 

32000 الحسيمة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
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 رقم التقييد في السجل التجار1 : 

81

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2021 ما1   03

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TRANSPORT-AMCHACHTI

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع للغير

التجارة بجميع انواعها

استيراد وتصدير.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 - تارجيست  توبقا   زنقة  األمل 

32000 الحسيمة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : السيد امشاشتي محمد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد امشاشتي محمد عنوانه)ا) 

مشيش  بن  السالم  عبد  زنفة 

تارجيست 32000 الحسيمة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

السيد امشاشتي محمد عنوانه)ا) 

مشيش  بن  السالم  عبد  زنفة 

تارجيست 32000 الحسيمة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تحت   - االبتدائية بتارجيست بتاريخ 

رقم -.

 28I

expo conseil

تيم بساتين
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

expo conseil
 lot 109 Marjane 1 Meknès،

50000، Meknès Maroc
تيم بساتين شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة 
رقم 73 بالدور األو  حي الجديد 

البساتين مكناس - 50000 مكناس 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
52707

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 فبراير   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
تيم   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

بساتين.
+العمل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املتنوع أو البناء والدراسات والسباكة 
وتركيب  وتنفيذ  واإلعالن  والدهان 
و  IST والكهرباء  الهاتف  خطوط 
الضخ  ومحطة  العامة  واإلنارة   MT
الصحي  والصرف  املياه  وإمدادات 
والتنظيف املدني والحراسة وكذلك 
الخشب  ونجارة  الغاليات  صناعة 

واألملنيوم
+تجارة

+استيراد وتصدير.
عنوان املقر االجتماعي : شقة رقم 
73 بالدور األو  حي الجديد البساتين 

مكناس - 50000 مكناس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:  رأسما   مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

 100  : السيد ادريس عبد الوافي 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

الوافي  عبد  ادريس  السيد 
عنوانه)ا) مجموعة دا  حي جيني رقم 
1  البساتين 50000 مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
الوافي  عبد  ادريس  السيد 
عنوانه)ا) مجموعة دا  حي جيني رقم 
1  البساتين 50000 مكناس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2021 تحت رقم 7701.
 29I

FICOB مكتب املحاسبة

ALDAMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

FICOB مكتب املحاسبة
اقامة ايمان, شقة  ، شارع موال1 

ادريس االو , املسيرة 1, تمارة، 
10000، تمارة املغرب

ALDAMO شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي رقم    
زنقة اكلمان سيد1 علي اكدا  - 

10000 الرباط املغرب.
تغيير نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجار1 
.55957

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تغيير   2021 أبريل   05 املؤرخ في 
املالبس  بيع   -« من  الشركة  نشاط 

الجاهزة 
 -« إلى  وحالقة«  تجميل  مركز   -

التغدية العامة
- تجارة التبغ ».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما1   27 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2021 تحت رقم 113130.
 30I

distra conseils

CREA MEUBLE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

distra conseils
رقم 2 بلوك 21 الطابق الثاني الحي 
الحسني، 0000 ، مراكش املغرب

CREA MEUBLE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

 ETAGE وعنوان مقرها اإلجتماعي
 N1 DERB ELHEMMAM N°13

 DOUAR AKIOUD GUELIZ
MARRAKECH - 40000 مراكش 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجار1 
.93115

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 فبراير   01 في  املؤرخ 

املصادقة على :
العالي  عبد  )ة)  السيد  تفويت 
من  اجتماعية  حصة   500 اسحيت 
)ة)  حصة لفائدة السيد   500 أصل 
فيصل املزوني بتاريخ 15 يناير 2021.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
ما1   03 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 123662.

 31I

Ste ORIENTAL AUDIT

STE SOMIBO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

Ste ORIENTAL AUDIT
 111Bd Derfoufi 1°ETAGE N°1،

60000، OUJDA MAROC
STE SOMIBO شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
الخضراو1 رق 23 فيالج والد 

الشريف - 60000 وجدة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجار1 
.32667
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بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 18 يوليوز 2020 تقرر حل 
 STE شركة ذات املسؤولية املحدودة
 100.000 مبلغ رأسمالها   SOMIBO
اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
23 فيالج والد  تجزئة الخضراو1 رق 
املغرب  وجدة   60000  - الشريف 
الشركة  نشاط  توقف   : نتيجة   

واغالقها.
شارع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 62999  - رقم    نصير  ابن  مو�سى 

الناظور املغرب. 
و عين:

اجديني  العزيز  عبد  السيد)ة) 
وعنوانه)ا) شارع مو�سى ابن نصير رقم 
املغرب كمصفي  الناظور   62999   

)ة) للشركة.
 وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   21 بتاريخ  بوجدة  التجارية 

2021 تحت رقم 1500.
 32I

ML EXPERTS

 DIGITAL DEPORTIVO
MAROC

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ML EXPERTS
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMMEUBLE 9 4EME ETAGE،

20000، CASABLANCA MAROC
 DIGITAL DEPORTIVO MAROC

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 265 شارع 
الزرقطوني، الطابق التاسع، رقم 92 

- 20000 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

500963
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   02

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
.DIGITAL DEPORTIVO MAROC

• تشغيل   : غرض الشركة بإيجاز 
املواقع اإللكترونية

• إنشاء املواقع اإللكترونية 
والخدمات  املنتجات  استغال    •

في مجا  الرياضة.
التشغيلي  التسويق اإللكتروني   •

بجميع أشكاله.
التجارية  اإلعالنات  عرض   •
املواقع  على  املدفوعة  أو  املجانية 

اإلعالنية.
املعامالت  جميع  أعم  وبشكل   •
واإلعالنية  والتجارية  املالية 
واملنقولة  والعقارية  والصناعية 
قد  التي  املعامالت  من  غيرها  أو 
تتعلق بالغرض املشار إليه أعاله أو 
أو  توسيعه  تسهل  أن  املحتمل  من 

تطويره..
عنوان املقر االجتماعي : 265 شارع 
الزرقطوني، الطابق التاسع، رقم 92 

- 20000 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:  رأسما   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
50 حصة   : السيد ياسين بنعمور 

بقيمة 100 درهم للحصة .
حصة   50  : السيد مجد بنسودة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  بنعمور  ياسين  السيد 
 12 فيال   ،KLm 8300  , مكة  شارع 
و 1، كاليفورنيا ***** الدار البيضاء 

املغرب.
عنوانه)ا)  بنسودة  مجد  السيد 
 9 شارع محمد الخّمار الكانوني، فيال 
معارف ***** الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسير1 الشركة:

عنوانه)ا)  بنعمور  ياسين  السيد 
 12 فيال   ،KLm 8300  , مكة  شارع 
و 1، كاليفورنيا ***** الدار البيضاء 

املغرب
عنوانه)ا)  بنسودة  مجد  السيد 
 9 شارع محمد الخّمار الكانوني، فيال 
معارف ***** الدار البيضاء. املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 776323.
 33I

EL OUAZZANI ENERGEIA CONSULTING

الوزاني انرجي لالستشارات
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 EL OUAZZANI ENERGEIA
CONSULTING

 PLACE BRAHIM ROUDANI
 RUE LA SENA RESIDENCE

 BETHOVEEN 2 3EMEE ETAGE
 NUMERO 82، 90060، TANGER

MAROC
الوزاني انرجي لالستشارات شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي ساحة 

إبراهيم الروداني زنقة السينا إقامة 
بيتهوفن 2 الطابق 3 رقم 82 - 

90060 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

11 687
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 مارس   01
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : الوزاني 

انرجي لالستشارات .
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
واإلدارية  التنظيمية  االستشارات 
واملؤسسات  الخاصة  للشركات 

العامة وشبه العامة.

ساحة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

إبراهيم الروداني زنقة السينا إقامة 
بيتهوفن 2 الطابق 3 رقم 82 - 90060 

طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  -األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

زراعلي  الدين  نور  السيد 

إقامة  شارع موال1 رشيد  عنوانه)ا) 
فا  فلور1   ٬ رقم 68 الطابق الثالث 

90060 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

السيدة كريمة الوزاني عنوانه)ا) 

شارع موال1 رشيد إقامة فا  فلور1 
 90060 الطابق الثالث   68 رقم   ٬   

طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   26 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 0 29.

 3 I

COIN DE MAROC TERROIRE SARL AU كوان 

د1 ماروك تيروار

 AFRIQUE EUROPE 
 TRADING AND

INVESTMENT SARL-
AU افريك اوروب تريدينغ 

واالستثمار
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

 AFRIQUE EUROPE TRADING

 AND INVESTMENT SARL-AU

افريك اوروب تريدينغ واالستثمار

 AV TARIK BEN ZIAD، 87

90080، طنجة املغرب

 AFRIQUE EUROPE TRADING 

 AND INVESTMENT SARL-AU

افريك اوروب تريدينغ واالستثمار 

شركة ذات مسؤولية محدودة 
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ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 87 شارع 

طارق ابن زياد - 90090 طنجة 

املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

.83 23

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

2021 تم تحويل  12 أبريل  املؤرخ في 

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

 90090  - شارع طارق ابن زياد   87«

البنك  »تجزئة  إلى  املغرب«  طنجة 

 -  67 رقم  االقبا   شارع  الشعبي 

90090 طنجة املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   29 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم   18 2.

 35I

BUSINESS FOREVER

SOFT VAPE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BUSINESS FOREVER

71 إقامة ابن بطوطة تقاطع ابن 

بطوطة وعبد الكريم الديور1 

الطابق األو  رقم 3، 20000، الدار 

maroc البيضاء

SOFT VAPE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 71 إقامة 

ابن بطوطة تقاطع ابن بطوطة وعبد 

الكريم الديور1 الطابق األو  رقم 3 

- 20370 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

500177

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 فبراير   27

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 SOFT  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.VAPE
غرض الشركة بإيجاز : بيع وشراء 
وتجارة وتوزيع السجائر اإللكترونية 

بالتجزئة والجملة.
عنوان املقر االجتماعي : 71 إقامة 
ابن بطوطة تقاطع ابن بطوطة وعبد 
الكريم الديور1 الطابق األو  رقم 3 - 

20370 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
1.000 حصة   : السيد املهد1 بابا 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 61 بابا عنوانه)ا)  املهد1  السيد 
زنقة ابن نفيس املعارف الدارالبيضاء 

20000 الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
 61 بابا عنوانه)ا)  املهد1  السيد 
زنقة ابن نفيس املعارف الدارالبيضاء 

20000 الدارالبيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم -.
 36I

أفاك أوديت

AL AQSA TRANSPORT SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسما  الشركة

أفاك أوديت
2 ساحة الكويت رقم 12، 90000، 

طنجة املغرب
 AL AQSA TRANSPORT SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
طارق ابن زياد رقم 87 - 90000 

طنجة املغرب.

رفع رأسما  الشركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

.33227
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2013 دجنبر   19 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسما   رفع 
من  أ1  درهم«   1.500.000«
»1.000.000 درهم« إلى »2.500.000 
مقاصة  إجراء   : طريق  عن  درهم« 
املقدار  املحددة  الشركة  ديون  مع 

واملستحقة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   12 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

 201 تحت رقم 59 130.
 37I

STE ABOFELLOUL PROMO

شركة أبو فلول برومو
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE ABOFELLOUL PROMO
 KISSARIAT SABAH AVENURE
 MED V N°5 SETTAT، 26000،

SETTAT MAROC
شركة أبو فلو  برومو شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي قيسارية 
صباح شارع محمد V رقم 5 سطات 

- 26000 سطات املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
6 91

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   08
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
شركة   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

أبو فلو  برومو.

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 
عقار1.

قيسارية   : عنوان املقر االجتماعي 
5 سطات  V رقم  صباح شارع محمد 

- 26000 سطات املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  -األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد فلو  عبد القادر عنوانه)ا) 
زنقة حفيظ إبراهيم رقم   1 حي فرح 

23 سطات 26000 سطات املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
السيد فلو  عبد القادر عنوانه)ا) 
زنقة حفيظ إبراهيم رقم   1 حي فرح 

23 سطات 26000 سطات املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   27 بتاريخ  االبتدائية بسطات 

2021 تحت رقم 21/ 19.
 38I

FIDUSAL

FOUNOUNART
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

FIDUSAL
93 1وشارع طارق بن زياد حي 

املغرب العربي تمارة، 12030، تمارة 
املغرب

FOUNOUNART شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي أمل 6 رقم 
11 املنطلق 2 حي يخقوب املنصور - 

11000 الرباط املغرب.
وفاة شريك

رقم التقييد في السجل التجار1 
.60087

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2021 تم اإلعالم  يناير   20 املؤرخ في 
بوفاة الشريك انوار الجند1 وتوزيع 
لرسم   

ً
تبعا الورثة  على  حصصه 

 2020 شتنبر   30 في  املؤرخ  اإلراثة 
بالشكل األتي :
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عبد الوهاب الجند1،  السيد)ة) 
10  حصة .

 59 بعقياة،  عائشة  السيد)ة) 
حصة .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس  بتاريخ  2  بالرباط  التجارية 

2021 تحت رقم 2 1120.
 39I

key solution technologie maroc

 KEY SOLUTION
TECHNOLOGIE MAROC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

key solution technologie maroc
 hay elwafae larache 453  53
 hay elwafae larache، 92000،

Ville maroc
 key solution technologie maroc
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
 LOT EL وعنوان مقرها اإلجتماعي
 OUAFAE NUM 453 LARACHE

92000 larache maroc
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
6123

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   23
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 key  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.solution technologie maroc
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 développement informatique
 installation et maintenance
 des systèmes de surveillance et

. réseaux
 LOT EL  : عنوان املقر االجتماعي 

 OUAFAE NUM  53 LARACHE
.92000 larache maroc

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 50.000 الشركة:  رأسما   مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

 key solution الشركة 
حصة   technologie maroc : 100

بقيمة 500 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 bouamri achraf السيد 
 hay el ouafae nr 453 عنوانه)ا) 

larache 92000 العرائش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
 bouamri achraf السيد 
 hay el ouafae nr 453 عنوانه)ا) 

larache 92000 العرائش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
30 أبريل  االبتدائية بالعرائش بتاريخ 

2021 تحت رقم 6123.
  0I

COMPTA-YASS SARL AU

ANDRI METALE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

COMPTA-YASS SARL AU
 IMM IBN KHALDOUN AV IBN
 KHALDOUNE BR 10 V.N SAFI،

46000، SAFI MAROC
ANDRI METALE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي : 7 زنقة 

حميدو حي نجاح األمير آسفي املغرب 
- 6000  آسفي املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

.9355
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر   2021 أبريل   17 في  املؤرخ 
ذات  شركة   ANDRI METALE حل 
رأسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها  وعنوان  درهم   100.000
زنقة حميدو حي نجاح   7 اإلجتماعي 

آسفي    6000  - األمير آسفي املغرب 

املغرب نتيجة إلنعدام الدعم املالي.

و عين:

الهراد1  حمزة  السيد)ة) 

محمد  شارع   392 وعنوانه)ا) 

الخامس أزمور 100 2 أزمور املغرب 

كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

زنقة   7 وفي   2021 أبريل   17 بتاريخ 

حميدو حي نجاح األمير آسفي املغرب 

- 6000  آسفي املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما1   03 بتاريخ  بآسفي  االبتدائية 

2021 تحت رقم 9  .

  1I

RIAN MFADDAL

NORSI TRANS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

RIAN MFADDAL

 BRANES 1 RUE 38 N°20،

90000، TANGER MAROC

NORSI TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 

العزيزية شارع اململكة العربية 

السعودية الطابق 3 رقم 20 - 

90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

115985

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   23

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 NORSI : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.TRANS

تهدف   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشركة لحسابها الخاص أو نيابة عن 

النقل  رئي�سي:  بشكل  ملمارسة  الغير 

املحلي والدولي للبضائع.

بالشاحنات  والنقل  التجميع   -

وتشغيل  واقتناء  من أ1 نوع وإنشاء 

وخدمات  املصحوبة  األمتعة  جميع 

جميع  وتأجير  والنقل  السريع  البريد 

معدات نقل البضائع وجميع عمليات 

السمسرة والتكليف.

إقامة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

العربية  اململكة  شارع  العزيزية 

السعودية الطابق 3 رقم 20 - 90000 

طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد حمزة عزوز : 1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  عزوز  حمزة  السيد 

 90000 رقم  1   29 زنقة  بندبان 

طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

عنوانه)ا)  عزوز  حمزة  السيد 

 90000 رقم  1   29 زنقة  بندبان 

طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما1   03 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم -.

  2I
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 MARRAKECH GLOBAL BUSINESS

OFFSHORING

 OPTIMIX ENERGIES

MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 MARRAKECH GLOBAL

BUSINESS OFFSHORING

 RUE EL KARAOUIN HAY

 AMERCHICH N°83، 40000،

MARRAKECH MAROC

 OPTIMIX ENERGIES MAROC

شركة ذات املسؤولية املحدودة

 ARSET وعنوان مقرها اإلجتماعي

 SINKO IMMEUBLE B°3

 Appartement N°1 Avenue

 MOZDALIFA - 40000

MARRAKECH MAROC

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

11 339

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   16

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.OPTIMIX ENERGIES MAROC

 Tous  : بإيجاز  الشركة  غرض 

 Travaux de construction et

. travaux public

 : االجتماعي  املقر  عنوان 

 ARSET SINKO IMMEUBLE

 B°3 Appartement N°1

 Avenue MOZDALIFA - 40000

.MARRAKECH MAROC

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد ايت القا�سي سعيد : 500 

حصة بقيمة 50.000 درهم للحصة .

الحق  عبد  القا�سي  ايت  السيد 

درهم   50.000 بقيمة  حصة   500  :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

سعيد  القا�سي  ايت  السيد 

 6 د  رقم  النخيل  حدائق  عنوانه)ا) 

  0000 مراكش  الشمالي  النخيل 

مراكش املغرب.

الحق  عبد  القا�سي  ايت  السيد 

القا�سي سيد1  ايت  دوار  عنوانه)ا) 

  0000 تايمة  اوالد  الحمر1  مو�سى 

اوالد تايمة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

سعيد  القا�سي  ايت  السيد 

 6 د  رقم  النخيل  حدائق  عنوانه)ا) 

  0000 مراكش  الشمالي  النخيل 

مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   27 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 123529 .

  3I

BUMICA

NISSWA- نسوى
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

BUMICA

 BD MOHAMED 6 N° 533

 CASABLANCA، 20500،

CASABLANCA MAROC

نسوى -NISSWA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 61 شارع 

اللة الياقوت ومصطفى املعاني 

الطابق االو  رقم 56 - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

. 7 257

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تعيين   2020 نونبر   17 املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

البور1 مريم كمسير وحيد
تبعا لقبو  استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نونبر 2020 تحت رقم 755296.
   I

IBTI DOM

 CHOUIHIA 2021 IMPORT
EXPORT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

IBTI DOM
 N° 8 2EME ÉTAGE RÉSIDENCE
 BOUBCHER BD MOHAMMED

V، 63300، BERKANE املغرب
 chouihia 2021 import export

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار بن 
يخلف شويحية اكليم بركان - 6   

اكليم املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
77 3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   01
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. chouihia 2021 import export
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع الغير مقابل االجر.
دوار بن   : عنوان املقر االجتماعي 
   6  - يخلف شويحية اكليم بركان 

اكليم املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  -األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  صديقي  رشيد  السيد 

 710012060vanmontfortstraat

anvers 71001206 بلجيكا.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

عنوانه)ا)  صديقي  رشيد  السيد 

 710012060vanmontfortstraat

anvers 710012060 بلجيكا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   19 بتاريخ  ببركان  االبتدائية 

2021 تحت رقم 217/2021.

  5I

أفاك أوديت

AL AQSA TRANSPORT SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

أفاك أوديت

2 ساحة الكويت رقم 12، 90000، 

طنجة املغرب

 AL AQSA TRANSPORT SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

طارق ابن زياد رقم 87 - 90000 

طنجة املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجار1 

.33227

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2018 شتنبر   18 في  املؤرخ 

املصادقة على :

العربي  محمد  )ة)  السيد  تفويت 

حصة اجتماعية من   2.500 طريبق 

أصل 2.500 حصة لفائدة السيد )ة) 

أحمد طريبق بتاريخ 18 شتنبر 2018.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوبر   11 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2018 تحت رقم 217857.

  6I

SOFT ALTERNATIVE SARL

DIEGO CERAMIC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOFT ALTERNATIVE SARL

 RUE KADI AYAD RESIDENCE

 LA RENCONTRE IMMEUBLE G

N°552، 90000، طنجة املغرب

DIEGO CERAMIC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية شارع 

موال1 عبد هللا وزنقة موال1 عبد 

القادر الطتابق االر�سي مكتب رقم 

 0 - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

115987

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   23

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 DIEGO : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.CERAMIC

استيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وبيع األدوات الصحية ومواد  وشراء 

البناء.

زاوية   : االجتماعي  املقر  عنوان 

وزنقة موال1  شارع موال1 عبد هللا 

مكتب  االر�سي  الطتابق  القادر  عبد 

رقم  0 - 90000 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 500  : محمد  انعي�سى  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

حصة   500  : السيد عزيز مجاط 
بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  محمد  انعي�سى  السيد 
العرو1   172 رقم  النخيل  شارع 

62030 الناظور املغرب.
عنوانه)ا)  مجاط  عزيز  السيد 
  3 تجزئة موال1 رشيد الرياض رقم 

93102 الفنيدق املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
عنوانه)ا)  محمد  انعي�سى  السيد 
العرو1   172 رقم  النخيل  شارع 

62030 الناظور املغرب
عنوانه)ا)  مجاط  عزيز  السيد 
  3 تجزئة موال1 رشيد الرياض رقم 

93102 الفنيدق املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما1   03 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 1970 2.
  7I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

DAMT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102، 30000،
FES MAROC

DAMT شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الرقم 
8 زنقة 15 حي مرجة الطابق األو  

زواغة السفلى - 30000 فاس 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجار1 

.58975

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 مارس   29 في  املؤرخ 

املصادقة على :
البقالي  حمزة  )ة)  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   500
)ة)  السيد  لفائدة  حصة   1.000
مارس   29 بتاريخ  العالم  ابراهيم 

.2021
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
أبريل   27 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2021 تحت رقم 2052.
  8I

DARAA AUDIT

 THE ORIGINAL ZEE
BURGER

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

DARAA AUDIT
 ROUTE BOUSKOURA PROJET
 GRENN WORK IMM A N°7،

20000، الدار البيضاء املغرب
 THE ORIGINAL ZEE BURGER

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 

C7 اقامة 7 زاوية زنقة السلطان 
عبد الحميد وشعيب ابن الطيبي 
االشبعان بوركون - 20000 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

500799
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   06
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 THE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ORIGINAL ZEE BURGER
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املؤكوالت الخفيفة.
رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
السلطان  زنقة  زاوية   7 اقامة   C7

الطيبي  ابن  وشعيب  الحميد  عبد 

الدار   20000  - بوركون  االشبعان 

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : الحسيني  معاذ  السيد 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الحسيني  معاذ  السيد 

كاليفورنيا   2 الكولين   37 تجزئة 

70 20 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

عنوانه)ا)  الحسيني  معاذ  السيد 

كاليفورنيا   2 الكولين   37 تجزئة 

70 20 الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2021 تحت رقم -.

  9I

FIDUSAL

DIGITAL OPTIC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUSAL

93 1وشارع طارق بن زياد حي 

املغرب العربي تمارة، 12030، تمارة 

املغرب

DIGITAL OPTIC شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 12 1 

الطابق األر�سي محل رقم 3 تجزئة 

الوفاق - 12000 تمارة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

132807
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانون   2021 مارس   2 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DIGITAL OPTIC

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 OPTICIENNE -MARCHAND

.LUNETIER

رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 3 رقم  األر�سي محل  الطابق   1 12

تجزئة الوفاق - 12000 تمارة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : غوزالن  سناء  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  غوزالن  سناء  السيدة 

شارع   5 شقة   F عمارة   17 سكتور 

الرباط   11000 النخيل حي الرياض 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

عنوانه)ا)  غوزالن  سناء  السيدة 

شارع   5 شقة   F عمارة   17 سكتور 

الرباط   11000 النخيل حي الرياض 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   26 بتاريخ  بتمارة  االبتدائية 

2021 تحت رقم 913.

 50I

FIDUCIAIRE

 TAFOUGHALT

DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE

 RUE ABI NOUAIM، 30000، FES

MAROC

 TAFOUGHALT DISTRIBUTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

محمد الخامس رقم 6 1 - 60000 

وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

150

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   1997 ما1   19

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TAFOUGHALT DISTRIBUTION

تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مواد البناء.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 60000  -  1 6 محمد الخامس رقم 

وجدة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 300.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  -األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الخطابي محمد عنوانه)ا) 

فاس   30000 الجدود  ديور   100

املغرب.

حسيني  صقلي  حسن  السيد 

بوعجارة باب الجديد   80 عنوانه)ا) 

30000 فاس املغرب.

السيد طاهر1 الجوطي عزالعرب 

باب  املدل�سي  عرصة   32 عنوانه)ا) 

الجديد 30000 فاس املغرب.

السيد محمد الغواص عنوانه)ا) 

378 س نرجس طريق صفرو 30000 

فاس املغرب.

السيد أنس البردعي عنوانه)ا)   

 30000 الطاهريين  عرصة  بورجوع 

فاس املغرب.

السيد أحمد سام عمراني حن�سي 

بورجوع درب القنطرة   22 عنوانه)ا) 

30000 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

عنوانه)ا)  بنكيران  رشيد  السيد 

الحي الصناعي 60000 وجدة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   19 بتاريخ  بوجدة  التجارية 

1997 تحت رقم -.

 51I

SOFT ALTERNATIVE SARL

STE OPTIMISTE VISION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOFT ALTERNATIVE SARL

 RUE KADI AYAD RESIDENCE

 LA RENCONTRE IMMEUBLE G

N°552، 90000، طنجة املغرب

STE OPTIMISTE VISION شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

هوالندا واملكسيك الرقم 39 الطابق 

االر�سي - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

115919

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانون   2020 شتنبر   25

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.OPTIMISTE VISION

غرض الشركة بإيجاز : متخصص 

في البصريات وقياس النظر.

زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

39 الطابق  هوالندا واملكسيك الرقم 

االر�سي - 90000 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد ياسين الحاجي : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 500  : بنيعيش  ماجدة  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الحاجي  ياسين  السيد 

 16 رقم   03 زنقة  ايالليف  تجزئة 

90000 طنجة املغرب.

السيدة ماجدة بنيعيش عنوانه)ا) 

21 زنقة صنهاجة إقامة هند رقم 20 

90000 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

عنوانه)ا)  الحاجي  ياسين  السيد 

 16 رقم   03 زنقة  ايالليف  تجزئة 

90000 طنجة املغرب

السيدة ماجدة بنيعيش عنوانه)ا) 

21 زنقة صنهاجة إقامة هند رقم 20 

90000 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   30 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 1917 2.

 52I
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STE TRAFISCO

MABANI EL JADIDA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

STE TRAFISCO
شارع عبدهللا ابن الزبير مويلحا 

الجديدة 273، 000 2، الجديدة 
املغرب

MABANI EL JADIDA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي الشقة   

الطابق االو  تجزئة املهد1 الجديدة 
- 000 2 الجديدة املغرب .

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجار1 

.109 1
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2020 نونبر  في  2  املؤرخ 

املصادقة على :
العزيز  حميد  )ة)  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   500
)ة)  السيد  لفائدة  حصة   1.000
دجنبر   16 بتاريخ  شوحو  يوسف 

.2019
العزيز  حميد  )ة)  السيد  تفويت 
500 حصة اجتماعية من أصل 500 
يوسف  )ة)  السيد  لفائدة  حصة 

شوحو بتاريخ 25 يونيو 2020.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بالجديدة بتاريخ  1 دجنبر 

2020 تحت رقم  2572.
 53I

BRIGHTEN CONSULTING

AKÉNA ORGANICS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BRIGHTEN CONSULTING
إقامة رقم 99 بيير بارنت الطابق 05 
رقم 10،الدار آلبيضاء، 20000، 

الدار البيضاء املغرب
AKÉNA ORGANICS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 6  شارع 

الزرقطوني الطابق الثاني الشقة 
رقم 6 الدار البيضاء 20000 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

 99775

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   12

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AKÉNA ORGANICS

 -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

توزيع  صناعة،  تصدير،  استيراد، 

الجسم،  التجميل  املستحضرات 

املنتجات التنظيف الجسم

وتسويق  صناعة  استيراد،   -

وشبه  بالجملة  بالتقسيط، 

ملستحضرات  املتاجر،  في  الجملة 

الغذائية،  املكمالت  التجميل، 

مستلزمات  الطبيعية،  الزيوت 

وجميع  الجسم،  التنظيف  ومعدات 

بجما   بعناية  الخاصة  املستلزمات 

اإلنسان

بالتقسيط  وتسويق  إنتاج   -

وبالجملة وشبه الجملة عبر اإلنترنت 

واملتاجر املحلية

يع جميع املنتجات التجميلية،   -

العطور

- شراء، بيع، توزيع جميع األجهزة 

والبرمجيات في املغرب والخارج

- إدارة وتسير املؤسسات الخاصة 

الورشات  وتنظيم  بالجما   بعناية 

املتعلقة بالتجميل 

اإلنتاج  عمليات  جميع  تنفيذ   -

نيابة عن الشركة أو نيابة عن أطراف 

أخرى وطنية أو أجنبية

املواد  املنتجات،  جميع  توزيع   -

الخام املصنعة ونصف املصنعة.

استيراد وتوزيع األجهزة الطبية   -
وشبه الطبية

املكمالت  وتوزيع  استيراد   -
الغذائية

- استيراد وتوزيع األجهزة املتعلقة 
بتشخيص املخبر1

لجميع  التجارية  لوساطة   -
املنتجات دون حصر

رخصة  أل1  التجار1  التمثيل   -
أو عالمة تجارية صنعت باملغرب أو 

الخارج.
6  شارع  عنوان املقر االجتماعي : 
الشقة  الثاني  الطابق  الزرقطوني 
الدار   20000 البيضاء  الدار   6 رقم 

البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيدة سكينة اكناد : 750 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
االنارة  اكناد حي  السيدة عائشة 
02 الزنقة 08 رقم 06، الدار البيضاء 
درهم   100 بقيمة  حصة   250  :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  اكناد  سكينة  السيدة 
الدار   20000 الفداء  شارع   3 2

البيضاء املغرب.
عنوانه)ا)  اكناد  عائشة  السيدة 
 06 رقم   08 الزنقة   02 االنارة  حي 

20000 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
عنوانه)ا)  اكناد  سكينة  السيدة 
الدار   20000 الفداء  شارع   3 2

البيضاء املغرب
عنوانه)ا)  اكناد  عائشة  السيدة 
 06 رقم   08 الزنقة   02 االنارة  حي 

20000 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ - تحت 

رقم -.

 5 I

شركة بنعلي جما 

شركة محطة بنعلي جما 

 STE STATION BEN ALI 

JAMAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

شركة بنعلي جما 
رقم 11 زنقة سوريا إمزورن، 

الحسيمة، املغرب.، 32000، 

الحسيمة املغرب

 STE  شركة محطة بنعلي جما

 STATION BEN ALI JAMAL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 9  شارع 

الخليج الحسيمة الحسيمة 32000 

الحسيمة املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

.2 71

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

2021 تم تحويل  27 أبريل  املؤرخ في 

للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

الحسيمة  الخليج  شارع    9« من 

الحسيمة 32000 الحسيمة املغرب« 

إلى »محطة طوطا  السواني جماعة 

ايت يوسف وعلي دائرة بني ورياغل 

الحسيمة   32000  - الحسيمة 

املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما1   03 االبتدائية بالحسيمة بتاريخ 

2021 تحت رقم 151.
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ALMOURAJIAA CONSEILS

GUMA SUD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ALMOURAJIAA CONSEILS

بوتبرة اوريكة الحوز، 52 2 ، 

مراكش املغرب

GUMA SUD شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجتماعي .دوار 
اغرمان ستي فاضمة الحوز مراكش 

- 72 2  مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

107973
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 أكتوبر   1 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 GUMA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

. SUD
غرض الشركة بإيجاز : - استخراج 

وتسويق املعادن
- االشغا  املرتبطة بالبناء )البناء- 

الكهرباء- الترصيص والصباغة)
- كراء واستغال  االماكن واملرافق 

العامة والخاصة
جميع  واستيراد  -تصدير 

املنتوجات واملواد..
.دوار   : االجتماعي  املقر  عنوان 
اغرمان ستي فاضمة الحوز مراكش 

- 72 2  مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 500  : السيد فاجكى عبد الحق 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد بن الطالب عبد اللطيف 
درهم   100 بقيمة  حصة   500  :

للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الحق  عبد  فاجكى  السيد 
عنوانه)ا) دوار تلجرفت ستي فاضمة 
الحوز مراكش 72 2  الحوز املغرب.
السيد بن الطالب عبد اللطيف 
عنوانه)ا) دوار اسكتا1 ستي فاضمة 
الحوز مراكش 72 2  الحوز املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

الحق  عبد  فاجكى  السيد 

عنوانه)ا) دوار تلجرفت ستي فاضمة 

الحوز مراكش 72 2  الحوز املغرب

السيد بن الطالب عبد اللطيف 

عنوانه)ا) دوار اسكتا1 ستي فاضمة 

الحوز مراكش 72 2  الحوز املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

نونبر   09 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2020 تحت رقم 116998.
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ازويتي ابراهيم )شخص ذاتي)

 DROGUERIE MALAK

NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ازويتي ابراهيم )شخص ذاتي)

5، عمارة أسكور، شارع طارق بن 
زياد، 300 1، سوق أربعاء الغرب 

املغرب

 DROGUERIE MALAK NEGOCE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 

أسكور، شارع طارق بن زياد - 

300 1 سوق أربعاء الغرب املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

27155

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   06

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DROGUERIE MALAK NEGOCE

تاجر   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاقير

- املفاوضات التجارية

جميع  وتصدير  استيراد   -

املنتوجات.

- األشغا  املختلفة

- أشغا  البناء والتشييد

- أشغا  تهيئة وإعادة تهيئة املباني 

واملنشآت

- أشغا  الهندسة املدنية

- كراء آالت ومواد البناء

العمليات  الخدمات،  جميع   -

الصناعية، التجارية، واملالية املنقولة 

والعقارية املرتبطة مباشرة أو بطريقة 

االجتماعي  بالهدف  مباشرة  غير 

وبجميع األهداف املشابهة. .

عمارة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

أسكور، شارع طارق بن زياد - 300 1 

سوق أربعاء الغرب املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 500.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 2.500  : أسكور  سعيد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 2.500  : أسكور  يونس  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  أسكور  سعيد  السيد 
رقم  الثاني،  الطابق  أسكور،  عمارة 

 1 300 زياد  بن  طارق  شارع   ،02

سوق أربعاء الغرب املغرب.

عنوانه)ا)  أسكور  يونس  السيد 
رقم  الثاني،  الطابق  أسكور،  عمارة 

 1 300 زياد  بن  طارق  شارع   ،02

سوق أربعاء الغرب املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

عنوانه)ا)  أسكور  يونس  السيد 
رقم  الثاني،  الطابق  أسكور،  عمارة 

 1 300 زياد  بن  طارق  شارع   ،02

سوق أربعاء الغرب املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

الغرب  االربعاء  بسوق  االبتدائية 

رقم  تحت   2021 أبريل   29 بتاريخ 

.58/2021
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STE TRAFISCO

MABANI EL JADIDA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

STE TRAFISCO

شارع عبدهللا ابن الزبير مويلحا 

الجديدة 273، 000 2، الجديدة 

املغرب

MABANI EL JADIDA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الشقة   

الطابق االو  تجزئة املهد1 الجديدة 

الشقة   الطابق االو  تجزئة املهد1 

الجديدة 000 2 الجديدة املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

.109 1

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم تعيين   2020 نونبر  املؤرخ في  2 

مسير جديد للشركة السيد)ة) شوحو 

يوسف كمسير وحيد

تبعا لقبو  استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالجديدة بتاريخ  1 دجنبر 

2020 تحت رقم  2572.

 58I

 CABINET ZAKIA BENTEFRIT COMPT SARL

A.U

 STE MUSTAPHA ES SOUFI

ET FILS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

 CABINET ZAKIA BENTEFRIT

COMPT SARL A.U

15 زنقة جما  الدين األفغاني 

الطابق الرابع شقة رقم 1 وجدة.، 

60000، وجدة املغرب

 STE MUSTAPHA ES SOUFI ET

FILS شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتماعي حي اللوز 

شارع االنتصار 1 رقم 31 وجدة - 

60000 وجدة املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

.3  31

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في 25 مارس 2021 تم تحويل 

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

 31 1 رقم  »حي اللوز شارع االنتصار 

إلى  املغرب«  وجدة   60000  - وجدة 

 31 1 رقم  »حي اللوز شارع االنتصار 

وجدة - 60000 وجدة املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   19 بتاريخ  بوجدة  التجارية 

2021 تحت رقم 2  1.
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aittata

تيغابيا لبورغطوار
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسما  الشركة

aittata

 N 91 MASSIRA 1 B N 91

 MASSIRA 1 B، 40000،

MARRAKECH marocaine

تيغابيا لبورغطوار شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تحت 

ار�سي للفيال رقم 73 محاميد 

-9مراكش تحت ار�سي للفيال رقم 73 

محاميد -9مراكش 0000  مراكش 

املغرب.

رفع رأسما  الشركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

.36255

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم   2017 أكتوبر   13 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسما   رفع 

»200.000 درهم« أ1 من »200.000 

عن  درهم«    00.000« إلى  درهم« 
ديون  مع  مقاصة  إجراء   : طريق 

الشركة املحددة املقدار واملستحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

دجنبر   19 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2017 تحت رقم 8083.
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شركة بنعلي جما 

شركة محطة بنعلي جما 

 STE STATION BEN ALI 

JAMAL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

رفع رأسما  الشركة

شركة بنعلي جما 

رقم 11 زنقة سوريا إمزورن، 

الحسيمة، املغرب.، 32000، 

الحسيمة املغرب

 STE  شركة محطة بنعلي جما

 STATION BEN ALI JAMAL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي محطة 

طوطا  السواني جماعة ايت 

يوسف وعلي دائرة بني ورياغل 

الحسيمة - 32000 الحسيمة 

املغرب.

رفع رأسما  الشركة

رقم التقييد في السجل التجار1 

.2 71

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم   2021 أبريل   27 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسما   رفع 

»00.000  درهم« أ1 من »100.000 

عن  درهم«   500.000« إلى  درهم« 

أو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما1   03 االبتدائية بالحسيمة بتاريخ 

2021 تحت رقم 151.
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هند لشقر

MYCARLA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

هند لشقر
رقم 26 مكرر 2 نجزئة الحبابي 

الدكارات فاس، 30000، فاس فاس

MYCARLA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 

55 فضاء باكيت زنقة بير بارنت 
شارع محمد سميحة الطابق االو  
رقم 62 الدار البيضاء - 20250 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

 73983

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   13

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MYCARLA

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العما  .
 55 رقم   : عنوان املقر االجتماعي 

شارع  بارنت  بير  زنقة  باكيت  فضاء 

محمد سميحة الطابق االو  رقم 62 

الدار البيضاء - 20250 الدارالبيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

محمد  الحسيني  العراقي  السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000  :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

محمد  الحسيني  العراقي  السيد 
حردة  عين  زنقة   12 رقم  عنوانه)ا) 

ياسمين  اقامة   1 الطابق  ا  درج 

الدار   20250 الدرالبيضاء  بوركون 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

محمد  الحسيني  العراقي  السيد 
حردة  عين  زنقة   12 رقم  عنوانه)ا) 

ياسمين  اقامة   1 الطابق  ا  درج 

الدار   20250 الدرالبيضاء  بوركون 

البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

شتنبر 2020 تحت رقم 982 .
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ILIAS BOUJIDA

REDOUEN KHADAMATE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ILIAS BOUJIDA

 IMM LAMRABET RUE D OUJDA

 TAZA TAZA، 35000، TAZA

MAROC

 REDOUEN KHADAMATE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي املحل 

التجار1 بالطابق الثاني الكائن 

بدوار امللحة مجموعة ب رقم 120 - 

35000 تازة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

59 9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.REDOUEN KHADAMATE
تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
أو  أحداث  املتاجر  خارج  التجزئة 

أسواق والتمويل.
املحل   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الكائن  الثاني  بالطابق  التجار1 
 -  120 بدوار امللحة مجموعة ب رقم 

35000 تازة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : محمد  لبريني  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  محمد  لبريني  السيد 
املسيرة 2 مجموعة 7 رقم 73 35000 

تازة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
عنوانه)ا)  محمد  لبريني  السيد 
املسيرة 2 مجموعة 7 رقم 73 35000 

تازة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   20 بتاريخ  بتازة  االبتدائية 

2021 تحت رقم 228.
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G.MAO.CCF

STE ALUM CAPITAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

G.MAO.CCF
 AVENUE HASSAN II VILLE 2 

 NOUVELLE، 30000، FES
MAROC

STE ALUM 100.000 شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 2  

حي عنبرة القطاع 2 فاس رقم 2  حي 

عنبرة القطاع 2 فاس 30000 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

  1 3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم  ما1  201   26

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ALUM 100.000

: مقاو  في  غرض الشركة بإيجاز 

النجارة الحديدية.
  2 رقم   : عنوان املقر االجتماعي 

حي عنبرة القطاع 2 فاس رقم 2  حي 

فاس   30000 فاس   2 عنبرة القطاع 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  -األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  محمد  علو1  السيد 
زواغة فس  الجديد  حي   1 33 رقم 

30000 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

عنوانه)ا)  محمد  علو1  السيد 
زواغة فس  الجديد  حي   1 33 رقم 

30000 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   06 بتاريخ  بفاس  التجارية 

 201 تحت رقم  1329/1.

 6 I

SOFT ALTERNATIVE SARL

Ste ERZAD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOFT ALTERNATIVE SARL

 RUE KADI AYAD RESIDENCE

 LA RENCONTRE IMMEUBLE G

N°552، 90000، طنجة املغرب

Ste ERZAD شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 

العزيزية شارع اململكة العربية 

السعودية الطابق 3 رقم 20 - 

90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

115875

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 ما1   03

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 Ste  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ERZAD

اإلنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

أنواع  جميع  وبيع  اقتناء  العقار1، 

املمتلكات العقارية املشيدة أو قصد 

التشييد.

إقامة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

العربية  اململكة  شارع  العزيزية 

السعودية الطابق 3 رقم 20 - 90000 

طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

حصة    0  : حمي  محمد  السيد 

بقيمة 1.000 درهم للحصة .

السيدة صفاء البري�سي : 10 حصة 

بقيمة 1.000 درهم للحصة .

حصة   10  : السيدة ايناس حمي 

بقيمة 1.000 درهم للحصة .

حصة   10  : حمي  رياض  السيد 

بقيمة 1.000 درهم للحصة .

السيد زياد حمي : 10 حصة بقيمة 

1.000 درهم للحصة .

حصة   10  : حمي  أمجد  السيد 

بقيمة 1.000 درهم للحصة .

حصة   10  : حمي  ضياء  السيد 

بقيمة 1.000 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  حمي  محمد  السيد 

 93000  356 رقم  الكويت  شارع 

تطوان املغرب.

البري�سي عنوانه)ا)  السيدة صفاء 

 93000  356 رقم  الكويت  شارع 

تطوان املغرب.

عنوانه)ا)  حمي  ايناس  السيدة 

 93000  356 رقم  الكويت  شارع 

تطوان املغرب.

عنوانه)ا)  حمي  رياض  السيد 

 93000  356 رقم  الكويت  شارع 

تطوان املغرب.

شارع  السيد زياد حمي عنوانه)ا) 

تطوان   93000  356 رقم  الكويت 

املغرب.

السيد أمجد حمي عنوانه)ا) شارع 

تطوان   93000  356 رقم  الكويت 

املغرب.

السيد ضياء حمي عنوانه)ا) شارع 

تطوان   93000  356 رقم  الكويت 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

عنوانه)ا)  حمي  محمد  السيد 

 93000  356 رقم  الكويت  شارع 

تطوان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   29 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم  187 2.
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efg expert

Ste MY LAUNDRY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

efg expert
 Av lalla Yacout 5eme, Appt 39
D، 20000، casablanca maroc
Ste MY LAUNDRY شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي ديار 

طنجة مجموعة 11 عمارة 1 الطابق 
األر�سي املخزن رقم 11 - 90000 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

1153 9
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 مارس   15
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 Ste MY : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.LAUNDRY
مصبنة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عصرية.
ديار   : االجتماعي  املقر  عنوان 
1 الطابق  11 عمارة  طنجة مجموعة 
 90000  -  11 رقم  املخزن  األر�سي 

طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
500 حصة   : السيد بال  العلو1 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 500  : االدري�سي  كريم  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  العلو1  بال   السيد 
 182 عمارة   16 مجموعة   1 العرفان 

رقم  22 90000 طنجة املغرب.

االدري�سي عنوانه)ا)  السيد كريم 

 2020 شارع أبو حنيفة حي البديعة 

الرياض السعودية.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

عنوانه)ا)  العلو1  بال   السيد 

 182 عمارة   16 مجموعة   1 العرفان 
رقم  22 90000 طنجة املغرب

االدري�سي عنوانه)ا)  السيد كريم 

 2020 شارع أبو حنيفة حي البديعة 

الرياض السعودية

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   15 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 1382 2.
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 CABINET ZAKIA BENTEFRIT COMPT SARL

A.U

STE NOUR CHARK TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 CABINET ZAKIA BENTEFRIT

COMPT SARL A.U

15 زنقة جما  الدين األفغاني 

الطابق الرابع شقة رقم 1 وجدة.، 

60000، وجدة املغرب

 STE NOUR CHARK TRANS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

ب 26 رقم 3 تجزئة الفتح وجدة - 

60000 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

37191

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 فبراير   02

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.NOUR CHARK TRANS

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
على  اآلخرين  عن  نيابة  البضائع 

الصعيدين الوطني والدولي.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - الفتح وجدة  تجزئة   3 رقم   26 ب 

60000 وجدة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 500  : لطرش  الدين  بدر  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
500 حصة   : السيد كما  وشاني 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد بدر الدين لطرش عنوانه)ا) 
 26 ظهر املحلة تجزئة الفتح زنقة ب 

رقم 3 وجدة 60000 وجدة املغرب.
عنوانه)ا)  وشاني  كما   السيد 

فرنسا 60000 وجدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
السيد بدر الدين لطرش عنوانه)ا) 
 26 ظهر املحلة تجزئة الفتح زنقة ب 

رقم 3 وجدة 60000 وجدة املغرب
عنوانه)ا)  وشاني  كما   السيد 

فرنسا 60000 وجدة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   26 بتاريخ  بوجدة  التجارية 

2021 تحت رقم 1560.
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CGA MED CONSULTING SARL مـكـتـب الـخـدمــات 

فـي الـمحـاسبـة، االستشارات الـقـانـونـيـة، الـجـبـائـيـة 

وتـنـظـيـم الشـركــــــات

 OCUIZI›IN CAFE
RESTAURANT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تغيير تسمية الشركة

 CGA MED CONSULTING SARL
مـكـتـب الـخـدمــات فـي الـمحـاسبـة، 
االستشارات الـقـانـونـيـة، الـجـبـائـيـة 

وتـنـظـيـم الشـركــــــات
 RUE HAY HAYANNI N 20

 LOCAL B، 90000، TANGER
MAROC

 OCUIZI’IN CAFE RESTAURANT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي 32 طريق 

ماالباطا، إقامة ميرا فلوريس، 

برج، الطابق األو ، مكتب رقم 5 - 

90000 طنجة املغرب.

تغيير تسمية الشركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

72105

 بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم تغيير   2021 أبريل   08 املؤرخ في 

 OCUIZI’IN« من  الشركة  تسمية 

إلى   »CAFE RESTAURANT

. »FUTURE BUSINESS«

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   27 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 1725 2.
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COMPTACOMPTE

TOUISSATE PRODUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

COMPTACOMPTE

 BD MLY ABDELAZIZ ET 86 BIS

 AV MLY ABDERRAHMAN 39

 ,26 RUE ABI ZARA mly IMM

E BUR N 3، 14000، القنيطرة 

مغرب

 TOUISSATE PRODUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 100 

شارع موال1 عبد العزيز مكتب رقم 

2 إقامة ندى - 000 1 القنيطرة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

60319

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   01

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TOUISSATE PRODUCTION
اإلنتاج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السمعي البصر1.
عنوان املقر االجتماعي : 100 شارع 
موال1 عبد العزيز مكتب رقم 2 إقامة 

ندى - 000 1 القنيطرة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:  رأسما   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 100  : طويصات  هند  السيدة 
حصة بقيمة 10.000 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة هند طويصات عنوانه)ا) 
26 حمان الفطواكي شقة 18 000 1 

القنيطرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
السيدة هند طويصات عنوانه)ا) 
26 حمان املطواكي شقة 18 000 1 

القنيطرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 26 أبريل 

2021 تحت رقم 82159.
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efg expert

Y.A.M INDUSTRIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

efg expert
 Av lalla Yacout 5eme, Appt 39
D، 20000، casablanca maroc
Y.A.M INDUSTRIE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 
العزيزية شارع اململكة العربية 
السعودية الطابق 3 رقم 20 - 

90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

115179

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 ما1   03
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 Y.A.M : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.INDUSTRIE
نجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األملنيوم، الفوالذ املقاوم للصدأ..
إقامة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
العربية  اململكة  شارع  العزيزية 
السعودية الطابق 3 رقم 20 - 90000 

طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 500  : لخليفي  يوسف  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد عبد الواحد منصور : 500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد يوسف لخليفي عنوانه)ا) 
حي املجاهدين مجمع كماريسبا عمارة 

2 رقم 258 90000 طنجة املغرب.
منصور  الواحد  عبد  السيد 
مجمع  البالية  طنجة  عنوانه)ا) 
الصنوبر شقة رقم 10 90000 طنجة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
السيد يوسف لخليفي عنوانه)ا) 
حي املجاهدين مجمع كماريسبا عمارة 

2 رقم 258 90000 طنجة املغرب
منصور  الواحد  عبد  السيد 
مجمع  البالية  طنجة  عنوانه)ا) 
الصنوبر شقة رقم 10 90000 طنجة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   08 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 1212 2.
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الحسين فاضيل

 GROUPE MECANIQUE AL
MASSAR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

الحسين فاضيل

مكتب رقم 15، املجمع املنهي،تجزئة 

2 شارع عال  الفا�سي، إقامة حرف 

ب، مراكش، 0000 ، مراكش 

املغرب

 GROUPE MECANIQUE AL

MASSAR شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 

الطابق األر�سي تجزئة املسار رقم 

09 ،مراكش - 0000  مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

11  27

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   01

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 GROUPE MECANIQUE AL

.MASSAR

مشغل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مؤسسة لصيانة السيارات .

 : االجتماعي  املقر  عنوان 

رقم  املسار  تجزئة  األر�سي  الطابق 

مراكش    0000  - 09 ،مراكش 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : لبنى  الجبابد1  السيدة 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة الجبابد1 لبنى عنوانه)ا) 
حدائق الياسمين مجموعة 27 عمارة 
تامنصورت،مراكش  رقم  0   06

0000  مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
السيدة الجبابد1 لبنى عنوانه)ا) 
حدائق الياسمين مجموعة 27 عمارة 
تامنصورت،مراكش  رقم  0   06

0000  مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   30 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 60 5.
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CGA MED CONSULTING SARL مـكـتـب الـخـدمــات 

فـي الـمحـاسبـة، االستشارات الـقـانـونـيـة، الـجـبـائـيـة 

وتـنـظـيـم الشـركــــــات

TAC 2 CENTER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير تسمية الشركة

 CGA MED CONSULTING SARL
مـكـتـب الـخـدمــات فـي الـمحـاسبـة، 
االستشارات الـقـانـونـيـة، الـجـبـائـيـة 

وتـنـظـيـم الشـركــــــات
 RUE HAY HAYANNI N 20

 LOCAL B، 90000، TANGER
MAROC

TAC 2 CENTER شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي طريق 
ماالباطا، إقامة ميرا فلوريس، برج 

رقم 5 - - 90000 طنجة املغرب.
تغيير تسمية الشركة

رقم التقييد في السجل التجار1 
112229

 بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2021 أبريل   08 في  املؤرخ 
 TAC« من  الشركة  تسمية  تغيير 
 BUSINESS« إلى   »2 CENTER

. »HOUSE
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   27 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 1726 2.
 72I

درعة ارشادات ش.م.م

MAçONNERIE DU MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

درعة ارشادات ش.م.م
15 شارع بئر أنزران صندوق بريد 
10 تصومعت 15 شارع بئر أنزران 

صندوق بريد 10 تصومعت، 
5000 ، ورزازات املغرب

 MAçONNERIE DU MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 17 تجزئة 
املركز شقة   - 5000  ورزازات 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجار1 
.521

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 فبراير   17 في  املؤرخ 

املصادقة على :
باحمو  حمو  )ة)  السيد  تفويت 
حصة اجتماعية من أصل   11.770
)ة)  السيد  لفائدة  حصة   21. 00
سعيد باحمو بتاريخ 17 فبراير 2021.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
أبريل   28 االبتدائية بورزازات بتاريخ 

2021 تحت رقم 286.
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CGA MED CONSULTING SARL مـكـتـب الـخـدمــات 

فـي الـمحـاسبـة، االستشارات الـقـانـونـيـة، الـجـبـائـيـة 

وتـنـظـيـم الشـركــــــات

BUSINESS HOUSE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

 CGA MED CONSULTING SARL
مـكـتـب الـخـدمــات فـي الـمحـاسبـة، 
االستشارات الـقـانـونـيـة، الـجـبـائـيـة 

وتـنـظـيـم الشـركــــــات
 RUE HAY HAYANNI N 20

 LOCAL B، 90000، TANGER

MAROC
BUSINESS HOUSE SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجتماعي طريق 

ماالباطا، إقامة ميرا فلوريس، برج 
رقم5 - 90000 طنجة املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

.112229
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 أبريل   08 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
هدف  واألعما :  التجارة  مركز 
والتأجير  اإلستغال   الشركة 
والتسويق باإلضافة إلى إدارة التجارة 

ومركز األعما ..
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
أبريل   08 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 1726 2.
 7 I

CABINET CBA SARL

 SOCIETE HYDRO 
 AGRICOLE ADDUCTION
ASSAINISSEMENT SH3A

إعالن متعدد القرارات

CABINET CBA SARL
27 زنقة بابوم، طابق 3، شارع 
محمد الخامس، 20250، الدار 

البيضاء املغرب
 SOCIETE HYDRO 

 AGRICOLE ADDUCTION
ASSAINISSEMENT SH3A »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: الدار 

البيضاء، 05 زنقة ديكسمود الطابق 
األو ،الشقة 2، بنجدية - 20120 

الدار البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجار1: 
. 55709

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في  2 نونبر 2020

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذ1 ينص على مايلي: 

التوقيع  تعديل   : التوقيع  تعديل 
ألحد  املنفصل  بالتوقيع  املشترك 

املسيرين.
قرار رقم 2: الذ1 ينص على مايلي: 
توقيع  تقييد   : الصالحيات  تحديد 
املسيرالسيد الحسين باحمد الحامل 

.PB109233 للبطاقة الوطنية
على  ينص  الذ1   :3 رقم  قرار 
تسيرالشركة   : تسييرالشركة  مايلي: 
من طرف شخصين السيد الحسين 
الوطنية  للبطاقة  الحامل  باحمد 
العالي  عبد  والسيد   PB109233
رقم  للبطاقة  الحامل  بنيحيى 

.B 16021
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 12: الذ1 ينص على مايلي: 
شخصين  طرف  من  تسيرالشركة 
الحامل  باحمد  الحسين  السيد 
 PB109233 الوطنية  للبطاقة 
الحامل  بنيحيى  العالي  عبد  والسيد 
للبطاقة رقم B 16021 وتقييد توقيع 
املسيرالسيد الحسين باحمد الحامل 

 PB109233 للبطاقة الوطنية
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 31 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجنبر 2020 تحت رقم 759959.
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درعة ارشادات ش.م.م

MAçONNERIE DU MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسما  الشركة

درعة ارشادات ش.م.م
15 شارع بئر أنزران صندوق بريد 
10 تصومعت 15 شارع بئر أنزران 

صندوق بريد 10 تصومعت، 
5000 ، ورزازات املغرب

 MAçONNERIE DU MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 17 تجزئة 
املركز شقة   - 5000  ورزازات 

املغرب.
رفع رأسما  الشركة

رقم التقييد في السجل التجار1 
.521

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم   2021 أبريل   08 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسما   رفع 

من  أ1  درهم«   1.070.000«

»0.000 2.1 درهم« إلى »3.210.000 

مقاصة  إجراء   : طريق  عن  درهم« 

املقدار  املحددة  الشركة  ديون  مع 

واملستحقة.

* تحيين النظام األسا�سي للشركة 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   28 االبتدائية بورزازات بتاريخ 

2021 تحت رقم 285.
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PLAYA AZUL

MAHFOUD FISH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PLAYA AZUL

 Rue 11 Janvier Rue 11 Janvier،

70002، LAAYOUNE MAROC

MAHFOUD FISH شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 11 
يناير املر�سى - 70002 املر�سى العيون 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

36 23

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   20

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MAHFOUD FISH
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التجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
بالجملة  االسماك  العامة-بيع 
والتقسيط-االستيراد والتصدير-نقل 

البضائع.
 11 عنوان املقر االجتماعي : شارع 
يناير املر�سى - 70002 املر�سى العيون 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
محفوظ  الخالق  عبد  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000  :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
محفوظ  الخالق  عبد  السيد 
عنوانه)ا) بلوك 11 رقم 0 1 بنسركاو 

80000 اكادير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
محفوظ  الخالق  عبد  السيد 
عنوانه)ا) بلوك 11 رقم 0 1 بنسركاو 

80000 اكادير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   27 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2021 تحت رقم 1365.
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RIF CONSEIL SARL

 STE GRAND SOMMET -
SARL -A.U

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

RIF CONSEIL SARL
 ARRIERE RUE TITOUAN 3EM

 ETAGE NADOR، 62000،
NADOR MAROC

 STE GRAND SOMMET - SARL
A.U- شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي سردون 
بوعرورو  268 الناظور - 62000 

الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

26039

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GRAND SOMMET - SARL -A.U

-البناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واألعما  املتنوعة

-تأجير املعدات.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 - الناظور  بوعرورو  268  سردون 

62000 الناظور املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد عد1 اوردو : 1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 السيد عد1 اوردو : 1000 بقيمة 

100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  اوردو  عد1  السيد 

 62000 الناظور   1 9 حي املطار رقم 

الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

عنوانه)ا)  اوردو  عد1  السيد 

 6200 الناظور   1 9 رقم  املطار  حي 

الناظور املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   26 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2021 تحت رقم 7 8.
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CADES SARL

SHOPPING TIME

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

CADES SARL

 --46BD ZERKTOUNI 1ER

 ETAGE N°3 CASA، 20000،

CASABLANCA MAROC

SHOPPING TIME شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : 6  شارع 

الزرقطوني طابق 1 رقم 3 6  شارع 

الزرقطوني طابق 1 رقم 3 0 200 

الدارالبيضاء املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجار1 : : 

. 10981

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2021 08 مارس  املؤرخ في 

ذات  شركة   SHOPPING TIME

رأسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها  وعنوان  درهم   30.000

اإلجتماعي 6  شارع الزرقطوني طابق 

3 6  شارع الزرقطوني طابق  رقم   1

1 رقم 3 0 200 الدارالبيضاء املغرب 

نتيجة لحل مسبق للشركة.

و عين:

السيد)ة) ايمان جما  وعنوانه)ا) 

املرس  حي  التهامي  موال1  طريق   18

2 رقم   20200 الدارالبيضاء  طابق 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

بتاريخ 08 مارس 2021 وفي 6  شارع 

3 6  شارع  رقم   1 الزرقطوني طابق 

 200 0  3 رقم   1 طابق  الزرقطوني 

الدارالبيضاء املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 58 775.

 79I

موثق

شركة النخيل 5 ش.م
شركة املساهمة

تحويل الشكل القانوني للشركة

موثق
زاوية شارع يعقوب املنصور وزنقة 
لبنان اقامة اميطاف ب الطابق 
االو  شقة رقم 2 جليز مراكش، 

0000 ، مراكش املغرب
شركة النخيل 5 ش.م شركة 

املساهمة
و عنوان مقرها االجتماعي حي أزلي 

رقم 10 - 0000  مراكش .
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجار1 
. 929

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 02 فبراير 2021 تم تحويل 
الشكل القانوني للشركة من »شركة 
املساهمة« إلى »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   15 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 2 7 .

 80I

MAITRE ZOUAOUI CHAKIB NOTAIRE

 YASSINE ALIMENTATION
BETAIL S.A.R.L A.U

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

رفع رأسما  الشركة

ديوان األستـاذ الزواو1 شكيب،
موثق بفاس

66 شارع محمد السالو1، املدينة 
الجديدة اكدا 

فاس
 YASSINE « شركة

 ALIMENTATION BETAIL S.A.R.L
 A.U

»رفع راسما  الشركة »
تلقاه  توثيقي  بمقت�سى عقد   -(1
املوثق  شكيب  الزواو1  األستاذ 
ابريل   13 بتاريخ  )املغرب)،  بفاس، 

2021، تم:
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 YASSINE راسما  شركة  رفع   *
 ALIMENTATION BETAIL S.A.R.L
A.U شركة محدودة املسؤولية ذات 
االجتماعي  مقرها  وحيد،  شريك 
مبروكة  تجزئة   35 رقم  بفاس، 
من مبلغ مائة  حي بدر،  بلوك س   
إلى  درهم)   100.000( درهم  ألف 
درهم  الف  ومائة  مليونان  مبلغ 

)2.100.000 درهم). 
بتاريخ 29 ابريل 2021، تحت رقم 
2093 تم اإليداع القانوني لدى كتابة 
بفاس،  التجارية  باملحكمة  الضبط 
السجل التجار1 تحت رقم 62063.

من أجل اإليداع والنشر 
ديوان األستـاذ الزواو1 شكيب

 81I

CADES SARL

FABRINADA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

CADES SARL
 --46BD ZERKTOUNI 1ER
 ETAGE N°3 CASA، 20000،
CASABLANCA MAROC

FABRINADA شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : 6  شارع 
الزرقطوني طابق 1 رقم 3 6  شارع 
الزرقطوني طابق 1 رقم 3 0 200 

الدارالبيضاء املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
. 29071

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
2021 تقرر حل  17 فبراير  املؤرخ في 
FABRINADA شركة ذات مسؤولية 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 
درهم   100.000 رأسمالها  مبلغ 
شارع    6 اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 
3 6  شارع  رقم   1 الزرقطوني طابق 
 200 0  3 رقم   1 طابق  الزرقطوني 
لحل  نتيجة  املغرب  الدارالبيضاء 

مسبق للشركة.

و عين:

السيد)ة) نادا فتاح وعنوانه)ا) 1  

زنقة بعلبك اقامة بعلبك 20 20200 

)ة)  كمصفي  املغرب  الدارالبيضاء 

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

بتاريخ 17 فبراير 2021 وفي 6  شارع 

 2001  -  3 1 رقم  الزرقطوني طابق 

الدار البيضاء املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 57 775.

 82I

ste destmar

رادوماد
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ste destmar

 place roudani rue abdellah el

 habti rsd al qods n°34, tanger،

90000، tanger maroc

رادوماد شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

املرابطين رقم 08 العرائش - 92000 

العرائش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

.3  3

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر   2020 دجنبر   18 في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 

مبلغ  رادوماد  الوحيد  الشريك  ذات 

وعنوان  درهم   10.000 رأسمالها 

املرابطين  زنقة  اإلجتماعي  مقرها 

العرائش   92000  - العرائش   08 رقم 

املغرب نتيجة   : إفالس.

زنقة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

املرابطين رقم 08 العرائش - 92000 

العرائش املغرب. 

و عين:

عبد الحبيب الصمد1  السيد)ة) 

 07 رقم  املرابطين  زنقة  وعنوانه)ا) 

املغرب  العرائش   92000 العرائش 

كمصفي )ة) للشركة.

 وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املرابطين  زنقة   : بالتصفية  املتعلقة 

رقم 08 العرائش

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعرائش بتاريخ 22 فبراير 

2021 تحت رقم 5 2.

 83I

socomif sarl

ENTRAID
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسما  الشركة

socomif sarl

زنقة محمد الحصالي عمارة 35 شقة 

رقم 2، 005 1، القنيطرة املغرب

ENTRAID شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

املعمورة إقامة رقم 102 شقة رقم 

 KENITRA 14000 KENITRA 0 

املغرب.

رفع رأسما  الشركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

.39709

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم   2021 أبريل   12 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسما   رفع 

من  أ1  درهم«   3.000.000«

»2.000.000 درهم« إلى »5.000.000 

تقديم حصص   : عن طريق  درهم« 

نقدية أو عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 27 أبريل 

2021 تحت رقم  8217.

 8 I

PLAYA AZUL

HAJ MOHA FISH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PLAYA AZUL

 Rue 11 Janvier Rue 11 Janvier،

70002، LAAYOUNE MAROC

HAJ MOHA FISH شركة

 ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 11 
يناير املر�سى - 70002 املر�سى العيون 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

36397

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   20

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 HAJ  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MOHA FISH

التجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بالجملة  االسماك  العامة-بيع 

والتقسيط-االستيراد والتصدير-نقل 

البضائع..

 11 عنوان املقر االجتماعي : شارع 
يناير املر�سى - 70002 املر�سى العيون 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : محمد  دريجات  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
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السيد دريجات محمد عنوانه)ا) 

 92000  21 رقم  السمارة  تجزئة 

العرائش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

السيد دريجات محمد عنوانه)ا) 

 92000  21 رقم  السمارة  تجزئة 

العرائش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   28 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2021 تحت رقم  136.

 85I

مستامنة تيمادير ش.م.م ش.و

فيرامبكس ش.م.م

شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

مستامنة تيمادير ش.م.م ش.و

حي لعر1 شيخ عمارة الشفاء الطابق 

الرابع الناظور، 62000، الناظور 

املغرب

فيرامبكس ش.م.م شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي حي 

الكند1 شارع الرياض 20-12 

الناظور الناظور 62000 الناظور 

املغرب.

توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجار1 

.5089

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2021 أبريل   13 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

نقل األمتعة غير املصحوبة نيابة 

عن اآلخرين.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

أبريل   27 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2021 تحت رقم 855.

 86I

PLAYA AZUL

ZAKA PESCA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PLAYA AZUL

 Rue 11 Janvier Rue 11 Janvier،

70002، LAAYOUNE MAROC

ZAKA PESCA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 11 
يناير املر�سى - 70002 املر�سى العيون 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

36395

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   20

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ZAKA  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.PESCA

التجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بالجملة  االسماك  العامة-بيع 

والتقسيط-االستيراد والتصدير-نقل 

البضائع..

 11 عنوان املقر االجتماعي : شارع 
يناير املر�سى - 70002 املر�سى العيون 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : بنعزوز  زكرياء  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بنعزوز  زكرياء  السيد 
رقم 22 زنقة شكيب ارسالن 92000 

العرائش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
عنوانه)ا)  بنعزوز  زكرياء  السيد 
رقم 22 زنقة شكيب ارسالن 92000 

العرائش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   28 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2021 تحت رقم 1363.

 87I

FIDUCIAIRE REBANI

 SOCIETE MBK HARD
WORKS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE REBANI
 RUE KENITRA IMM 12 APPT 14
 VN MEKNES، 50000، MEKNES

MAROC
 SOCIETE MBK HARD WORKS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مدشر بني 

عمار نزالة موال1 ادريس زرهون 
مكناس - 50352 موال1 ادريس 

زرهون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
52999

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 مارس   15
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
. SOCIETE MBK HARD WORKS

اعما    : بإيجاز  الشركة  غرض 

مختلفة او البناء.

مدشر   : االجتماعي  املقر  عنوان 
بني عمار نزالة موال1 ادريس زرهون 

ادريس  موال1   50352  - مكناس 

زرهون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:  رأسما   مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

السيد امبارك الوسطاني : 1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الوسطاني  امبارك  السيد 

السفلى  الثمانينات  حي  عنوانه)ا) 

الحاجب 51000 الحاجب املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

الوسطاني  امبارك  السيد 

السفلى  الثمانينات  حي  عنوانه)ا) 

الحاجب 51000 الحاجب املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   12 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2021 تحت رقم 1889.

 88I

موثق

الشركة الوطنية للفيالتير 
واملنسوجات

شركة املساهمة
تحويل الشكل القانوني للشركة

موثق
زاوية شارع يعقوب املنصور وزنقة 

لبنان اقامة اميطاف ب الطابق 

االو  شقة رقم 2 جليز مراكش، 

0000 ، مراكش املغرب

الشركة الوطنية للفيالتير 

واملنسوجات شركة املساهمة

و عنوان مقرها االجتماعي حي العراق 

الحي الصناعي - 0000  مراكش .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

. 135
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بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 02 فبراير 2021 تم تحويل 
الشكل القانوني للشركة من »شركة 
املساهمة« إلى »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   15 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم   7 .

 89I

ABDESLAM ANTID

STE STARVERT SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ABDESLAM ANTID
 RUE 33 N 31 OULED EL

 HAJ ERRACHIDIA، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

STE STARVERT SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 01 
تجزئة األخوة الراشيدية - 52000 

الراشيدية املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

1 817
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   13
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.STARVERT SARL
 -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
 ENTREPRENEUR DE TRAVAUX
.DIVERS OU CONSTRUCTIONS

.NEGOCIANT -
 ENTREPRENEUR DE  -
 LA CONSTRUCTION DE
 CANALISATION D’EAU DE
 POMPAGE D’IRRIGATION

.AGRICOLE

 01 رقم   : عنوان املقر االجتماعي 
 52000  - الراشيدية  األخوة  تجزئة 

الراشيدية املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
ادري�سي  الزهراء  فاطمة  السيدة 
درهم   100 بقيمة  حصة   500  :

للحصة.
 500  : امزان  مصطفى  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
ادري�سي  الزهراء  فاطمة  السيدة 
عنوانه)ا) الحي الجديد كرامة الريش 

52000 الراشيدية املغرب.
السيد مصطفى امزان عنوانه)ا) 
الراشيدية  األخوة  تجزئة   01 رقم 

52000 الراشيدية املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
ادري�سي  الزهراء  فاطمة  السيدة 
عنوانه)ا) الحي الجديد كرامة الريش 

52000 الراشيدية املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ 29 أبريل 

2021 تحت رقم 567.
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مـكـتب الكــوهن

 CENTRE DE
 RADIODIAGNOSTIC

ROUDANI
إعالن متعدد القرارات

مـكـتب الكــوهن
52 شـارع الزرقطــونـي - الدار 

البيضاء، 0 201، الدار البيضاء 
املغــرب

 CENTRE DE
 RADIODIAGNOSTIC ROUDANI

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: 00  شارع 

براهيم الروداني - - الدار البيضاء 
املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجار1: 
.500035

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 15 فبراير 2021

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذ1 ينص على مايلي: 
النضام االسا�سي على  املوافقة على 

شكله الجديد
قرار رقم 2: الذ1 ينص على مايلي: 
للشركة  وشركاء  الن  ِ

ّ
كُمَوك تعيين 

السيدة الدكتورة العمراني الجوطي 
حورية والسيد الدكتورعبد الرحيم 

عاد  
قرار رقم 3: الذ1 ينص على مايلي: 

انهاء تفويض املديرين االداريين 
قرار رقم  : الذ1 ينص على مايلي: 
الى  الشركة  تحويل  انجاز  مالحضة 

شركة دات مسؤولية محدودة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 1: الذ1 ينص على مايلي: 
النضام االسا�سي من شركة  تحويل 
مدنية مهنية الى شركة دات مسؤولية 

محدودة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 775587.
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ABDESLAM ANTID

STE H.E.M.T SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ABDESLAM ANTID
 RUE 33 N 31 OULED EL

 HAJ ERRACHIDIA، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

STE H.E.M.T SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم ال 20 
تجزئة الرياض الرشيدية - 52000 

الراشيدية املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

1 815

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   05

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.H.E.M.T SARL

: بإيجاز  الشركة   غرض 

 ENTREPRENEUR  -

 DE TRANSPORT DE

 MARCHANDISES POUR

.AUTRUI

 ENTREPRENEUR DE  -

 TRAVAUX DIVERS OU

.CONSTRUCTIONS

 MARCHAND  -

 DE MATERIAUX DE

.CONSTRUCTION EN DETAIL

عنوان املقر االجتماعي : رقم ال 20 

 52000  - الرشيدية  الرياض  تجزئة 

الراشيدية املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

500 حصة   : السيد همو يوسف 

بقيمة 100 درهم للحصة .

حصة   500  : السيد همو حسين 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  يوسف  همو  السيد 

الرياض  تجزئة   20 ال  رقم  الدار 

الرشيدية 52000 الراشيدية املغرب.

عنوانه)ا)  حسين  همو  السيد 

الواد  تجزئة   3 9 ال  رقم  الدار 

الراشيدية   52000 االحمرالرشيدية 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:



عدد  566 - 7 شوا  2  1 )19 ما1 2021)الجريدة الرسمية   10362

عنوانه)ا)  يوسف  همو  السيد 

الرياض  تجزئة   20 ال  رقم  الدار 

الرشيدية 52000 الراشيدية املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالرشيدية بتاريخ 29 أبريل 

2021 تحت رقم 566.
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ماتريس وان كونسلتين

ATLAS TASTE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ماتريس وان كونسلتين

شارع عال  الفا�سي مجمع الحابوس 

2 عمارة أ شقة 21 مراكش، 

0000 ، مراكش املغرب

ATLAS TASTE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

عال  الفا�سي مجمع الحبوس 2 

عمارة أ الشقة 21 مراكش 0000  

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

11  21

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   30

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ATLAS : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

. TASTE

التجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جميع  والتصدير:  واالستيراد 

املنزلية  واألجهزة  الغذائية  املنتجات 

واملعدات أو الخدمات.

البيع بالجملة أو بالتقسيط..

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 2 الحبوس  مجمع  الفا�سي  عال  

  0000 مراكش   21 عمارة أ الشقة 

مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:  رأسما   مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

حصة   50  : لفطي  أنس  السيد 
بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد مشعل بن فيحان بن زراق 
العتيبي : 50 حصة بقيمة 100 درهم 

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  لفطي  أنس  السيد 
عرصة املسفيو1 درب بو جمعة رقم 

25 0000  مراكش املغرب.
السيد مشعل بن فيحان بن زراق 
 11 61 الرياض  عنوانه)ا)  العتيبي 

الرياض اململكة العربية السعودية.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
عنوانه)ا)  لفطي  أنس  السيد 
عرصة املسفيو1 درب بو جمعة رقم 

25 0000  مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   30 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم  12360.
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RIDOBOX

RIDOBOX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

RIDOBOX
رقم 13، شارع أحمد املجاطي، 
إقامة األلب، الطابق 1 رقم 08 

معاريف الدار البيضاء، 20330، 
الدار البيضاء املغرب

RIDOBOX شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 13 زنقة 
احمد املجاطي اقامة االلب طابق 
1 رقم 8 املعاريف الدار البيضاء - 

20330 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

 99887

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   09

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.RIDOBOX
مقاو    : بإيجاز  الشركة  غرض 

أشغا  األملنيوم.
زنقة   13  : عنوان املقر االجتماعي 

طابق  االلب  اقامة  املجاطي  احمد 
 - البيضاء  الدار  املعاريف   8 رقم   1

20330 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : السيد هشام لحلو ميمي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 1000  : السيد هشام لحلو ميمي 

بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

ميمي  لحلو  هشام  السيد 

عنوانه)ا) إقامة الك عمارة 10 شقة 

 27182 بوسكورة الدار البيضاء   03

الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

ميمي  لحلو  هشام  السيد 

عنوانه)ا) إقامة الك عمارة 10 شقة 

 27182 بوسكورة الدار البيضاء   03

الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 775213.

 9 I

STE FIDU-LIDOU SARL

STARION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FIDU-LIDOU SARL

 N°35 AVENUE LALLA HASNA

 IMMEUBLE PASIFIC III 3EME

 ETAGE BUREAU 14 VN FES،

30000، FES MAROC

STARION شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 9 

الطابق األو  زنقة 8 تجزئة واد فاس 

- 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

66695

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 فبراير   02

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.STARION

بيع   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

اكسوارات السيارات 

- املعامالت التجارية 

- االستيراد.
 9 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 

الطابق األو  زنقة 8 تجزئة واد فاس 

- 30000 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
زروق  الدين  نجم  ناصر  السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000  :

للحصة .
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والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

زروق  الدين  نجم  ناصر  السيد 
عنوانه)ا) رقم 280 -أ- تجزئة املنتزه 3 

تغات 30000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
زروق  الدين  نجم  ناصر  السيد 
تجزئة املنتزه  -أ-   280 رقم  عنوانه)ا) 

3 تغات 30000 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   11 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2021 تحت رقم 5/2021 11.
 95I

CABINET CONSEIL ACHOURI

TECHNIC RADIATEUR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CABINET CONSEIL ACHOURI
 BD MOHAMED 5 PASSAGE

 GALINARI NUMERO 97
 PREMIERE ETAGE، 20000،

CASABLANCA MAROC MAROC
TECHNIC RADIATEUR شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي 1 2 شارع 
السفير بن عائشة الدار البيضاء - 

20000 الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجار1 
.366315

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   2021 أبريل   15 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 
 TECHNIC الوحيد  الشريك  ذات 
رأسمالها  مبلغ   RADIATEUR
مقرها  وعنوان  درهم   200.000
بن  السفير  شارع   2 1 اإلجتماعي 
عائشة الدار البيضاء - 20000 الدار 
البيضاء املغرب نتيجة   : حل مبكر.
و حدد مقر التصفية ب 1 2 شارع 
 - السفير بن عائشة الدار البيضاء، 

20000 الدار البيضاء املغرب. 

و عين:
جوسلين  مارين  مدام  السيد)ة) 
شارع سافو1   9 أراسيل وعنوانه)ا) 
الدار   20000  10 شقة   ،5 إتغ 
)ة)  كمصفي  املغرب  البيضاء، 

للشركة.
 وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 775265.
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ficof

FOUDQUETS CAFE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ficof
 1rue abi temmam، 60000،

oujda maroc
FOUDQUETS CAFE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزأة 

111حي القدس الطابق السفلي رقم 
9 - 60000 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
37211

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 مارس   30
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FOUDQUETS CAFE
غرض الشركة بإيجاز : مقهى.

تجزأة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
111حي القدس الطابق السفلي رقم 

9 - 60000 وجدة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

 500  : السيد دخي�سي عبد النبي 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد دخي�سي عبد الرحيم : 500 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

النبي  عبد  دخي�سي  السيد 
حي بدرشارع مكة املكرمة  عنوانه)ا) 

رقم    60000 أحفير املغرب.
الرحيم  عبد  دخي�سي  السيد 
حي بدرشارع مكة املكرمة  عنوانه)ا) 

رقم    60000 أحفير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
النبي  عبد  دخي�سي  السيد 
حي بدرشارع مكة املكرمة  عنوانه)ا) 

رقم    60000 أحفير وجدة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   27 بتاريخ  بوجدة  التجارية 

2021 تحت رقم 1577.
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CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE SARL

MARRAKECH COSMETUDE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

 CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE
SARL

 RES SOFIA PALMERAIE IMM
 F N106, AV ABDELKRIM

 KHETTABI RES SOFIA
 PALMERAIE IMM F N106،

40000، MARRAKECH MAROC
 MARRAKECH COSMETUDE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي رقم  21 
الحي الصناعي سيد1 غانم مراكش - 

0000  مراكش املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجار1 
.30951

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت   2021 أبريل   07 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

اإلستيراد  تصويق,  *تصنيع, 

التجميل  مستحضرات  والتصدير 

واملبيدات  الشخصية  والنظافة 

الحيوية.

املخصصة  الخام  *إستيراد مواد 

التجميل  مستحضرات  لتصنيع 

والنظافة الصحية للجسم واملنتجات 

الحيوية..

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

ما1   03 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 77 5.

 98I

اورو افريك إكسبير

FARHAT PREFA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

اورو افريك إكسبير
رقم 256 شارع اإلدري�سي، تجزئة 

صوفيا الوردة، تاركة مراكش، 

0000 ، مراكش املغرب

FARHAT PREFA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار ايت 

مسعود حربيل مراكش - 0000  

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

11  53

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   26

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FARHAT PREFA
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

نيابة عن الغير.
: دوار ايت  عنوان املقر االجتماعي 
  0000  - مراكش  حربيل  مسعود 

مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 : عمر  موال1  فرحات  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عمر  موال1  فرحات  السيد 
حربيل  مسعود  ايت  دوار  عنوانه)ا) 
مراكش    0000 مراكش  البور 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
عمر  موال1  فرحات  السيد 
حربيل  مسعود  ايت  دوار  عنوانه)ا) 
البور مراكش 0000  مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما1   03 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم -.
 99I

SOCIETE MALAK GEST SARLAU

AYACHI GAZ
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

SOCIETE MALAK GEST SARLAU
 N° 5 IMM 154 AVENUE
 MOHAMED V GUELIZ
 MARRAKECH، 40000،

marrakech maroc
AYACHI GAZ شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار ايت 

يوس مزودة دائرة شيشاوة - 0000  
مراكش املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجار1 

.23085

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2018 شتنبر   05 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد )ة) محمد العيا�سي 

أصل  من  اجتماعية  حصة   832

)ة)  السيد  لفائدة  حصة   5.000

شتنبر   05 بتاريخ  العيا�سي  املختار 

.2018

تفويت السيد )ة) محمد العيا�سي 

أصل  من  اجتماعية  حصة   832

5.000 حصة لفائدة السيد )ة) عبد 

شتنبر   05 بتاريخ  العيا�سي  الرحمان 

.2018

تفويت السيد )ة) محمد العيا�سي 

أصل  من  اجتماعية  حصة   83 

)ة)  السيد  لفائدة  حصة   5.000

شتنبر   05 اسماعيل العيا�سي بتاريخ 

.2018

تفويت السيد )ة) محمد العيا�سي 

أصل  من  اجتماعية  حصة   83 

)ة)  السيد  لفائدة  حصة   5.000

شتنبر   05 بتاريخ  العيا�سي  حسن 

.2018

تفويت السيد )ة) محمد العيا�سي 

أصل  من  اجتماعية  حصة   83 

)ة)  السيد  لفائدة  حصة   5.000

شتنبر   05 بتاريخ  العيا�سي  ابراهيم 

.2018

تفويت السيد )ة) محمد العيا�سي 

أصل  من  اجتماعية  حصة   83 

)ة)  السيد  لفائدة  حصة   5.000

شتنبر   05 بتاريخ  العيا�سي  لحسن 

.2018

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

شتنبر   27 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2018 تحت رقم 98832.

500I

FIDUGEC

LA VALLEE ISKANE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUGEC
 BD OUED TENSIFT OULFA 315

 315 BD OUED TENSIFT
 OULFA، 20400، CASABLANCA

MAROC
LA VALLEE ISKANE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 315 

شارع واد تانسيفت الطابق الثاني 
االلفة الدار البيضاء. - 20200 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

500819
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 مارس   2 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 LA  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.VALLEE ISKANE
غرض الشركة بإيجاز : - االنعاش 
النصوص  عليه  تنص  كما  العقار1 

والقوانين الجار1 بها العمل.
الشراء,  االستغال ,  االدارة,   -
لكل املمتلكات املنقولة  الكراء  البيع, 

والثابتة.
العمليات  كل  عامة,  وبصفة   -
التجارية, املالية أو الصناعية املنقولة 
الهدف  اطار  في  تدخل  التي  والثابتة 

االجتماعي للشركة..
 315  : االجتماعي  املقر  عنوان 
الثاني  الطابق  تانسيفت  واد  شارع 
االلفة الدار البيضاء. - 20200 الدار 

البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 500  : السيد الصافي عبد الحق 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500  : محمد  نابول�سي  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

الحق  عبد  الصافي  السيد 
عنوانه)ا) حي الهناء زنقة  2 رقم 27 

20200 الدار البيضاء املغرب.
السيد نابول�سي محمد عنوانه)ا) 
حي   20 رقم   12 زنقة  املرس  حي 
البيضاء  الدار   20220 الحسني 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
الحق  عبد  الصافي  السيد 
عنوانه)ا) حي الهناء زنقة  2 رقم 27 

20200 الدار البيضاء املغرب
السيد نابول�سي محمد عنوانه)ا) 
حي   20 رقم   12 زنقة  املرس  حي 
البيضاء  الدار   20200 الحسني 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2021 تحت رقم -.

501I

SOCIETE MALAK GEST SARLAU

AYACHI GAZ
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

SOCIETE MALAK GEST SARLAU
 N° 5 IMM 154 AVENUE
 MOHAMED V GUELIZ
 MARRAKECH، 40000،

marrakech maroc
AYACHI GAZ شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
و عنوان مقرها االجتماعي دوارايت 

يوس مزودة دائرة شيشاوة - 0000  
مراكش .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

.23085
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بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 05 شتنبر 2018 تم تحويل 

الشكل القانوني للشركة من »شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

»شركة ذات املسؤولية  إلى  الوحيد« 

املحدودة«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   27 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2018 تحت رقم 98832.

502I

SOCIETE MALAK GEST SARLAU

AYACHI GAZ

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين مسير جديد للشركة

SOCIETE MALAK GEST SARLAU

 N° 5 IMM 154 AVENUE

 MOHAMED V GUELIZ

 MARRAKECH، 40000،

marrakech maroc

AYACHI GAZ شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوارايت 

يوس مزودة دائرة شيشاوة - 0000  

مراكش املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجار1 

.23085

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

2018 تم تعيين  05 شتنبر  املؤرخ في 

السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

والعيا�سي  الرحمان  عبد  العيا�سي 

املختار كمسير وحيد

تبعا لقبو  استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر   27 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2018 تحت رقم 98832.

503I

GINIGS IMMO

GINGIS IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

GINIGS IMMO
 RUE LALLA YACOUTE  61
 ET MAANI 2 EME ETAG، 0،

CASABLANCA maroc
ذات  شركة   Gingis immo

املسؤولية املحدودة
 61 اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 
معاني  ومصطفى  ياقوت  ا   شارع 
الدارالبيضاء   20000 الطابق الثاني 

املغرب
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

 85899
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2020 دجنبر   29
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 Gingis : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.immo
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقار1.
61 شارع  عنوان املقر االجتماعي : 
الطابق  ياقوت ومصطفى معاني  ا  

الثاني 20000 الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 100 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : السيد مونتي اسماعيل 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد مومني اسماعيل عنوانه)ا) 
الدار   20000 ياقوت  لال  شارع   62

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

السيد مونتي اسماعيل عنوانه)ا) 
الدار   20000 ياقوت  لال  شارع   61

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يناير 2021 تحت رقم -.
50 I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE ائتمانية الثقة العيون

LAAYOUNE

 MOROCCAN OCEAN
TRADE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE ائتمانية الثقة العيون
CONFIANCE LAAYOUNE

شارع عال  بن عبد هللا املر�سى 
العيون، 72000، املر�سى العيون 

املغرب
 MOROCCAN OCEAN TRADE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 05 شارع 

عبد الرحيم بوعبيد - 70002 
املر�سى العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
36  7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   30
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
. MOROCCAN OCEAN TRADE

تزود   : بإيجاز  الشركة  غرض 
األسماك  تجارة  بالوقود  القوارب 
التجميد،  والتجزئة؛  بالجملة 
البيع،  الشراء،  الحفظ،  الصيد، 
التسويق، االستيراد والتصدير بكافة 

أنواعه.......
05 شارع  عنوان املقر االجتماعي : 
عبد الرحيم بوعبيد - 70002 املر�سى 

العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

 500  : السيد سعيد اهل لفظيل 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 : الجماني  سالم  محمد  السيد 
500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 

.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الجماني  سالم  محمد  السيد 
عنوانه)ا) 13 شارع االميرات سوي�سي 

10170 الرباط املغرب.
لفظيل  اهل  سعيد  السيد 
 76 رقم  الصناعي  الحي  عنوانه)ا) 
املر�سى   70002 العيون  املر�سى 

العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
لفظيل  اهل  سعيد  السيد 
 76 رقم  الصناعي  الحي  عنوانه)ا) 
املر�سى   70002 العيون  املر�سى 

العيون املغرب
الجماني  سالم  محمد  السيد 
عنوانه)ا) 13 شارع االميرات سوي�سي 

10170 الرباط املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما1   03 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2021 تحت رقم 9/2021 13.
505I

BOURA CONSEILS

زينب عمران
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BOURA CONSEILS
 RUE ALEXANDRIE 6 IMMB

 RAZALI APPT N° 3 VN
 MEKNES، 50000، MEKNES

MAROC
زينب عمران شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 215 
تجزئة موال1 مسعود سيد1 سعيد 

مكناس - 50000 مكناس املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
52903

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 فبراير   23
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
زينب   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

عمران.
االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقار1.
عنوان املقر االجتماعي : رقم 215 
تجزئة موال1 مسعود سيد1 سعيد 

مكناس - 50000 مكناس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد لحبيب امراني : 250 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 250  : امراني  ا سماعيل  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد يوسف امراني : 250 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد عثمان امراني : 250 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  امراني  لحبيب  السيد 
مسعود  موال1  تجزئة   215 رقم 
 50000 مكناس  سعيد  سيد1 

مكناس املغرب.
السيد ا سماعيل امراني عنوانه)ا) 
مسعود  موال1  تجزئة   215 رقم 
 50000 مكناس  سعيد  سيد1 

مكناس املغرب.
عنوانه)ا)  امراني  يوسف  السيد 
مسعود  موال1  تجزئة   215 رقم 
 50000 مكناس  سعيد  سيد1 

مكناس املغرب.
عنوانه)ا)  امراني  عثمان  السيد 
مسعود  موال1  تجزئة   215 رقم 

 50000 مكناس  سعيد  سيد1 
مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسير1 الشركة:

عنوانه)ا)  امراني  عثمان  السيد 
مسعود  موال1  تجزئة   215 رقم 
 50000 مكناس  سعيد  سيد1 

مكناس املغرب
السيد ا سماعيل امراني عنوانه)ا) 
مسعود  موال1  تجزئة   215 رقم 
 50000 مكناس  سعيد  سيد1 

مكناس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   05 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2021 تحت رقم  173.

506I

Maroc fiduciaire partenaire

LEITH MALAK PROM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

Maroc fiduciaire partenaire
 MOHAMMEDIA

 MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA Maroc

LEITH MALAK PROM شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
الفجر 01 رقم 173 الطابق االو  
الشقة رقم 02 - 28800 املحمدية 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجار1 
.25071

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2021 يناير  املؤرخ في  0 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ   LEITH MALAK PROM
وعنوان  درهم   100.000 رأسمالها 
 01 الفجر  تجزئة  اإلجتماعي  مقرها 
الطابق االو  الشقة رقم   173 رقم 
02 - 28800 املحمدية املغرب نتيجة 
  : صعوبة في تحقيق هدف الشركة.

تجزئة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
االو   الطابق   173 رقم   01 الفجر 
املحمدية   28800  -  02 الشقة رقم 

املغرب. 
و عين:

بايعيش  يوسف  السيد)ة) 
رقم   01 الفجر  تجزئة  وعنوانه)ا) 
 02 رقم  الشقة  االو   الطابق   173
كمصفي  املغرب  املحمدية   28800

)ة) للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  ومحل  املخابرة  محل  لهم 
بالتصفية  العقود والوثائق املتعلقة 
الطابق   173 01 رقم  تجزئة الفجر   :

االو  الشقة رقم 02
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحمدية بتاريخ 02 مارس 

2021 تحت رقم  59.
507I

BOURA CONSEILS

مولينوف
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BOURA CONSEILS
 RUE ALEXANDRIE 6 IMMB

 RAZALI APPT N° 3 VN
 MEKNES، 50000، MEKNES

MAROC
مولينوف شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 1 

جيأش 32 الضحى دخيسة مكناس - 
50000 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
529 5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 مارس   02
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

مولينوف.

نجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أشغا  عامة أو   - التجارة   - املعادن 

بناء.

 1 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 

جيأش 32 الضحى دخيسة مكناس - 

50000 مكناس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 3 0  : السيد عبد الواحد املعالج 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 330  : السيد عبد املطلب املعالج 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد عبد اللطيف املعالج : 330 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

املعالج  الواحد  عبد  السيد 

الجماعة  موساوة  دوار  عنوانه)ا) 

مكناس  زرهون  املغاسيين  القروية 

50000 مكناس املغرب.

املعالج  املطلب  عبد  السيد 

الجماعة  موساوة  دوار  عنوانه)ا) 

مكناس  زرهون  املغاسيين  القروية 

50000 مكناس املغرب.

املعالج  اللطيف  عبد  السيد 

الجماعة  موساوة  دوار  عنوانه)ا) 

مكناس  زرهون  املغاسيين  القروية 

50000 مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

املعالج  الواحد  عبد  السيد 

الجماعة  موساوة  دوار  عنوانه)ا) 

مكناس  زرهون  املغاسيين  القروية 

50000 مكناس املغرب

املعالج  املطلب  عبد  السيد 

الجماعة  موساوة  دوار  عنوانه)ا) 

مكناس  زرهون  املغاسيين  القروية 

50000 مكناس املغرب.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   08 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2021 تحت رقم 1807.
508I

KHOUYI BADIA

BAHIJA AGRI SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KHOUYI BADIA
مكناس، 50000، مكناس املغرب
BAHIJA AGRI SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : محل في 
دوار ايت مو�سى حامي بطيط عمالة 

- 51000 الحاجب املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
51689

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2020 غشت   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BAHIJA AGRI SARL AU
انتاج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املنتوجات الحليبية .
عنوان املقر االجتماعي : : محل في 
دوار ايت مو�سى حامي بطيط عمالة - 

51000 الحاجب املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : السيدة بهيجة لكريمات 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة بهيجة لكريمات عنوانه)ا) 
درب 6 رقم 3 عبد العزيز 1 التواركة 

50000 مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
السيدة بهيجة لكريمات عنوانه)ا) 
درب 6 رقم 3 عبد العزيز 1 التواركة 

50000 مكناس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
دجنبر  بتاريخ  0  بمكناس  التجارية 

2020 تحت رقم 6 2 .
509I

fidmbk

MEKABDOU TAGRI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fidmbk
مشرع بلقصير1، 16150، مشرع 

بلقصير1 املغرب
MEKABDOU TAGRI شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 
تعاونية العروسية الحوافات - 
16150 مشرع بلقصير1 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
577

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 فبراير   15
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MEKABDOU TAGRI
أشغا    : بإيجاز  الشركة  غرض 

وخدمات فالحية.
دوار   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - الحوافات  العروسية  تعاونية 

16150 مشرع بلقصير1 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 20.000 الشركة:  رأسما   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد عبدالرحمان املكاو1 : 200 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
املكاو1  عبدالرحمان  السيد 

العروسية  تعاونية  دوار  عنوانه)ا) 
بلقصير1  مشرع   16150 الحوافات 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
املكاو1  عبدالرحمان  السيد 

العروسية  تعاونية  دوار  عنوانه)ا) 
بلقصير1  مشرع   16150 الحوافات 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  بلقصير1  بمشرع  االبتدائية 

27 أبريل 2021 تحت رقم 206.

510I

FIDERSER

STE TESTD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDERSER

 BLOC 14 N° 155 HAY

 ESSALAM، 14200، SIDI

SLIMANE MAROC

STE TESTD شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة وداد 

جهان زاوية شارع بير انزران وشارع 

املغرب العربي - 200 1 سيد1 

سليمان النغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

3125

 09 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2021 مارس 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TESTD

اعما    : بإيجاز  الشركة  غرض 

التركيبات الكهربائية وراتب الطاقة 

البستنة   , االشغا  املختلفة للبناء   ,

والغرس..

اقامة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

انزران  بير  شارع  زاوية  جهان  وداد 

 1 200  - العربي  املغرب  وشارع 

سيد1 سليمان النغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 : فتيحة  املصمود1  السيدة 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

فتيحة  املصمود1  السيدة 

اقصيبية  عدو  اوالد  دوار  عنوانه)ا) 

200 1 سيد1 سليمان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

فتيحة  املصمود1  السيدة 

اقصيبية  عدو  اوالد  دوار  عنوانه)ا) 

200 1 سيد1 سليمان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بسيد1 سليمان بتاريخ 19 

أبريل 2021 تحت رقم 105/2021.

511I
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FIDUCIAIRE ARISSALA

SDI PRODUCTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE ARISSALA
 RUE CHAOUI N° 42 62
 CASABLANCA، 20090،
CASABLANCA MAROC

SDI PRODUCTION شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي 173 

 avenue mers sultan résidence le
.cap - 20010 Casablanca Maroc

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

.787 1
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   2021 مارس   30 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 
 SDI الوحيد  الشريك  ذات 
رأسمالها  مبلغ   PRODUCTION
مقرها  وعنوان  درهم   100.000,00
 avenue mers  173 اإلجتماعي 
 sultan résidence le cap - 20010
 : نتيجة     Casablanca Maroc
 des problèmes financiers et

. familiaux
 173 ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 avenue mers sultan résidence le
 . cap - 20100 Casablanca Maroc

و عين:
 driss HASSA السيد)ة) 
 RUE YATRIB 20100  3 وعنوانه)ا) 
كمصفي   CASABLANCA MAROC

)ة) للشركة.
 وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 
 avenue  173  : بالتصفية  املتعلقة 

mers sultan résidence le cap
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 30 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 776517.
512I

الهدى لالستشارة ش م م

 STE NORZ TEXTILE STAR
FASHION

إعالن متعدد القرارات

الهدى لالستشارة ش م م
رقم 71 شقة 9 شارع الزرقطوني 
املدينة الجديدة فاس، 30000، 

فاس املغرب
 STE NORZ TEXTILE STAR

FASHION »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: رقم 18 1 
الطابق السفلي حي الوحدة بنسودة، 

فاس - - فاس املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجار1: 
.6  53

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 18 مارس 2021

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذ1 ينص على مايلي: 
اجتماعية  حصة   1000 تفويت 
بحوزة  التي  حصة   1000 أصل  من 
والبوعزاو1  علي  البقيو1  السيدين 
لفائدة  بينهما  مناصفة  الدين  نور 

السيد حمزة بوزراد1
قرار رقم 2: الذ1 ينص على مايلي: 
علي  البقيو1  السيدين  استقالة 
والبوعزاو1 نور الدين من منصبيهما 
السيد  وتسمية  للشركة  كمسيرين 

حمزة بوزراد1 كمسير للشركة
قرار رقم 3: الذ1 ينص على مايلي: 
الى  القانوني للشركة  تحويل للشكل 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 1: الذ1 ينص على مايلي: 
الى  القانوني للشركة  تحويل للشكل 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
بند رقم 7: الذ1 ينص على مايلي: 
على  موزع  االجتماعي  الرأسما  
 100 حصة اجتماعية بقيمة   1000
درهم للحصة الواحدة كلها محررة في 

اسم السيد حمزة بوزراد1

على  ينص  الذ1   :16 رقم  بند 
تسمية السيد حمزة بوزراد1  مايلي: 

كمسير للشركة ملدة غير محدودة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   27 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2021 تحت رقم 2039.
513I

STE CABINET BASIC COMPTA SARL AU

STE WATHBAH SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE CABINET BASIC COMPTA
SARL AU

 BVD MAGHREB EL ARABI
 IMMEUBLE DES HABOUS

 2EME ETAGE APP 3، 60000،
OUJDA MAROC

STE WATHBAH SARL AU شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 6 زنقة 

صابرة حي القدس - 60000 وجدة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
37231

 15 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 مارس 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.WATHBAH SARL AU
استغال    : غرض الشركة بإيجاز 
والتموين  التموين  مطعم)خدمات 

املتنقل).
زنقة   6  : االجتماعي  املقر  عنوان 
وجدة   60000  - القدس  صابرة حي 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 السيد جما  الدين ايت محجوب :

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد جما  الدين ايت محجوب 

تجزئة  العونية  طريق  عنوانه)ا) 

 9 رقم  اللكوس  واد  زنقة  الدوحي 

60000 وجدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

السيد جما  الدين ايت محجوب 

تجزئة  العونية  طريق  عنوانه)ا) 

 9 رقم  اللكوس  واد  زنقة  الدوحي 

60000 وجدة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   29 بتاريخ  بوجدة  التجارية 

2021 تحت رقم 1619.

51 I

Cabinet LAMRINI HADI

IMMO OKLA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Cabinet LAMRINI HADI

18,شارع إبن سينا الناضور، 

62000، الناضور املغرب

IMMO OKLA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 
احفطاليا براقة - 62020 الناظور 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

22075

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   20

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 IMMO : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.OKLA
األشغا    : غرض الشركة بإيجاز 
 ; الترويج للعقار   ; املختلفة أو البناء 

بيع العقارات.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الناظور   62020  - براقة  احفطاليا 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد العنبر1 عمر : 250 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
حصة   250  : السيدة الدوح ليلى 

بقيمة 100 درهم للحصة .
250 حصة  السيدة ملسق اما  : 

بقيمة 100 درهم للحصة .
250 حصة   : السيد اعراج قيس 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد العنبر1 عمر عنوانه)ا) حي 
الناظور   62020 رقم      2 عريض 

املغرب.
عنوانه)ا)  ليلى  الدوح  السيدة 
الناظور   62020 حي احفطاليا براقة 

املغرب.
عنوانه)ا)  اما   ملسق  السيدة 
الناظور   62020 حي احفطاليا براقة 

الناظور.
عنوانه)ا)  قيس  اعراج  السيد 
اوالد يخلف فرخانة  6202 الناظور 

الناظور.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
السيد العنبر1 عمر عنوانه)ا) حي 
الناظور   62020 رقم      2 عريض 

املغرب
عنوانه)ا)  قيس  اعراج  السيد 
اوالد يخلف فرخانة  6202 الناظور 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   27 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2021 تحت رقم 857.
515I

FLASH ECONOMIE

KHOBI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE »KHOBI« SARL AU
املسؤولية  ذات  شركة  تأسست 
املحدودة للشريك الوحيد من خال  
محتوى عقد عرفي مؤرخ في  20/0/ 
العامة  خصائصها  بورزازات   2021

كالتالي:
»خوبي«  القانونية  التسمية 

ش.م.م.ش.و 
 100000 ااٍلجتماعي:  الرأسما  
1000 حصة بمبلغ  درهم مقسم إلى 

100 درهم للحصة موزعة كالتالي:
 100000 -السيد يوسف بوريش 
درهم مقسم إلى 1000 حصة ,ر.ب.ت 
BU 800515 ,الساكن بألنيف تنغير.
يقوم  تاجر   : ااٍلجتماعي  الهدف 

باالستيراد والتصدير. 
تجزئة الحسنية   : املقر ااٍلجتماعي 

رقم 23 ورزازات .
مدة الشركة: 99 سنة.

الشركة  يدير  الشركة:  تسيير 
ويسيرها السيد يوسف بوريش ملدة 

غير محددة.
والسجل  القانوني  اإليداع 
الضبط  بكتابة  تم   : التجار1 
باملحكمة ااٍلبتدائية بورزازات . تحت 
بتاريخ  التجار691 11  السجل  رقم 

30/0 /2021
516I

FAOUZI MOULAY ABDELLAH

ALIDA FOOD JERADA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FAOUZI MOULAY ABDELLAH
2  شارع الدرفوفي الطابق 2 رقم 8 

وجدة، 60000، وجدة املغرب
ALIDA FOOD JERADA شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 15 

شارع جما  الدين االفغاني الطابق 

االو  شقة 3 - 60000 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

372 3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2020 نونبر   03

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ALIDA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.FOOD JERADA

تقشير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

القمرون

االغذية املصنعة.
 15 رقم   : عنوان املقر االجتماعي 

شارع جما  الدين االفغاني الطابق 

االو  شقة 3 - 60000 وجدة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

ALIDA NL : 700 حصة  الشركة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

حصة   MMSS : 300 الشركة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)   ALIDA NL الشركة 

 Julianaweg 139k, 1131DH 1132

.Volendam Volendam
رقم  عنوانه)ا)   MMSS الشركة 

جرادة   60000 الصناعي  الحي    1

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

عنوانه)ا)  مليكة  املاحي  السيدة 

 62000   6 رقم  التواصل  تجزئة 

الناظور املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بوجدة بتاريخ 29 ما1 2021 

تحت رقم 1625.

517I

ste destmar

دلسيس إمبرياليس

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

ste destmar

 place roudani rue abdellah el

 habti rsd al qods n°34, tanger،

90000، tanger maroc

دلسيس إمبرياليس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

سناء 2 زنقة الشهيد ابن حسن 

بلعيد رقم 18 طنجة - 90000 

طنجة املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجار1 

.1560

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر حل   2021 يناير   05 املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد دلسيس إمبرياليس 

مبلغ رأسمالها 50.000 درهم وعنوان 

مقرها اإلجتماعي تجزئة سناء 2 زنقة 

 18 رقم  بلعيد  حسن  ابن  الشهيد 

طنجة - 90000 طنجة املغرب نتيجة 

  : إفالس.

تجزئة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

حسن  ابن  الشهيد  زنقة   2 سناء 

بلعيد رقم 18 طنجة - 90000 طنجة 

املغرب. 

و عين:

قشمار  الرحيم  عبد  السيد)ة) 

بانتين   93500 فرنسا  وعنوانه)ا) 

فرنسا كمصفي )ة) للشركة.
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 وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 
 2 تجزئة سناء   : بالتصفية  املتعلقة 
بلعيد رقم  ابن حسن  الشهيد  زنقة 

18 طنجة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   17 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 77975.
518I

»ROSALEX NEGOCE«

»ROSALEX NEGOCE«
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

»ROSALEX NEGOCE«
الفردوس 6 شقة 3 الطابق األو  
 EL JADIDA ،2 000 ،الجديدة

MAROC
»ROSALEX NEGOCE« شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الفردوس 
6 شقة 3 الطابق األو  الجديدة - 

000 2 الجديدة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
17959

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 مارس   20
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. »ROSALEX NEGOCE«
غرض الشركة بإيجاز : - االستيراد 
تجارة في السلع الثقافية  والتصدير. 
والترفيهية في املتاجر املتخصصة. بيع 

اللوازم املكتبية..
عنوان املقر االجتماعي : الفردوس 

 - الجديدة  األو   الطابق   3 شقة   6
000 2 الجديدة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : السيدة مطلوب جميلة 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة مطلوب جميلة عنوانه)ا) 
الجديدة 000 2 الجديدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسير1 الشركة:

السيدة مطلوب جميلة عنوانه)ا) 
الجديدة 000 2 الجديدة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
12 أبريل  االبتدائية بالجديدة بتاريخ 

2021 تحت رقم 26290.
519I

fisc orient

MAGISTORE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fisc orient
شارع ادريس االكبر عمارة ملنور 

الطابق االو  رقم 1، 60000، وجدة 
املغرب

MAGISTORE شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 1065 ظهر 
ملحلة - 60000 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
37117

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   05
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MAGISTORE
ممون   : بإيجاز  الشركة  غرض 

حفالت وتاجر الخيام.
 1065  : االجتماعي  املقر  عنوان 

ظهر ملحلة - 60000 وجدة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد سيفة عبد الوهاب : 1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الوهاب  عبد  سيفة  السيد 
زنقة  الطلحاو1  تجزئة  عنوانه)ا) 
وجدة   60000 رقم3    2 الوفاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
الوهاب  عبد  سيفة  السيد 
زنقة  الطلحاو1  تجزئة  عنوانه)ا) 
وجدة   60000 رقم3    2 الوفاء 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   16 بتاريخ  بوجدة  التجارية 

2021 تحت رقم 08 1.
520I

الحسين فاضيل

MAJORELLE SIGNATURE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

الحسين فاضيل
مكتب رقم 15، املجمع املنهي،تجزئة 
2 شارع عال  الفا�سي، إقامة حرف 

ب، مراكش، 0000 ، مراكش 
املغرب

MAJORELLE SIGNATURE شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 
األر�سي رقم 15 رويضات3،مراكش - 

0000  مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

11 375

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   26

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. MAJORELLE SIGNATURE

مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تجميل.

الطابق   : االجتماعي  املقر  عنوان 

األر�سي رقم 15 رويضات3،مراكش - 

0000  مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 500  : غيتة  السنمي  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

500 حصة   : السيد موي�سي رضا 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  غيتة  السنمي  السيدة 

اسيف س رقم 177،مراكش 0000  

مراكش املغرب.

عنوانه)ا)  رضا  موي�سي  السيد 

اسيف س رقم 177،مراكش 0000  

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

عنوانه)ا)  رضا  موي�سي  السيد 

اسيف س رقم 177،مراكش 0000  

مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   29 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم  539.

521I
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CABINET ASOFI

AHL SOLUTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET ASOFI

 5AV DE LA MARCHE VERTE RES

 ASSAFIR BLOC B N°7 TANGER،

90000، TANGER MAROC

AHL SOLUTION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 

الثالث قطعة 1309 منطقة صناعة 

طنجة كزناية - 90000 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

115831

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 مارس   26

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 AHL  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOLUTION

بإيجاز  الشركة  غرض 

 FABRICATION ET  :

 COMMERCIALISATION DE

.PRODUITS EN ALUMINIUM

الطابق   : االجتماعي  املقر  عنوان 

1309 منطقة صناعة  الثالث قطعة 

طنجة كزناية - 90000 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:  رأسما   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد البقالي العرابي محمد : 50 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد عبد هللا أهال  : 50 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

محمد  العرابي  البقالي  السيد 
بن  محمد  سيد1  شارع  عنوانه)ا) 
طنجة  رقم6    5 عمارة  هللا  عبد 

90000 طنجة املغرب.
السيد عبد هللا أهال  عنوانه)ا) 
دوار الحمراء جماعة الحمراء تطوان 

90001 تطوان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
السيد عبد هللا أهال  عنوانه)ا) 
دوار الحمراء جماعة الحمراء تطوان 

90001 تطوان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   28 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 3965.
522I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

 PARAPHARMACIE GAMME
JOYA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102، 30000،
FES MAROC

 PARAPHARMACIE GAMME
JOYA شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 53 
 AV اقامة اليسرشارع املقاومة طنجة
 HASSAN 2 BUREAUX NAKHIL
 ETG 01 N° 01 TETOUAN 93000

تطوان املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجار1 
.109561

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2021 أبريل   05 املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
 PARAPHARMACIE GAMME
JOYA مبلغ رأسمالها 100.000 درهم 
 53 رقم  اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 

 AV اقامة اليسرشارع املقاومة طنجة
 HASSAN 2 BUREAUX NAKHIL
 ETG 01 N° 01 TETOUAN 93000
: التزاو  ا1  تطوان املغرب نتيجة   

نشاط.
 53 و حدد مقر التصفية ب رقم 
 - طنجة  املقاومة  اليسرشارع  اقامة 

90000 طنجة املغرب. 
و عين:

املنصور1  فدوة  السيد)ة) 
وعنوانه)ا) شارع ادريس االو  اقامة 
 90000  27 اقامة   7 الطابق  الخير 

طنجة املغرب كمصفي )ة) للشركة.
 وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 
اقامة   53 رقم   : بالتصفية  املتعلقة 

اليسرشارع املقاومة طنجة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   13 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 35 3.
523I

sofoget

TALSAI LILISKANE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

sofoget
 Kenitra, 37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et

3، 14000، kenitra maroc
TALSAI LILISKANE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

2083 حدادة إقامة حفصة مكتب 1 
القنيطرة 000 1 القنيطرة املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

.52 65
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 08 مارس 2021 تم تحويل 
املقر االجتماعي الحالي للشركة من » 
إقامة حفصة  حدادة   2083 تجزئة 
000 1 القنيطرة  1 القنيطرة  مكتب 
املغرب« إلى » زنقة أحمد شوقي إقامة 
القنيطرة  مكتب     27 رقم  غيتة 

000 1 القنيطرة املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 29 أبريل 

2021 تحت رقم 82222.
52 I

 محاسب معتمد.مركز اعما  وتوطين 

E-COMPTABILITE SARL

G6 SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

محاسب معتمد.مركز اعما  
E-COMPTABILITE SARL وتوطين

حي مباركة .مجموعة 8. رقم 
5.الطابق 1.القدس .البرنو�سي. 

الدارالبيضاء، 20605، 
الدارالبيضاء املغرب

G6 SERVICES شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

لسامير الطابق االو  رقم الشقة 
 0 الحسنية 2 املحمدية - 28810 

املحمدية املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
25209

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2020 يناير   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 G6  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. SERVICES
تنظيف   : بإيجاز  الشركة  غرض 
التجارية  واملحالت  املحالت  واجهات 

صيانة الحدائق.
دوار   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الشقة  رقم  االو   الطابق  لسامير 
 28810  - املحمدية   2 الحسنية   0 

املحمدية املغرب.
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد خالد قاهر : 1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  قاهر  خالد  السيد 

املحمدية 28810 املحمدية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

عنوانه)ا)  قاهر  خالد  السيد 

املحمدية 28810 املحمدية املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية باملحمدية بتاريخ 26 فبراير 

2020 تحت رقم -.

525I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

BNIN IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL

SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.

 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR، 80000،

AGADIR MAROC

BNIN IMMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي بلوك د 
رقم 65 تجزئة الزيتون تيكوين اكادير 

- 80000 اكادير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

 7253

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   13

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 BNIN  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.IMMO
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقار1.
بلوك د   : عنوان املقر االجتماعي 
رقم 65 تجزئة الزيتون تيكوين اكادير 

- 80000 اكادير املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 700  : مصطفى  حسني  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
حصة   300  : زينة  بنين  السيدة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد حسني مصطفى عنوانه)ا) 
الزيتون  تجزئة   65 رقم  د  بلوك 
تيكوين اكادير 80000 اكادير املغرب.
حي  عنوانه)ا)  بنين  زينة  السيدة 
تيكوين   65 رقم  د  بلوك  الزيتون 

اكادير 80000 اكادير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
السيد حسني مصطفى عنوانه)ا) 
الزيتون  تجزئة   65 رقم  د  بلوك 
تيكوين اكادير 80000 اكادير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   30 بتاريخ  باكادير  التجارية 

2021 تحت رقم 99357.
526I

VISION AUDIT

G-DRINK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

VISION AUDIT
 B421 BD ABDELMOUMEN

 RIAD ABDELMOUMEN ETG N°
 2 N° 7، 20100، CASABLANCA

MAROC
G-DRINK شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 217 

إقامة الفتح شارع ابراهيم الروداني 

مطو  الطابق 1 رقم 3 - 20370 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

501 21

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.G-DRINK

استيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الغذائية  الزراعية  املنتجات  وتوزيع 

ومشروبات الطاقة.

 217  : االجتماعي  املقر  عنوان 

إقامة الفتح شارع ابراهيم الروداني 
 20370  -  3 رقم   1 الطابق  مطو  

الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : البغداد1  عزيز  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

البغداد1 عنوانه)ا)  السيد عزيز 
 2 ربيع  إقامة  ميموزا  زنقة   98
الطابق   رقم 20 حي الراحة 20200 

الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

البغداد1 عنوانه)ا)  السيد عزيز 
 2 ربيع  إقامة  ميموزا  زنقة   98
الطابق   رقم 20 حي الراحة 20200 

الدارالبيضاء املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

ما1 2021 تحت رقم 776659.

527I

COMPTASIG

SMAT-WORKS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

COMPTASIG
حي السالم بلوك  1 رقم 2 سيد1 
سليمان، 200 1، سيد1 سليمان 

املغرب
SMAT-WORKS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
العروبة رقم 59 سيد1 سليمان 
200 1 سيد1 سليمان املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجار1 

.1009
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 أبريل   12 في  املؤرخ 

املصادقة على :
وهاب  حميد  )ة)  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   83,33
)ة) فوزية  250 حصة لفائدة السيد 

ناصر بتاريخ 12 أبريل 2021.
وهاب  حميد  )ة)  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   83,33
يزيد  )ة)  السيد  لفائدة  حصة   250
سعد بنعد1 بتاريخ 12 أبريل 2021.

وهاب  حميد  )ة)  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   83,3 
250 حصة لفائدة السيد )ة) ابراهيم 

بنعد1 بتاريخ 12 أبريل 2021.
الرزاق  عبد  )ة)  السيد  تفويت 
من  اجتماعية  حصة  وهاب  83,3 
)ة)  حصة لفائدة السيد   250 أصل 
فوزية ناصر بتاريخ 12 أبريل 2021.

الرزاق  عبد  )ة)  السيد  تفويت 
من  اجتماعية  حصة   83,33 وهاب 
)ة)  حصة لفائدة السيد   250 أصل 
أبريل   12 بتاريخ  بنعد1  سعد  يزيد 

.2021
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الرزاق  عبد  )ة)  السيد  تفويت 

من  اجتماعية  حصة   83,33 وهاب 

)ة)  حصة لفائدة السيد   250 أصل 

أبريل   12 بتاريخ  بنعد1  ابراهيم 

.2021

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

االبتدائية بسيد1 سليمان بتاريخ 23 

أبريل 2021 تحت رقم 111/21.

528I

ACTION FINANCE ET STRATEGIE

 ICR GARAY SURFACE

PROTECTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسما  الشركة

 ACTION FINANCE ET

STRATEGIE

 Quartier Anfa، 28830، ,113

Mohammedia Maroc

 ICR GARAY SURFACE

PROTECTION شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

 Parc وعنوان مقرها اإلجتماعي

 Industriel de Jorf Lasfar, Tranche

 1, lot 24, Commune de Moulay

 Abdellah, El Jadida - 20800 El

.Jadida MAROC
رفع رأسما  الشركة

رقم التقييد في السجل التجار1 

.52 7

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم   2021 مارس   08 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسما   رفع 

من  أ1  درهم«   2.750.000«

»5.500.000 درهم« إلى »8.250.000 

تقديم حصص   : عن طريق  درهم« 

نقدية أو عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالجديدة بتاريخ 25 مارس 

2021 تحت رقم 26218.

529I

FIDUNION-MAROC

SAFIA ISKANE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDUNION-MAROC

 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,23

 CASABLANCA، 20000،

CASABLANCA MAROC

SAFIA ISKANE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 23 زنقة 

عمراو1 ابراهيم - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجار1 

.3 69 3

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2021 أبريل   09 في  املؤرخ 

املصادقة على :

)ة) يوسف عمار1  تفويت السيد 

110 حصة اجتماعية من أصل 630 

حصة لفائدة السيد )ة) كوثر عمار1 

بتاريخ 09 أبريل 2021.

)ة) يوسف عمار1  تفويت السيد 

 630 حصة اجتماعية من أصل   20

حصة لفائدة السيد )ة) محمد امين 

عمار1 بتاريخ 09 أبريل 2021.

امين  محمد  )ة)  السيد  تفويت 

من  اجتماعية  حصة   650 عمار1 

)ة)  حصة لفائدة السيد   650 أصل 

 09 بتاريخ   FINANCE GHAJAM

أبريل 2021.

سلمي  سعد  )ة)  السيد  تفويت 

أصل  من  اجتماعية  حصة   550

)ة)  السيد  لفائدة  حصة   3.100

 09 بتاريخ   FINANCE GHAJAM

أبريل 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 03 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

ما1 2021 تحت رقم 776700.

530I

FLASH ECONOMIE

NORAS IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 NORAS IMMO
شركة ذات مسؤولية محدودة

 مقرها اإلجتماعي: 10 زنقة الحرية، 
الطابق 3، الشقة 5 - الدار البيضاء 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

501211
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   1 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية
 NORAS IMMO:تسمية الشركة

رض الشركة بإيجاز
اإلنعاش العقار1-

أعما  التجزئة-
أرض  على  املباني  جميع  تشييد   

مملوكة أو مملوكة للشركة-
إنجاز جميع األعما  املختلفة-

شراء وبيع أ1 عقار-
االستيراد والتصدير بشكل عام-

املواصالت-
التداو  بجميع أشكاله-

زنقة   10  : عنوان املقر االجتماعي 
الدار   -  5 3، الشقة  الطابق  الحرية، 

البيضاء
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة
 150.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي
 : السيد ابراهيم عاد  اليعكوبي 

500 حصة 
 500  : وافق  الفتاح  عبد  السيد 

حصة 
 Sté STRICTIMMO SARL  500

AU الشركة  حصة 
بمجموع 1500 حصة 

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء 

اليعكوبي  عاد   ابراهيم  السيد 
عنوانه كولف سيتي عمارة 20 أ رقم   
املدينة الخضراء بوسكورة النواصر- 

الدار البيضاء .

السيد عبد الفتاح وافق عنوانه 
 3 عمارة   28 م س   2 تجزئة الشرف 
شقة 21 االلفة الدار البيضاء - الدار 

البيضاء 
 Sté STRICTIMMO SARL AU  

الشركة
عنوانها زنقة سمية إقامة شهرزاد 
3 الطابق 5 رقم 22 حي النخيل - الدار 

البيضاء 
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة
اليعكوبي  عاد   ابراهيم  السيد 
 Sté STRICTIMMO SARL والشركة

AU الذ1 يمثلها السيد 
 أمين نوة 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

ما1 2021 تحت رقم 776702
531I

STE MANU’S CAR

STE MANU›S CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE MANU›S CAR
8  تجزئة الطلحاو1 حي الحكمة 

وجدة، 60000، وجدة املغرب
STE MANU›S CAR شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 8  تجزئة 

الطلحاو1 حي الحكمة وجدة - 
60000 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
27125

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 فبراير   12
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MANU’S CAR
تأجير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات )بدون سائق)..
  8  : االجتماعي  املقر  عنوان 
تجزئة الطلحاو1 حي الحكمة وجدة - 

60000 وجدة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
عبدالو1  امين  محمد  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000  :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عبدالو1  امين  محمد  السيد 
عنوانه)ا) حي الحكمة زنقة الهداية 1 
رقم 12 وجدة 60000 وجدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسير1 الشركة:

عبدالو1  امين  محمد  السيد 
عنوانه)ا) حي الحكمة زنقة الهداية 1 

رقم 12 وجدة 60000 وجدة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   19 بتاريخ  بوجدة  التجارية 

2021 تحت رقم 39 1.
532I

SOS GESTION COMPTABILITE ET CONSEIL

SHAREM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

 SOS GESTION COMPTABILITE
ET CONSEIL

 92MOHAMED VI ANG BD
 OMAR EL IDRISSI IMM 3

 APPT8، 20553، CASABLANCA
MAROC

SHAREM شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي اهل الغالم 
املجمع السكني البد رشقة  0 عمارة 
GH 17 , 11 الطابق االر�سي سيد1 

مومن الدار البيضاء - 20000 

الداالبيضاء املغرب.
تغيير نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجار1 
.157779

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تغيير   2021 أبريل   06 املؤرخ في 
جميع  »مقاو   من  الشركة  نشاط 
إلى »عالج االسطح  العما  او البناء« 

والصباغة
االسا�سي  القانون  وتحيين 

للشركة«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

ما1 2021 تحت رقم 776693.

533I

FLASH ECONOMIE

ECOLE VICTORIA
إعالن متعدد القرارات

فوقلة يحيى
فيوجيك

شارع موال1 الحسن األو    ,150
الدار البيضاء

-ECOLE VICTORIA -sarl.au 
مدرسة فيكتوريا

السجل التجار1 : 061 11 
· تعديل هدف الشركة
· تغيير تسمية الشركة

الغير  العام  الجمع  بمقت�سى   1-
العاد1 املنعقد بتاريخ 25 مايو 2005 
شركة  فيكتوريا،  مدرسة  لشركة 
الشريك  ذات  املسؤولية  محدودة 
درهم،   100.000 رأسمالها  الوحيد 
البيضاء،  بالدار  االجتماعي  ومقرها 

573، شارع موديبو كيتا، 
قرر ما يلي :

• تعديل هدف الشركة للعمليات 
التالية :

التعليم العالي الخاص وأ1 نشاط 
ذ1 صلة.

• تغيير اسم الشركة الذ1 أصبح 
كالتالي :

 INSTITUT HAUTES ETUDES
 POLYTECHNIQUES DU MAROC

.-(PRIVE( -sarl.au

من القانون  و3   2 تعديل املادة   ·
األسا�سي.

تم اإليداع القانوني باملحكمة   2-
التجارية بالدار البيضاء يوم 31 مايو 

2005 تحت رقم 001326.
 للنشر والبيان 

فيوجيك 

53 I

سيد اليوم

سيد اليوم
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

سيد اليوم
72 شارع اكادير رقم 50، 90000، 

طنجة املغرب
سيد اليوم شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 72 شارع 

أكادير رقم50 - 90000 طنجة 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
115581

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 مارس   2 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
سيد   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

اليوم.
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السمك.
 72  : االجتماعي  املقر  عنوان 
90000 طنجة   - شارع أكادير رقم50 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   60  : السيد رشيد عاقيل 

بقيمة 1.000 درهم للحصة .

حصة    0  : أزحاف  السيد فريد 
بقيمة 1.000 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  عاقيل  رشيد  السيد 
 101 شارع سوريا رقم   2 حي الركايع 

90000 طنجة املغرب.
السيد فريد أزحاف عنوانه)ا) حي 
املجد شارع القدس رقم 71 الطابق 2 

الشقة   90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
عنوانه)ا)  عاقيل  رشيد  السيد 
 101 شارع سوريا رقم   2 حي الركايع 

90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   22 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 6 37.

535I

TT COMPTABILITE

SARA SANITAB
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TT COMPTABILITE
 IMM FTILOU BD MED V 2 EME

 ETAGE N°2 OUJDA، 60000،
OUJDA MAROC

SARA SANITAB شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
 BD MED وعنوان مقرها اإلجتماعي

 BELAKHDAR RUE F7 LOT
 NASIRI N°192 BIS OUJDA -

60000 وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
37209

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 مارس   15
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 SARA  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.SANITAB
 VENTE  : بإيجاز  الشركة  غرض 

.DE SANITAIRE
 BD  : االجتماعي  املقر  عنوان 
 MED BELAKHDAR RUE F7 LOT
 NASIRI N°192 BIS OUJDA -

60000 وجدة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : تابيع  السعيد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  تابيع  السعيد  السيد 
 9 إس  زنقة  بنعد1  السالمة  تجزئة 

رقم1 وجدة 60000 وجدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
عنوانه)ا)  تابيع  السعيد  السيد 
 9 إس  زنقة  بنعد1  السالمة  تجزئة 

رقم1 وجدة 60000 وجدة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   27 بتاريخ  بوجدة  التجارية 

2021 تحت رقم 1576.
536I

CAF MAROC

AYOUB TANGER CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

CAF MAROC
 RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA
 2° ETG N° 7 TANGER، 90000،

TANGER MAROC
AYOUB TANGER CAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي : 2 زنقة 
109 حبوس بن ديبان - 90000 

طنجة املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

.69989
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2021 06 مارس  املؤرخ في 
AYOUB TANGER CAR شركة ذات 
رأسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها  وعنوان  درهم   100.000
بن  حبوس   109 زنقة   2 اإلجتماعي 
ديبان - 90000 طنجة املغرب نتيجة 

ألزمة نشاط.
و عين:

االشهب  نبوية  السيد)ة) 
حومة  مسنانة  حي  وعنوانه)ا) 
املغرب  طنجة   90000 بوطريقة 

كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
زنقة   2 وفي   2021 مارس   06 بتاريخ 
 90000  - ديبان  بن  حبوس   109

طنجة املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   30 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 056 .

537I

CHATER PREMIUM CONSULTING

BERRADA BAHIA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CHATER PREMIUM
CONSULTING

 21RUE GHASSANE KANAFANI
 4EME ETAGE BUR 20، 30000،

fes maroc
BERRADA BAHIA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

السالم زنقة ارجوان رقم 16 نرجس 
- 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
67 11

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانون   2021 مارس   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BERRADA BAHIA

العالج   -  : غرض الشركة بإيجاز 

الطبيعي.

- جميع األنشطة املتعلقة باملجا  

الطبي املساعد.

الصحة  منتجات  وبيع  شراء   -

والعافية..

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

16 نرجس  السالم زنقة ارجوان رقم 

- 30000 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 50.000 الشركة:  رأسما   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

500 حصة   : السيدة برادة باهية 

بقيمة 100 درهم للحصة .

500 بقيمة   : السيدة برادة باهية 

100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة برادة باهية عنوانه)ا) رقم 

1 شارع موال1  81 اقامة تيسير شقة 

رشيد 30000 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

السيدة برادة باهية عنوانه)ا) رقم 

1 شارع موال1  81 اقامة تيسير شقة 

رشيد 30000 فاس املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   20 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2021 تحت رقم 1910.

538I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

 SAISS NETTOYAGE

INDUSTRIEL 2006
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

توسيع نشاط الشركة 

 CABINET ABID EXPERTISE

 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS

 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102، 30000،

FES MAROC

 SAISS NETTOYAGE

INDUSTRIEL 2006 شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي عمارة 8 

حي ابن تيمة الطابق األو  املكتب 

رقم 2 شارع املوحدين - 30000 

فاس املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

.20611

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2020 دجنبر   31 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

-البستنة

-إبادة القوارض

-إبادة الحشرات

-التطهير

أشغا  مختلفة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

أبريل   26 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2021 تحت رقم 2020.

539I
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second negre

 BISMI ALLAH DE
»TOPOGRAPHIE »SBAT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

second negre
حي املسيرة 1 تمارة، 11000، تمارة 

املغرب
 BISMI ALLAH DE

TOPOGRAPHIE »SBAT« شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
محمد الخامس تجزئة املستقبل 

عمارة 7 شقة 1 تمارة - 12000 تمارة 
املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

.62623
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 06 غشت 2020 تم تحويل 
للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
تجزئة  الخامس  محمد  »شارع  من 
 - تمارة   1 شقة   7 عمارة  املستقبل 
 02 »رقم  إلى  تمارة املغرب«   12000
 11 شقة   08 شارع ابن رشد عمارة 

بيبينيير سال - 11000 سال املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
دجنبر  بتاريخ  1  بالرباط  التجارية 

2020 تحت رقم  10933.
5 0I

BUZOS

BUZOS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BUZOS
 13RUE AHMED EL MAJJATI RES
 ،LES ALPES ETG 1 APT 8، 20100

الدارالبيضاء املغرب
BUZOS شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 13 زنقة 
أحمد املجاطي إقامة األلب الطابق 

1 شقة رقم 8 املعاريف - 20100 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

500 55

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   23

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BUZOS

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقار1.
زنقة   13  : عنوان املقر االجتماعي 

أحمد املجاطي إقامة األلب الطابق 

 20100  - املعاريف   8 رقم  شقة   1

الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : السيد عبد املجيد زهير 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عبد املجيد زهير عنوانه)ا) 

كولف سيتي فيال 93 املدينة الخضراء 

20000 الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

السيد عبد املجيد زهير عنوانه)ا) 

كولف سيتي فيال 93 املدينة الخضراء 

20000 الدارالبيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 775983.

5 1I

ste cofiguer sarl

 STE TRAVAUX LA TULIPE

JANFI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ste cofiguer sarl

 av guennad tayeb 1 etage n3

guercif، 35100، guercif maroc

 STE TRAVAUX LA TULIPE JANFI

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الشوبير 1 قطعة رقم 217 جرسيف 

- 35100 جرسيف املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
 EN : 1رقم التقييد في السجل التجار

COURS

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 مارس   29

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TRAVAUX LA TULIPE JANFI

-1دراسة   : غرض الشركة بإيجاز 

انجاز مشاريع بالتنقيط 

-2بيع األعالف

-3أشغا  مختلفة وأشغا  البناء.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

الشوبير 1 قطعة رقم 217 جرسيف 

- 35100 جرسيف املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:  رأسما   مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

السيد عبد الرزاق جنفي : 1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

جنفي  الرزاق  عبد  السيد 

تادرت  الطرافي  دوار  عنوانه)ا) 

جرسيف 35100 جرسيف املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

جنفي  الرزاق  عبد  السيد 

تادرت  الطرافي  دوار  عنوانه)ا) 

جرسيف 35100 جرسيف املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بجرسيف بتاريخ 26 أبريل 

2021 تحت رقم 1069/2021.

5 2I

ACCUR CONSULTING

 JAMIL 4 AMENAGEMENT

JAMIL DESIGN وشعارها
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ACCUR CONSULTING

العمارة رقم 1 الطابق التالث مجمع 

الفردوس، 25000، خريبكة املغرب

 JAMIL 4 AMENAGEMENT

وشعارها JAMIL DESIGN شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 111 حي 

ياسمينة 1 - 25000 خريبكة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

7003

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانون   2021 مارس   01

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 JAMIL : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

وشعارها     AMENAGEMENT

. JAMIL DESIGN
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اشغا    : بإيجاز  الشركة  غرض 
التشطيب والبناء واشغا  متنوعة.

حي   111  : عنوان املقر االجتماعي 
ياسمينة 1 - 25000 خريبكة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد جميل رضوان : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
حصة   500  : السيدة ليلى جبلي 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  رضوان  جميل  السيد 
خريبكة   25000  1 حي القدس   523

املغرب.
 19 السيدة ليلى جبلي عنوانه)ا) 
 25000 تعاونية القدس حي الرياض 

خريبكة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
عنوانه)ا)  رضوان  جميل  السيد 
خريبكة   25000  1 حي القدس   523

املغرب
 19 السيدة ليلى جبلي عنوانه)ا) 
 25000 تعاونية القدس حي الرياض 

خريبكة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل  االبتدائية بخريبكة بتاريخ  1 

2021 تحت رقم 187.
5 3I

ARKAM WA HISSABAT

 CONSULTING
 ACCOMPAGNEMENT
 EDUCATIF ENFANT EN

»DIFFICULTE »CAEED
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ARKAM WA HISSABAT
59 شارع بوردو إقامة طه، 20000، 

الدار البيضاء املغرب
 CONSULTING

 ACCOMPAGNEMENT

 EDUCATIF ENFANT EN
DIFFICULTE »CAEED« شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي 7 زنقة 
سبتة اقامة الرامي مكتب رقم 8 - 

20000 الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجار1 
.385155

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   2021 ما1  في  0  املؤرخ 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 CONSULTING الوحيد  الشريك 
 A C C O M P A G N E M E N T
 EDUCATIF ENFANT EN
مبلغ   »DIFFICULTE »CAEED
وعنوان  درهم   100.000 رأسمالها 
مقرها اإلجتماعي 7 زنقة سبتة اقامة 
الدار   20000  -  8 الرامي مكتب رقم 
نقص في   : املغرب نتيجة    البيضاء 

نسبة املعامالت.
زنقة   7 و حدد مقر التصفية ب 
 -  8 رقم  الرامي مكتب  اقامة  سبتة 

20000 الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

درموغ  فاطمة  السيد)ة) 
الفا�سي  عال   زنقة   26 وعنوانه)ا) 
املغرب  البيضاء  الدار   20000

كمصفي )ة) للشركة.
 وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2021 تحت رقم  77591.
5  I

SMT CONSULTING

شوت الند
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SMT CONSULTING
اقامة الداكي رقم 6 شقة رقم 1 الحي 

الشتو1 مراكش، 0000 ، مراكش 

املغرب

شوت الند شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي لوت شرف 

املنار3 رقم  52 مراكش - 0000  

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

11 367

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

شوت   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

الند.

انتاج   : بإيجاز  الشركة  غرض 
البصر1  السمعي  املحتوى  وتوزيع 

واالفالم والفيديو والوثايقي .

لوت   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - مراكش  رقم  52  املنار3  شرف 

0000  مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 100  : ابردين  الدين  نور  السيد 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد نور الدين ابردين عنوانه)ا) 
لوت شرف املنار3 رقم  52 مراكش 

0000  مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

السيد نور الدين ابردين عنوانه)ا) 
لوت شرف املنار3 رقم  52 مراكش 

0000  مراكش املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   29 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم  12355.

5 5I

CABINET ANESS

HEMOSET
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET ANESS
 HAY ALAOUIYINE، 12050، ,25

TEMARA MAROC
HEMOSET شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

محمد الخامس، حي العلويين، رقم 
25، طابق 2، شقة رقم 3 - 12000 

تمارة اململكة املغربية
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
132913

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 ما1   0 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HEMOSET
تسويق   -  : غرض الشركة بإيجاز 
منتجات الصيانة واملواد االستهالكية 

الطبية
التجميل  مستحضرات  تجارة   -
واملكمالت  الشخصية  والنظافة 
الغذائية واألجهزة الطبية واملنتجات 

ذات الصلة.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
رقم  العلويين،  حي  الخامس،  محمد 
 12000  -  3 2، شقة رقم  25، طابق 

تمارة اململكة املغربية.
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:  رأسما   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيدة شيماء بنزرو : 100 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة شيماء بنزرو عنوانه)ا) حي 

القدس اقامة التضامن عمارة   رقم 

20620 البيضاء  2 سيد1 البرنو�سي 

اململكة املغربية.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

السيدة شيماء بنزرو عنوانه)ا) حي 

القدس اقامة التضامن عمارة   رقم 

20620 البيضاء  2 سيد1 البرنو�سي 

اململكة املغربية

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما1   03 بتاريخ  بتمارة  االبتدائية 

2021 تحت رقم 976.

5 6I

CABINET ANESS

ADVISOR SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CABINET ANESS

 HAY ALAOUIYINE، 12050، ,25

TEMARA MAROC

ADVISOR SERVICES شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

محمد الخامس, حي العلويين رقم 

25 , شقة رقم 3, الطابق 2 - 12000 

تمارة اململكة املغربية

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

132911

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2021 ما1   0 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ADVISOR SERVICES

 -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

استشارات في نظم املعلومات وبرامج 

الحاسوب

- املساعدة في إدارة املشروع

- تكامل برامج اإلدارة املتكاملة

نظام  في  والدعم  التدريب   -

املعلومات.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

رقم  العلويين  حي  الخامس,  محمد 

25 , شقة رقم 3, الطابق 2 - 12000 

تمارة اململكة املغربية.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:  رأسما   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد مهد1 قسمي : 100 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  قسمي  مهد1  السيد 

املحيط  زنقة بروكسيل شقة     18

0 100 الرباط اململكة املغربية.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

عنوانه)ا)  قسمي  مهد1  السيد 

املحيط  زنقة بروكسيل شقة     18

0 100 الرباط اململكة املغربية

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   03 بتاريخ  بتمارة  االبتدائية 

2021 تحت رقم 975.

5 7I

AGC CONSULTING

IMADRELEC امادرليك
إعالن متعدد القرارات

AGC CONSULTING

250، زاوية شارع موال1 يوسف 

وبوردو، الطابق  ، شقة 11، 

0 200، الدار البيضاء املغرب

امادرليك IMADRELEC »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: زاوية زنقة 

علي علي يعتة وخالد ابنو الوليد 

اقامة الحديقة مكتب 153 الطابق 

الرابع - 20000 الدار البيضاء 

املغرب..

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجار1: 

.112819

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 15 مارس 2021

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذ1 ينص على مايلي: 

املوافقة على شركة »صواب كپيتا « 

شريك جديد في شركة »امادرليك«

قرار رقم 2: الذ1 ينص على مايلي: 

محمد  السيد  تفويت  على  املوافقة 

اجتماعية  حصة  اوراغ  80000 

لفائدة شركة صواب كپيتا  

قرار رقم 3: الذ1 ينص على مايلي: 

محمد  السيد  تفويت  على  املوافقة 

اجتماعية  حصة  اوراغ  2000 
لفائدة السيد رشيد حمداو1

على  ينص  الذ1  رقم  :  قرار 

مايلي: املوافقة على تفويت شركة آم 

ديجيتا   0000  حصة اجتماعية 
لفائدة السيد رشيد حمداو1 

قرار رقم 5: الذ1 ينص على مايلي: 

من  اوراغ  محمد  السيد  استقالة 

السيد رشيد  الشركة وتعيين  تسيير 

حمداو1 مسير وحيد للشركة 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 18+15+7+6: الذ1 ينص 

القانون األسا�سي  تحيين  على مايلي: 

للشركة بموجب هده التغييرات.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  0  البيضاء  بالدار  التجارية 

ما1 2021 تحت رقم 776929.

5 8I

FIDCOFISC

HIP SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDCOFISC

 Bernoussi Hay al qods RES

 feddane el baraka imm 11 n 7،

20610، CASABLANCA MAROC

HIP SERVICES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي القدس 

. اقامة فدان البركة العمارة 11 رقم 

7 البرنو�سي - 20610 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

501553

 02 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 HIP  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SERVICES

غرض الشركة بإيجاز : الحدائق، 

الجادات، مقاو  التشجير أو الصيانة.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 

اقامة فدان البركة العمارة   . القدس 
الدار   20610  - البرنو�سي   7 11 رقم 

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   33  : السيدة سهام سابق 

بقيمة 100 درهم للحصة .
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 3  : السيد االكرد عبد الصمد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 33  : خديجة  االكرد  السيدة 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  سابق  سهام  السيدة 
بلوك  5 رقم 0  منصور 2 البرنو�سي 

20600 الدار البيضاء املغرب.
السيدة االكرد خديجة عنوانه)ا) 
 1 7 رقم  الزنقة  3  العفو  درب 

50 20 الدار البيضاء املغرب.
الصمد  عبد  االكرد  السيد 
 26300 عنوانه)ا) درب لبريرات رياح 

برشيد املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
عنوانه)ا)  سابق  سهام  السيدة 
بلوك  5 رقم 0  منصور 2 البرنو�سي 

20600 الدار البيضاء املغرب
الصمد  عبد  االكرد  السيد 
 26300 عنوانه)ا) درب لبريرات رياح 

برشيد املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  0  البيضاء  بالدار  التجارية 

ما1 2021 تحت رقم 776916.
5 9I

centre d’étude de gestion et d’organisation

 LABORATOIRE
 PHARMACEUTIQUE

IBERMA
إعالن متعدد القرارات

 centre d›étude de gestion et
d›organisation

 bd d› Anfa, résid Ibn ,89
 Zaidoune, tour A, 15°ét. 20060
 Casablanca، 20060، casablanca

maroc
 LABORATOIRE

 PHARMACEUTIQUE IBERMA
»شركة املساهمة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 237, 
شارع الزرقطوني - الدار البيضاء - 

20370 الدار البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجار1: 
.16133

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
تم اتخاذ   2020 يونيو   11 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذ1 ينص على مايلي: 
تجديد والية إدارييي شركة مختبر إيبرما 
:السيدة  كاالتي  واسماؤهم  لألدوية 
 ASAC COMPANIA الشاو1;  ليلى 
 DE BIOTECNOLOGIA E
خوان  ;السيد   INVESTIGACION
تيريزا  ماريا  الفاريز;السيدة  البوردا 
كريم  ;السيد  إيفورا  توليدانو 
لحلو;السيد جوزيه فرناندو توليدانو 
مارتينيز  ماريا  إيفا  إيفورا;السيدة 
سيغي;السيد سيزار كوينتانييا;السيد 

محمد الصفريو1
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 0: الذ1 ينص على مايلي: 

اليوجد أ1 تعديل
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 30 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 776537.
550I

AGC CONSULTING

L.S GROUB ل س كروپ
إعالن متعدد القرارات

AGC CONSULTING
250، زاوية شارع موال1 يوسف 
وبوردو، الطابق  ، شقة 11، 
0 200، الدار البيضاء املغرب

  س كروپ L.S GROUB »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 17 ساحة 
باستور عمارة باستور بيلد الطابق 
6، مكتب 5 - 20000 الدار البيضاء 

املغرب..
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجار1: -.
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 26 شتنبر 2016
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذ1 ينص على مايلي: 
تحويل املقر االجتماعي للشركة

قرار رقم 2: الذ1 ينص على مايلي: 
توسيع غرض الشركة

على  ينص  الذ1   :3 رقم  قرار 
الحصص  نقل  على  املوافقة  مايلي: 
بن  السيد  طرف  من  االجتماعية 
جلون زهر انس لفائدة السيد شكيب 

الوزاني
قرار رقم  : الذ1 ينص على مايلي: 
للشركة  األسا�سي  القانون  تحيين 
ذات  شركة  من  الجديد  شكلها  في 

مسؤولية محدودة مع شريك وحيد
قرار رقم 5: الذ1 ينص على مايلي: 
بتاريخ  الوحيد  الشريك  لقرار  تبعا 
قرارتحويل  إلغاء  تم   30/10/2017
املتخذ  للشركة  االجتماعي  املقر 
خال  الجمع العام االستثنائي بتاريخ 

 26/09/2016
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 1: الذ1 ينص على مايلي: 
للشركة  األسا�سي  القانون  تحيين 

بموجب هده التغييرات
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 5  776.
551I

mohammed boumzebra

ZONE MAISON
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

mohammed boumzebra
 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH
 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC
ZONE MAISON شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 92 بلوك 
أ حي نزهة 1 - 23200 الفقيه بن 

صالح املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجار1 
. 285

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 أبريل   09 في  املؤرخ 

املصادقة على :

ريطا  محمد  )ة)  السيد  تفويت 

200 حصة اجتماعية من أصل 600 

منا  ريطا  )ة)  حصة لفائدة السيد 

بتاريخ 09 أبريل 2021.

ايت  محمد  )ة)  السيد  تفويت 

من  اجتماعية  حصة   200 الحاج 

)ة)  حصة لفائدة السيد   600 أصل 

منا  ريطا بتاريخ 09 أبريل 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

صالح  بن  بالفقيه  االبتدائية 

رقم  تحت   2021 أبريل   28 بتاريخ 

.131/2021

552I

BCMF

كازيكو
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

BCMF

زنقة إبن عائشة عمارة ثمان نخالت 

رقم الشقة 1 كليز مراكش، 0000 ، 

مراكش املغرب

كازيكو شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 

2 شقة 3 زنقة ضاية عوا اكدا  - 

10090 الرباط املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

.1137 1

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

2017 تم تحويل  12 يونيو  املؤرخ في 

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

عوا  ضاية  زنقة   3 شقة   2 »عمارة 

املغرب«  الرباط   10090  - اكدا  

»دوار ايت عي�سى امناس جماعة  إلى 

تمصلوحت عمالة تحناوت - 0000  

مراكش املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل  بتاريخ  1  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم  12299.

553I
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COGEFISC SARL

ALJEEL SARL 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

COGEFISC SARL

5 ، زنـقـة الـزبـيـر بـن الـعـوام، 

الـصـخـور الـسـوداء، 20290، الـدار 

الـبـيـضـاء الـمـغـرب

 ALJEEL SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 23، زنـقـة 

بـوريد، الـطـابـق الثالت، رقم 5، 

الـصـخـور الـسـوداء - 20290 الـدار 

الـبـيـضـاء الـمـغـرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

 92227

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 فبراير   08

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ALJEEL : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.SARL

: -االنعاش  غرض الشركة بإيجاز 
العقار1

أو  املختلفة  االشغا   -مقاولة 

البناء.

 ،23  : االجتماعي  املقر  عنوان 
زنـقـة بـوريد، الـطـابـق الثالت، رقم 5، 

الـدار   20290  - الـسـوداء  الـصـخـور 

الـبـيـضـاء الـمـغـرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد محمد العلو1 : 0 3 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 330  : جعواني  ابراهيم  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد عز الدين املغار1 ادري�سي 
درهم   100 بقيمة  حصة   330  :

للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  العلو1  محمد  السيد 
192B، محج الجمهورية 9200 نانتير 

فرنسا.
السيد ابراهيم جعواني عنوانه)ا) 
د،  عمارة  ماجوريل،  حدائق  اقامة 
الشقة 10، عين الشق 20150 الـدار 

الـبـيـضـاء الـمـغـرب.
السيد عز الدين املغار1 ادري�سي 
 ،08 شقة   ،1 ط   ،231 عنوانه)ا) 
بوسكورة،  الخضراء،  املدينة 
الـبـيـضـاء  الـدار   20180 النواصر 

الـمـغـرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
السيد ابراهيم جعواني عنوانه)ا) 
د،  عمارة  ماجوريل،  حدائق  اقامة 
الشقة 10، عين الشق 20150 الـدار 

الـبـيـضـاء الـمـغـرب
السيد عز الدين املغار1 ادري�سي 
 ،08 شقة   ،1 ط   ،231 عنوانه)ا) 
بوسكورة،  الخضراء،  املدينة 
الـبـيـضـاء  الـدار   20180 النواصر 

الـمـغـرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم -.
55 I

االستاذ بدر الدين بولغدان

DOMAINE MILA AGRO
إعالن متعدد القرارات

مكتب األستاذ بدر الدين بولغدان
مـوثـق

زنقة عبد الخالق الطريس وزنقة 
ابراهيم الروداني

 مكاتب الربيع الطابق الثاني رقم 
12/11
شركة 

 DOMAINE MILA AGRO » «
 S.A.R.L

الرأسما  االجتماعي 10.000,00 

درهم 
املقر االجتماعي،صفرو، رقم 6 آيت 
لجروف لكعيدة، مقاطعة أيموزار 

كندر
السجل التجار1 عدد 2021 

هبة وتفويت حصص اجتماعية
1/بمقت�سى عقد توثيقي لتفويت 
 18 بتاريخ  اجتماعية  وهبة حصص 

فبراير 2021، تقرر ما يلي:
حصة  أربعون   ( 0( هبة   -
درهم   100.00 بقيمة  اجتماعية 
السيد  طرف  من  الواحدة  للحصة 
السيد  لفائدة  سنو�سي  الخطاب 

الطيب سنو�سي. 
حصص  عشر   (10( -تفويت 
درهم   100.00 بقيمة  اجتماعية 
السيد  طرف  من  الواحدة  للحصة 
محمد سنو�سي لفائدة السيد يوسف 

سنو�سي. 
- استقالة املسير الوحيد للشركة 
السيد الخطاب السنو�سي وإبراءه من 

أجل تسييره.
سنو�سي  الطيب  السيد  تعيين   -

مسيرا وحيدا للشركة.
- نتيجة لهاته الهبة والتفويت، تم 
تغيير الفصو  7 8- و15 من القانون 

األسا�سي للشركة.
اإليداع  تم  القانوني:  -اإليداع 
لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 
املحكمة االبتدائية بصفرو بتاريخ 30 

مارس 2021 تحث عدد 205/21.
األستاذ بدر الدين بولغدان

555I

PRESTIGE . SCARF

PRESTIGE . SCARF
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PRESTIGE . SCARF
ساحة كاستيالر مكتب الفارابي 
الطابق 2 مكتب 33، 90000، 

tanger maroc
PRESTIGE . SCARF شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي ساحة 

كاستيالر مكتب الفارابي الطابق 2 

مكتب 33 - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

1158 9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PRESTIGE . SCARF

صناعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والتوزيع  والتجارة  املنسوجات 

للمنتجات  والتصدير  واالستيراد 

التجهيزية  واملنتجات  النسيجية 

واإلكسسوارات.

ساحة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 2 الطابق  الفارابي  مكتب  كاستيالر 

مكتب 33 - 90000 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد عبدالحي حشالف : 1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

حشالف  عبدالحي  السيد 

رقم   25 حي الزرايب زنقة  عنوانه)ا) 

06 طنجة 90000 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

حشالف  عبدالحي  السيد 

رقم   25 حي الزرايب زنقة  عنوانه)ا) 

06 طنجة 90000 طنجة املغرب.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   29 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 1861 2.
556I

Virtual space international

ANFA COOLING SYSTEMS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Virtual space international
 BD zerktouni 6 ème etage،  6

20100، Casablanca Maroc
 ANFA COOLING SYSTEMS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 6  شارع 
الزرقطوني الطابق السادس مكاتب 

15و 16 - 20100 الدار اابيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
 98957

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 ما1   0 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ANFA  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.COOLING SYSTEMS
التبريد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والتكييف بجميع انواعه....
6  شارع  عنوان املقر االجتماعي : 
الزرقطوني الطابق السادس مكاتب 
اابيضاء  الدار   20100  -  16 15و 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
الفار�سي  احمد  موال1  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   500  :

للحصة.
 : اصويلده  الكريم  عبد  السيد 
500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

الفار�سي  احمد  موال1  السيد 
عنوانه)ا) حي الفالح الزنقه 13 الرقم 

38 20050 الدار البيضاء املغرب.
اصويلده  الكريم  عبد  السيد 
عنوانه)ا) دوار الحمامشه والد حسين 

20000 سيد1 سليمان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
الفار�سي  احمد  موال1  السيد 
عنوانه)ا) حي الفالح الزنقه 13 الرقم 

38 20050 الدار البيضاء املغرب
اصويلده  الكريم  عبد  السيد 
عنوانه)ا) دوار الحمامشه والد حسين 

20000 سيد1 سليمان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ - تحت 

رقم -.

557I

ايطا  كونسا1

SERVICE LA BELLE VUE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ايطا  كونسا1
286 حي النهضة سيد1 عال  

البحراو1، 15252، سيد1 عال  
املغرب

SERVICE LA BELLE VUE شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دار 
املعمورة عمارة ك محل 7 سال 
الجديدة - 11130 سال املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
33115

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 يناير   13
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SERVICE LA BELLE VUE
تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االدوات املكتبية واملعلوماتية.
دار   : االجتماعي  املقر  عنوان 
سال   7 محل  ك  عمارة  املعمورة 

الجديدة - 11130 سال املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : السيد عبد اللطيف بابا 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد اللطيف بابا عنوانه)ا) 
تجزئة السالم زنقة رقية بنت الرسو  
11130 سال  رقم  3 حي البركة سال 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
السيد عبد اللطيف بابا عنوانه)ا) 
تجزئة السالم زنقة رقية بنت الرسو  
11130 سال  رقم  3 حي البركة سال 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   08 بتاريخ  بسال  االبتدائية 

2021 تحت رقم 36121.
558I

cabinet fiduciaire zghoud

INFINITY CERAME SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

cabinet fiduciaire zghoud
 AVE ABI HASSAN CHADILI
 RESIDENCE EDDAI N°2،
90010، TANGER MAROC

 INFINITY CERAME SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي ساحة 

ٱبراهيم الرودني شارع سينا إقامة 

بثهوفن 2 الطابق 3 رقم 82 - 90000 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

115903

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.INFINITY CERAME SARL AU

بيع شراء   : غرض الشركة بإيجاز 

عامة  البناء  مواد  آستيراد  وتوزيع 

له عالقة  ما  والخارج وكل  بالداخل 

بذالك.

ساحة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

إقامة  سينا  شارع  الرودني  ٱبراهيم 
بثهوفن 2 الطابق 3 رقم 82 - 90000 

طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 300.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 3.000  : رشيد  الزعمار1  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الزعمار1 رشيد عنوانه)ا) 
طنجة   90000 صنهاجة  زنقة   30

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

السيد الزعمار1 رشيد عنوانه)ا) 
طنجة   90000 صنهاجة  زنقة   30

املغرب.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   30 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 058 .

559I

 EL FRKACHI ZAKARIAA (CABINET

(COMPTABLE C.C.N

COSMETICA DEL MAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 EL FRKACHI ZAKARIAA

((CABINET COMPTABLE C.C.N

شارع املوحدين تجزئة االميرة 

الطابق االو  رقم 02،الفنيدق، 

93100، الفنيدق املغرب

COSMETICA DEL MAR شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

محمد الخامس زنقة الداخلة 

الطابق االر�سي رقم 35 - 93100 

الفنيدق املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

29281

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.COSMETICA DEL MAR

-تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التجميل  مستحضرات  وتوزيع 

ومنتجات النظافة الشخصية. 

مستحضرات  وتصدير  -استيراد 

التجميل ومنتجات العطور.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
محمد الخامس زنقة الداخلة الطابق 
الفنيدق   93100  -  35 االر�سي رقم 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 200.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 200  : السيد أحمد اوالد امحمد 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
امحمد  اوالد  أحمد  السيد 
تجزئة موال1 رشيد شارع  عنوانه)ا) 
 93100  19 أرقم  زنقة  طرابلس 

الفنيدق املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
امحمد  اوالد  أحمد  السيد 
تجزئة موال1 رشيد شارع  عنوانه)ا) 
 93100  19 أرقم  زنقة  طرابلس 

الفنيدق املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   23 بتاريخ  بتطوان  االبتدائية 

2021 تحت رقم  092.
560I

Consulting store

consulting store
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

Consulting store
 Residence select 5ème étage
n°10، 50000، Meknes Maroc
consulting store شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 

سيلكت الطابق الخامس املكتب 10 
- 50000 مكناس املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجار1 -.
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 06 أبريل 2021 تم تعيين 
مسير جديد للشركة السيد)ة) كيس 

مراد كمسير وحيد
تبعا لقبو  استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  بمكناس  التجارية 
رقم  تحت   2021 أبريل   27

. 0 11121005363

561I

ائتمائية املحاسبة

Gaablot
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتمائية املحاسبة
شارع أبي الحسن الشادلي اقامة 

 TANGER ،90000 ،1  شبوط رقم
املغرب

Gaablot شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع أبي 
الحسن الشاذلي، اقامة شابوت رقم 

 1 - 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

115553
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 مارس   25
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.Gaablot
تجزئة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األرا�سي..
عنوان املقر االجتماعي : شارع أبي 
اقامة شابوت رقم  الحسن الشاذلي، 

 1 - 90000 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 500  : يزيد  الكعبور1  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 300  : السيد الكعبور1 عبد هللا 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 200  : ربيع  الكعبور1  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الكعبور1 يزيد عنوانه)ا) 
قطاع 12 اقامة بني زناسن عمارة 12 
الرباط   10000 حي الرياض   7 شقة 

املغرب.
هللا  عبد  الكعبور1  السيد 
 90050 22 تجزئة النخيل  عنوانه)ا) 

اصيلة املغرب.
الكعبور1 ربيع عنوانه)ا)  السيد 
سوليطير  قرية  الخندقيين  حي 

90050 اصيلة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
السيد الكعبور1 يزيد عنوانه)ا) 
قطاع 12 اقامة بني زناسن عمارة 12 
الرباط   10000 حي الرياض   7 شقة 

املغرب
هللا  عبد  الكعبور1  السيد 
 90050 22 تجزئة النخيل  عنوانه)ا) 

اصيلة املغرب
الكعبور1 ربيع عنوانه)ا)  السيد 
سوليطير  قرية  الخندقيين  حي 

90050 اصيلة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   21 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 1558 2.
562I

second negre

ASYOU&CO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

second negre
حي املسيرة 1 تمارة، 11000، تمارة 

املغرب
ASYOU&CO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 136 
الطابق الثاني شقة رقم   شارع 

القاهرة كومطراف تمارة - 12000 
تمارة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
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محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

132893

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. ASYOU&CO

غرض الشركة بإيجاز : 1)التوزيع 

2)االستيراد والتصدير.
عنوان املقر االجتماعي : رقم 136 

شارع  رقم    شقة  الثاني  الطابق 

 12000  - تمارة  كومطراف  القاهرة 

تمارة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد سيد1 يوسف السليماني 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000  :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد سيد1 يوسف السليماني 
عنوانه)ا) رقم 7  زنقة اوالد تدرارين 

الرباط   10000 الرباط  السوي�سي 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

السيد سيد1 يوسف السليماني 
عنوانه)ا) رقم 7  زنقة اوالد تدرارين 

الرباط   10000 الرباط  السوي�سي 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   30 بتاريخ  بتمارة  االبتدائية 

2021 تحت رقم 0 55.

563I

خبرة الشرق

AKKAR KHALDI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

خبرة الشرق

9  شارع البكا1 لهبيل اقامة رياض 

املدينة شقة رقم 3 بركان 9  شارع 

البكا1 لهبيل اقامة رياض املدينة 

شقة رقم 3 بركان، 699، بركان 

املغرب

AKKAR KHALDI شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : تقع في 

تجزئة الليمون بقعة رقم 159 بركان 

- 63300 بركان املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

.5203

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر   2021 مارس   18 في  املؤرخ 

ذات  شركة   AKKAR KHALDI حل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

 100.000 رأسمالها  مبلغ  الوحيد 

درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي تقع 

 159 رقم  بقعة  الليمون  تجزئة  في 

بركان املغرب نتيجة   63300  - بركان 

لعدم توفر االمكانيات املالية الكما  

النشاط.

و عين:
خالد1  رشيد  السيد)ة) 
الليمون  تجزئة  في  تقع  وعنوانه)ا) 

بركان   63300 بركان   159 بقعة رقم 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

في  تقع  وفي   2021 أبريل   19 بتاريخ 

تجزئة الليمون بقعة رقم 159 بركان 

- 63300 بركان املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   28 بتاريخ  ببركان  االبتدائية 

2021 تحت رقم 239/2021.

56 I

FLASH ECONOMIE

MABELCOM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

MABELCOM

شركة ذات مسؤولية محدودة 
رأسمالها 100000 درهم

املقر االجتماعي : كلم 10، طريق 

الجديدة ب   رقم 306 د الطابق 3 

ليساسفة الدار البيضاء
رقم التقييد في السجل التجار1 

 13383

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

23 فبراير 2021 قرر الشركاء ما يلي :

اليوم  هذا  من  مقدما  ليحل   -
للقانون  وفقا  املذكورة  الشركة 

شطبها  وكذلك  األسا�سي  والنظام 

ومن  املهنية  الضريبية  القوائم  من 

لدى  املحفوظ  التجار1  السجل 

املحكمة التجارية بالدار البيضاء

ايوب  هند  السيدة  تعيين   -

كمصفية للشركة

باملقر  التصفية  مقر  -حدد 

االجتماعي للشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 663 77

565I

second negre

NAMADIS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

second negre

حي املسيرة 1 تمارة، 11000، تمارة 

املغرب

NAMADIS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 136 

الطابق الثاني شقة رقم   شارع 

القاهرة كومطراف تمارة - 12000 

تمارة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

132895

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.NAMADIS

1)مقاولة   : غرض الشركة بإيجاز 

2)االستيراد  لجميع األشغا  أو البناء 

والتصدير.
عنوان املقر االجتماعي : رقم 136 

شارع  رقم    شقة  الثاني  الطابق 

 12000  - تمارة  كومطراف  القاهرة 

تمارة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : معامر1  ندير  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  معامر1  ندير  السيد 

حي الشباب حي   2 الشقة   59 بلوك 

 10000 الرباط  املنصور  يعقوب 

الرباط املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

عنوانه)ا)  معامر1  ندير  السيد 

حي الشباب حي   2 الشقة   59 بلوك 

 10000 الرباط  املنصور  يعقوب 

الرباط املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   30 بتاريخ  بسال  االبتدائية 

2021 تحت رقم 1 55.

566I
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STE HBTR sarl au 

HBTR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسما  الشركة

STE HBTR sarl au
محل رقم 0 ،عمارة مروان  ، شارع 

عال  الفا�سي، 0000 ، مراكش 
املغرب

HBTR شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي محل رقم 
0 ،عمارة مروان  ، شارع عال  
الفا�سي - 0000  مراكش املغرب.

رفع رأسما  الشركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

.  287
العام  الجمع  بمقت�سى 
أبريل   06 في  املؤرخ  اإلستثنائي 
الشركة  رأسما   رفع  تم   2021
درهم«   3.800.000« قدره  بمبلغ 
إلى  درهم«   6.500.000« من  أ1 
طريق  عن  درهم«   10.300.000«
الشركة  ديون  مع  مقاصة  إجراء   :

املحددة املقدار واملستحقة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   13 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 587 .
567I

MAITRE ZOUAOUI CHAKIB NOTAIRE

 YASSINE ALIMENTATION
BETAIL S.A.R.L A.U

إعالن متعدد القرارات

ديوان األستـاذ الزواو1 شكيب،
موثق بفاس

66 شارع محمد السالو1، املدينة 
الجديدة اكدا 

فاس
 YASSINE « شركة

 ALIMENTATION BETAIL S.A.R.L
 A.U

» تحويل املقر االجتماعي وتوسيع 
عقد  »بمقت�سى  الشركة  نشاط 
توثيقي تلقاه األستاذ الزواو1 شكيب 
 13 بتاريخ  )املغرب)،  بفاس،  املوثق 

ابريل 2021، تم:

تحويل املقر االجتماعي للشركة   *

 YASSINE ALIMENTATION

BETAIL S.A.R.L A.U شركة محدودة 

وحيد،  شريك  ذات  املسؤولية 

درهم  ألف  ومائة  مليونان  رأسمالها 

العنوان  من  درهم)،   2.100.000(

مبروكة  تجزئة   35 رقم  فاس  التالي 

الجماعة  الى  بدر،  حي  س    بلوك 

زليلغ  مركز  الشقف  عين  القروية 

فاس، 

 YASSINE توسيع نشاط الشركة *

 ALIMENTATION BETAIL S.A.R.L

A.U شركة محدودة املسؤولية ذات 

شريك وحيد، راسمالها مليونان ومائة 

درهم)،   2.100.000( درهم  الف 

الكائنة بفاس الجماعة القروية عين 

نشاط  بزيادة  زليلغ،  مركز  الشقف 

تجارة الحبوب بالجملة.

بتاريخ 29 ابريل 2021، تحت رقم 

2092 تم اإليداع القانوني لدى كتابة 

بفاس،  التجارية  باملحكمة  الضبط 

السجل التجار1 تحت رقم 62063.

من أجل اإليداع والنشر 

ديوان األستـاذ الزواو1 شكيب 

568I

خبرة الشرق

MARCHICA TRAVELS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

خبرة الشرق

9  شارع البكا1 لهبيل اقامة رياض 

املدينة شقة رقم 3 بركان 9  شارع 

البكا1 لهبيل اقامة رياض املدينة 

شقة رقم 3 بركان، 699، بركان 

املغرب

MARCHICA TRAVELS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة تقع 

ب منتجع الغولف اطااليون اقامة 

اكادمية الغولف بلوك 2 الشقة 
رقم 18 الناضور - 62800 الناضور 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
22079

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   09
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MARCHICA TRAVELS
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السياحي.
عنوان املقر االجتماعي : شقة تقع 
اقامة  اطااليون  الغولف  منتجع  ب 
الشقة   2 بلوك  الغولف  اكادمية 
الناضور   62800  - الناضور   18 رقم 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 MARCHICA TRAVELS الشركة 
درهم   100 بقيمة  حصة   : 1.000

للحصة .
 500  : بنقاسو  بوفلجة  السيد 

بقيمة 100 درهم.
السيد عبد املجيد الفقير1 : 500 

بقيمة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد بوفلجة بنقاسو عنوانه)ا) 
وجدة  رقم    الديور1  محمد  زنقة 

60000 وجدة املغرب.
الفقير1  املجيد  عبد  السيد 
عمارة ب الشقة   9 قطاع  عنوانه)ا) 
شارع النخيل حي الرياض الرباط   5

10070 الرباط املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
الفقير1  املجيد  عبد  السيد 
عمارة ب الشقة   9 قطاع  عنوانه)ا) 
شارع النخيل حي الرياض الرباط   5

10070 الرباط املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما1  بتاريخ  0  بالناضور  االبتدائية 

2021 تحت رقم 900.

569I

TRACEMA MAROC

تورجومان
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

TRACEMA MAROC
 RUE AL KHOUZAM ,51

 HAY ERRAHA – 51, RUE AL
 KHOUZAM HAY ERRAHA –،
20200، Casablanca MAROC
تورجومان شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي : 59 شارع 
الزرقتوني اقامة الورود الطابق 9 
شقة 26 البيضاء - 20200 الدار 

البيضاء املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
.2 5695

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2021 يناير   12 املؤرخ في 
مسؤولية  ذات  شركة  تورجومان 
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعنوان  درهم   10.000 رأسمالها 
مقرها اإلجتماعي 59 شارع الزرقتوني 
 26 شقة   9 الطابق  الورود  اقامة 
البيضاء  الدار   20200  - البيضاء 
املغرب نتيجة لتوقف نشاط الشركة 
استمرار  أمام  صعوبات  ووجود 

االستغال .
و عين:

الزويتني  اميمة  السيد)ة) 
 N° 1  RUE Anatole وعنوانه)ا) 
 France 1° Etage 0000 El Jadida

MAROC كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
59 شارع  وفي   2021 يناير   12 بتاريخ 
 9 الطابق  الورود  اقامة  الزرقتوني 
الدار   20200  - البيضاء   26 شقة 

البيضاء املغرب.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

مارس 2021 تحت رقم 6  771.

570I

ISDM CONSULTING

STE MAIMI FISH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ISDM CONSULTING

 IMM EL HAIRACH NR 351

 AVENUE MED 6 APP 05 2EME

 ،ETAGE LAAYOUNE، 70000

العيون املغرب

STE MAIMI FISH شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مدينة 

الوفاق بلوك E رقم 758 العيون - 

70000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

36 61

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   28

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. MAIMI FISH

تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االسماك.

مدينة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 - العيون   758 رقم   E بلوك  الوفاق 

70000 العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد وليد بروحو : 1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بروحو  وليد  السيد 

الحسيمة  امزورن  الفالحي  املركز 

32302 الحسيمة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

عنوانه)ا)  بروحو  وليد  السيد 

الحسيمة  امزورن  الفالحي  املركز 

32302 الحسيمة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما1   03 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2021 تحت رقم 2021/ 0 1.

571I

KARIM GROUPE MAROC SARL AU

YANA IMPORT EXPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 KARIM GROUPE MAROC SARL

AU

 PASSAGE ABOU BAKER AL

 KADIRI, GALERIE BENACHER

 N°5, SALA AL JADIDA, SALE،

11000، SALE MAROC

YANA IMPORT EXPORT شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي  5 رقم 

1 شارع تانسيفت الرباط - 11100 

الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

151691

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   06

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 YANA  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.IMPORT EXPORT

التصدير   : غرض الشركة بإيجاز 

واالستيراد.

رقم   5  : عنوان املقر االجتماعي 

 11100  - شارع تانسيفت الرباط   1

الرباط املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 500  : العريشات  نجوة  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

500 حصة   : السيد محمد ياسر 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 500  : العريشات  نجوة  السيدة 

بقيمة 100 درهم.

بقيمة   500  : السيد محمد ياسر 

100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

العريشات  نجوة  السيدة 

العربي  املغرب  شارع   32 عنوانه)ا) 

رقم 7 11100 الرباط املغرب.

عنوانه)ا)  ياسر  محمد  السيد 

الوزاني  الحسن  بن  محمد  شارع 

الرباط   11100 الرباط  سوي�سي 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

العريشات  نجوة  السيدة 

العربي  املغرب  شارع   32 عنوانه)ا) 

رقم 7 11100 الرباط املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   29 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2021 تحت رقم -.

572I

EUROMED COMPTA-SARL

 ATLAS EQUIPEMENTS DE

LABORATOIRES
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

 ATLAS EQUIPEMENTS DE

LABORATOIRES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 7 

اقامة االسرة شارع محمد السادس 

مراكش - 0000  مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

11   7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   22

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 ATLAS EQUIPEMENTS DE

. LABORATOIRES

- استيراد   : غرض الشركة بإيجاز 

وتصدير نجهيزات املختبرات العلمية 

والصناعية.

- مكتب الدراسات..
 7 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 

اقامة االسرة شارع محمد السادس 

مراكش - 0000  مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد سعيد ايت اعماليك : 500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
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حصة   500  : داود  مزان  السيد 
بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

اعماليك  ايت  سعيد  السيد 
اقامة االسرة شارع   7 رقم  عنوانه)ا) 
  0000 مراكش  السادس  محمد 

مراكش املغرب.
عنوانه)ا)  داود  مزان  السيد 
 298 الرقم  زيز  عملية   3 املسيرة 

مراكش 0000  مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
اعماليك  ايت  سعيد  السيد 
اقامة االسرة شارع   7 رقم  عنوانه)ا) 
  0000 مراكش  السادس  محمد 

مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما1   03 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 123633.
573I

FIDUNION-MAROC

A TABLE TOUT LE MONDE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUNION-MAROC
 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,23

 CASABLANCA، 20000،
CASABLANCA MAROC

 A TABLE TOUT LE MONDE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 7  شارع 
اللة ياقوت، الطابق الخامس - - 

20000 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
501575

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   19
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 A  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TABLE TOUT LE MONDE
تسويق   : بإيجاز  الشركة  غرض 
واألثاث  املائدة  وأدوات  الديكورات 

وجميع االشياء املنزلية .
7  شارع  عنوان املقر االجتماعي : 
 -  - الخامس  الطابق  ياقوت،  اللة 

20000 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : السيد عثمان بن كيران 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عثمان بن كيران عنوانه)ا) 
كاليفورنيا   36 رقم  رشاد  تجزئة 

20000 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
السيد عثمان بن كيران عنوانه)ا) 
كاليفورنيا   36 رقم  رشاد  تجزئة 

20000 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  0  البيضاء  بالدار  التجارية 

ما1 2021 تحت رقم 776930.
57 I

TRIP UP

TRIP4UP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TRIP UP
حي أوالد ميمون الزنقة 19 الرقم 
 1الناضور، 62000، الناضور 

املغرب
TRIP UP شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي أوالد 

ميمون الزنقة 19 الرقم  1 الناضور 
- 62000 الناضور املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
22065

 30 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TRIP UP
تسهيل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الولوج إلى خدمات السياحة الجبلية

ملعدات  اإللكترونية  التجارة 
الرياضة الجبلية 

تنظيم وتنشيط فعاليات الحدث 
السياحي الجبلي.

: حي أوالد  عنوان املقر االجتماعي 
ميمون الزنقة 19 الرقم  1 الناضور 

- 62000 الناضور املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد أيوب الهتهوت : 600 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 200  : لقديم  الدين  نور  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
حصة   200  : معي  نبيل  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  الهتهوت  أيوب  السيد 
حي أوالد بوطيب السكتور ب الزنقة 
 62000 الناضور   6 الرقم   137

الناضور املغرب.
السيد نور الدين لقديم عنوانه)ا) 
حي عريض 2 تجزئة اليماني الناضور 

62000 الناضور املغرب.
حي  عنوانه)ا)  معي  نبيل  السيد 
سلوان الناضور   53 صوناصيد رقم 

62000 الناضور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

عنوانه)ا)  الهتهوت  أيوب  السيد 
حي أوالد بوطيب السكتور ب الزنقة 
 62000 الناضور   6 الرقم   137

الناضور املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   28 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2021 تحت رقم  88.

575I

ATLANTEAM

TACOS BOUSKOURA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TACOS BOUSKOURA
 BD ZERKTOUNI RESIDENCE
 HAMAD APPT 1، 200006،
CASABLANCA MAROC

TACOS BOUSKOURA شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 10  شارع 
محمد الزرقطوني إقامة حمد ش 1 

- 20006 الدار البيظاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

501511
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   05
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 TACOS : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.BOUSKOURA
-ممون   : بإيجاز  الشركة  غرض 
أخرى  خدمات  والحفالت,  الطعام 

لتقديم الطعام
أنواع  جميع  الطعام،  تقديم   -
الوجبات  إعداد  الطعام،  تقديم 
الطلبات  البيع في املوقع،  املطبوخة، 
بيع  للمناز ،  والتوصيل  الخارجية 
املناسبات  أنواع  جميع  املشروبات، 
حفالت  التعميد،  تنظيم  مثل 

الزفاف، أعياد امليالد.
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الوسائل  بكل  الشركة  -مشاركة 
لجميع الشركات أو الشركات التي تم 
إنشاؤها أو التي سيتم إنشاؤها والتي 

قد تكون ذات صلة بهدف الشركة 
أ1  أ1 صفقة من  وبشكل عام، 
واألوراق  ومالي  وصناعي  تجار1  نوع 
غرض  تتعلق  والعقارات،  املالية 
الشركة وأية أغراض مماثلة أو ذات 

الصلة..
  10  : االجتماعي  املقر  عنوان 
شارع محمد الزرقطوني إقامة حمد 
ش 1 - 20006 الدار البيظاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

 250  : رزكاني  جميلة  السيدة 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 250  : السيد عبد الهاد1 مبارك 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد محمد مبارك : 500 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة جميلة رزكاني عنوانه)ا) 
 20000   9 رقم    2 حي الفرح زنقة 

الدار البيظاء املغرب.
مبارك  الهاد1  عبد  السيد 
املومن  عبد  شارع    39 عنوانه)ا) 
البيظاء  الدار   20000 رياض  اقامة 

املغرب.
عنوانه)ا)  مبارك  محمد  السيد 
 20000  2 ش   1 شارع انفا ط   196

الدار البيظاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
السيدة جميلة رزكاني عنوانه)ا) 
 20000   9 رقم    2 حي الفرح زنقة 

الدار البيظاء املغرب
مبارك  الهاد1  عبد  السيد 
املومن  عبد  شارع    39 عنوانه)ا) 
البيظاء  الدار   20000 رياض  اقامة 

املغرب
عنوانه)ا)  مبارك  محمد  السيد 
 20000  2 ش   1 شارع انفا ط   196

الدار البيظاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ - تحت 

رقم -.
576I

PHACOMED

PHACOMED
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

PHACOMED
 LOT 44 LOTISSEMENT

 SALAMA 2 SIDI MAAROUF،
20190، CASABLANCA MAROC

PHACOMED شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

 LOT وعنوان مقرها اإلجتماعي
 44 LOTISSEMENT SALAMA
 2 SIDI MAAROUF - 20190
.CASABLANCA MAROC

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

.375777
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 22 فبراير 2021 تم تحويل 
للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 LOT    LOTISSEMENT« من 
 SALAMA 2 SIDI MAAROUF -
 »20190 CASABLANCA MAROC
 LOT 52 LOTISSEMENT« إلى 
 SALAMA 1 SIDI MAAROUF -
.»20190 CASABLANCA MAROC
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 773233.
577I

ISDM CONSULTING

PHARE PELAGIQUE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ISDM CONSULTING
 IMM EL HAIRACH NR 351

 AVENUE MED 6 APP 05 2EME
 ،ETAGE LAAYOUNE، 70000

العيون املغرب

PHARE PELAGIQUE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

االنبعاث شارع نعامية بلوك C رقم 
 0 بوجدور - 71000 بوجدور 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

36 05

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   20

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 PHARE : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.PELAGIQUE

معالجة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتجميد االسماك.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 C بلوك  نعامية  شارع  االنبعاث 
بوجدور   71000  - بوجدور  رقم  0 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد محمد بشا : 1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بشا  محمد  السيد 

 80000 اكادير    8 رقم  اليغ  تجزئة 

اكادير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

عنوانه)ا)  بشا  محمد  السيد 

 80000 اكادير    8 رقم  اليغ  تجزئة 

اكادير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   29 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2021 تحت رقم 1368/2021.

578I

املركز الجهو1 لالستثمار لجهة درعة تافياللت ملحقة 

ورزازات

 SOCIÉTÉ ZAHIM CAR
REANT SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

املركز الجهو1 لالستثمار لجهة درعة 
تافياللت ملحقة ورزازات

شارع موال1 رشيد عمارة دادس 
الطابق االو  ورزازات، 5000 ، 

ورزازات املغرب
 SOCIÉTÉ ZAHIM CAR RENT

SARL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي ايت 
عبد الرحيم بومالن دادس - 5150  

تنغير املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

1 37
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   09
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 SOCIÉTÉ ZAHIM CAR RENT

. SARL
*كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
حي ايت   : عنوان املقر االجتماعي 
عبد الرحيم بومالن دادس - 5150  

تنغير املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
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حصة   600  : السيد رفيق زاهيم 

بقيمة 100 درهم للحصة .

00  حصة   : السيدة نورة ناعيم 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  زاهيم  رفيق  السيدة 

حي ايت عبد الرحيم بومالن دادس 

5150  تنغير املغرب.

عنوانه)ا)  ناعيم  نورة  السيدة 

تنغير    5150 امزيلن بومالن دادس 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

عنوانه)ا)  ناعيم  نورة  السيدة 

تنغير    5150 امزيلن بومالن دادس 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما1  بتاريخ  0  بتنغير  االبتدائية 

2021 تحت رقم -.

579I

socomif sarl

YAKA PRINT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

socomif sarl
زنقة محمد الحصالي عمارة 35 شقة 

رقم 2، 005 1، القنيطرة املغرب

YAKA PRINT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 59 رقم 

59  حي اإلرشاد الطابق األر�سي 

KENITRA 14000 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

60395

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 ما1   03

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 YAKA  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.PRINT
مقاو    : بإيجاز  الشركة  غرض 

وكالة إعالنية.
رقم   59  : عنوان املقر االجتماعي 
األر�سي  الطابق  اإلرشاد  حي    59
KENITRA 1 000 القنيطرة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
عبداللطيف  سعدى  بن  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000  :

للحصة .
 : السيد بن سعدى عبداللطيف 

1000حصة بقيمة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عبداللطيف  سعدى  بن  السيد 
 11 عنوانه)ا) مجموعة العرفان رقم 

ساكنية 000 1 القنيطرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
عبداللطيف  سعدى  بن  السيد 
 11 عنوانه)ا) مجموعة العرفان رقم 

ساكنية 000 1 القنيطرة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 29 أبريل 

2021 تحت رقم 82215.
580I

EUROMED COMPTA-SARL

ZINATHERM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EUROMED COMPTA-SARL
 Bureau N° 4 1er etage Imm

 N° 1106 Lot Al Massar
 QI Marrakech، 40000،
MARRAKECH MAROC

ZINATHERM شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار دار 

الجامع دار الجامع كدميوة امزميز 

الحوز - 2103  امزميز املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

11  61

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   26

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ZINATHERM

مقاولة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

للبناء واالشغا  العمومية.

دوار دار   : عنوان املقر االجتماعي 

امزميز  كدميوة  الجامع  دار  الجامع 

الحوز - 2103  امزميز املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : بوراس  السعيد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد السعيد بوراس عنوانه)ا) 

دوار دار الجامع دار الجامع كدميوة 

امزميز الحوز 2103  2103  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

السيد السعيد بوراس عنوانه)ا) 

دوار دار الجامع دار الجامع كدميوة 

امزميز الحوز 2103  2103  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما1   03 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 1 1236.

581I

AB GESTION

MADAM COTON
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

AB GESTION
 bd zerktouni angle bd 219
 roudani 1er etg، 20000،

Casablanca Maroc
MADAM COTON شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 332 

 BOULEVARD BRAHIM
 ROUDANI RES RAYHANE
 ETG 5 N°21 QUARTIER

 MAARIF CASABLANCA 20000
.CASABLANCA MAROC

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

. 7 565
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 30 مارس 2021 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 BOULEVARD BRAHIM  332«
 ROUDANI RES RAYHANE
 ETG 5 N°21 QUARTIER
 MAARIF CASABLANCA 20000
إلى   »CASABLANCA MAROC
 7RUE IBNOU ASSAKIR RES«
 AMINE 2 CASABLANCA - 20000

.»CASABLANCA MAROC
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  0  البيضاء  بالدار  التجارية 

ما1 2021 تحت رقم 776895.

582I

CAF MAROC

JMO CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAF MAROC
 RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA
 2° ETG N° 7 TANGER، 90000،

TANGER MAROC
 JMO CONSTRUCTION
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شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي البوغاز 
ر عال  لوديي لرقم 26 - 90000 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
115979

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 مارس   03
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 JMO  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.CONSTRUCTION
أشغا    : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء- بيع ادوات البناء.
عنوان املقر االجتماعي : البوغاز ر 
عال  لوديي لرقم 26 - 90000 طنجة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : بولعيش  عثمان  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عثمان بولعيش عنوانه)ا) 
زنفة القا�سي عياض عمارة بولعيش 

90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
السيد عثمان بولعيش عنوانه)ا) 
زنفة القا�سي عياض عمارة بولعيش 

90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما1   03 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 115 .

583I

OCEAN BUSINESS & CONSULTING SARL AU

FIB TRAV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 OCEAN BUSINESS &

CONSULTING SARL AU

 BP 2130 FES PRINCIPAL 15

شارع الكرامة زنقة برلين الزهور 1 

فاس، 30060، فاس املغرب

FIB TRAV شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 8  زنقة 

7 حي تاز1 املرجة واد فاس - 30020 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

67525

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 مارس   08

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 FIB  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TRAV

األشغا    : غرض الشركة بإيجاز 

املختلفة.
زنقة    8  : عنوان املقر االجتماعي 

7 حي تاز1 املرجة واد فاس - 30020 

فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

بوقاعي  الفياللي  ابراهيم  السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000  :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

بوقاعي  الفياللي  ابراهيم  السيد 
عنوانه)ا) 8  زنقة 7 حي تاز1 املرجة 

واد فاس 30020 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

بوقاعي  الفياللي  ابراهيم  السيد 
عنوانه)ا) 8  زنقة 7 حي تاز1 املرجة 

واد فاس 30020 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   26 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2021 تحت رقم 2010.

58 I

LABRASS MULTISERVICES SARL

 DESARROLLO DEL

DESIERTO SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

LABRASS MULTISERVICES SARL
رقم 21 شارع االمير موال1 عبد هللا، 

70000، العيون املغرب

 DESARROLLO DEL DESIERTO

SARL شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

الجزيرة رقم 68 حي الوحدة 02 

العيون - 70000 العيون املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجار1 

.26129

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2020 دجنبر   20 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد )ة) محمد الحساني 

أصل  من  اجتماعية  حصة   500

)ة)  السيد  لفائدة  حصة   1.000

شتنبر   22 بتاريخ  حافيظي  محمد 

.2020

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

دجنبر   22 االبتدائية بالعيون بتاريخ 

2020 تحت رقم 3151.

585I

fiduciaire al jamiae

مؤسسة اللوه يوسف
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

fiduciaire al jamiae
 Av achra mai n°1 tetouan، 21

93000، tetouan maroc
مؤسسة اللوه يوسف شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
الجيش امللكي اقامة فلرنسيا - 

93000 تطوان املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجار1 
. 865

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
2021 تم تحويل  21 أبريل  املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»شارع الجيش امللكي اقامة فلرنسيا 
»شارع  إلى  تطوان املغرب«   93000  -
 -  3 الجيش امللكي اقامة امينة رقم 

93000 تطوان املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   29 بتاريخ  بتطوان  االبتدائية 

2021 تحت رقم 957.
586I

PLAZA BUREAU

PLAZA BUREAU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

PLAZA BUREAU
107، عمارة البردعي الطابق التحت 
أر�سي زازية شارع محمد 5 وشارع 
الحسن1 جليز، 0000 ، مراكش 

املغرب
PLAZA BUREAU شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 107، 

عمارة البردعي الطابق التحت أر�سي 
زاوية شارع محمد 5 وشارع الحسن 

1 جليز - 0000  مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
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رقم التقييد في السجل التجار1 : 

113095

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 مارس   22

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 PLAZA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.BUREAU

غرض الشركة بإيجاز : بيع، شراء، 

املكتب،  وتصديرمعدات  استيراد، 

الطباعة وإصالح واالت  املعلوميات، 

الطباعة.

 ،107  : االجتماعي  املقر  عنوان 

عمارة البردعي الطابق التحت أر�سي 
زاوية شارع محمد 5 وشارع الحسن 1 

جليز - 0000  مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

  50  : محمد  الجزولي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

  50  : عمر  الفضل  أبو  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد بوشاكة عبد الرحيم : 100 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة . 

  50  : محمد  الجزولي  السيد 

بقيمة 100 درهم.

  50  : عمر  الفضل  أبو  السيد 

بقيمة 100 درهم.

السيد بوشاكة عبد الرحيم : 100 

بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الجزولي محمد عنوانه)ا) 
 708 رقم  الوحدة   املحمد1  الحي 

0000  مراكش املغرب.

السيد أبو الفضل عمر عنوانه)ا) 

12 س عمارة البردعي شارع الحسن 1 

0000  مراكش املغرب.

الرحيم  عبد  بوشاكة  السيد 

لال  شارع  بناهيض  قاعة  عنوانه)ا) 

مراكش    0000  30 رقم  عزونة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

السيد الجزولي محمد عنوانه)ا) 

 708 رقم  الوحدة   املحمد1  الحي 

0000  مراكش املغرب

السيد أبو الفضل عمر عنوانه)ا) 

12 س عمارة البردعي شارع الحسن 1 

0000  مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   31 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 3980.

587I

CTH AUDIT ET CONSEIL

TIRA TRAVAUX
إعالن متعدد القرارات

cth

 N° 5 angle bd zerktouni*

 CASABLANCA، 12000،

CASABLANCA MAROC

TIRA TRAVAUX »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: شقة 

10 عمارة   إقامة نسنيسا سيد1 

معروف - 20150 الدار البيضاء 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجار1: 

.1618 

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 20 أبريل 2021

تم اتخاذ القرارات التالية: 

على  ينص  الذ1   :1 رقم  قرار 

بمبلغ  الشركة  رأسما   رفع  مايلي: 

قدره »1.600.000 درهم« عن طريق 

الشركة  ديون  مع  مقاصة  إجراء   :

املحددة املقدار واملستحقة.

قرار رقم 2: الذ1 ينص على مايلي: 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسما   رفع 

»00.000  درهم« عن طريق : إدماج 

احتياطي أو أرباح أو عالوات إصدار في 
رأس املا 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 6: الذ1 ينص على مايلي: 

 Il est fait apport à la société :

 Par Mr OUHAMOU AHMAD

 de la somme en numéraire de

 5.000.000,00 DH (Cinq millions

 .(de Dirhams

بند رقم 7: الذ1 ينص على مايلي: 

 Le capital social est fixé à la

 somme de 5.000.000,00 DHS

 (Cinq millions Dirhams( divisé

 en 50 000 (Cinquante mille(

 parts sociales de 100,00 DH

 (Cent Dirhams(, le capital social

 .est entièrement libéré

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 03 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

ما1 2021 تحت رقم 776591.

588I

socomif sarl

EVOLY IT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

socomif sarl
زنقة محمد الحصالي عمارة 35 شقة 

رقم 2، 005 1، القنيطرة املغرب

EVOLY IT شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 59 إقامة 

موال1 عبد العزيز شارع موال1 عبد 

العزيز رقم   القنيطرة - 000 1 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

60 19

 27 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2021 أبريل 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 EVOLY : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.IT

تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

)استيراد  الكمبيوتر  معدات 

وتصدير).

عنوان املقر االجتماعي : 59 إقامة 

موال1 عبد العزيز شارع موال1 عبد 

 1 000  - القنيطرة  رقم    العزيز 

القنيطرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد خالد يحيى يونس : 1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 السيد خالد يحيى يونس : 1000 

بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

يونس  يحيى  خالد  السيد 

عنوانه)ا) 75 زنقة شرشيل الجديدة 

000 1 القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

يونس  يحيى  خالد  السيد 

عنوانه)ا) 75 زنقة شرشيل الجديدة 

000 1 القنيطرة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما1   03 االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 

2021 تحت رقم 5 822.

589I
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موثقة

JUSOAL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

موثقة

600 شارع موال1 يوسف الطابق 

الثاني الدار البيضاء، 20000، الدار 

البيضاء املغرب

JUSOAL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 66 

شارع موال1 سليمان، الصخور 

السوداء، الدار البيضاء - 20290 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

501331

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   16

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.JUSOAL

غرض الشركة بإيجاز : - اإلنعاش 

العقار1.

حصريا  لها  يجوز  بالتالي   -

ولحسابها الخاص˸

- شراء بجميع الوسائل القانونية 

جميع األرا�سي العارية أو األرا�سي التي 

تحتو1 على مبان سيتم هدمها.

عمليات  جميع  انجاز   -

اجل  من  البناء  وعمليات  التجزئة 

التجارية،  السكنية،  االستخدامات: 

املهنية أو اإلدارية. 

االجتماعية  األصو   استغال    -

تلك  استئجار  أو  بيع  في  للشركة 

األرا�سي العارية أو املباني املنجزة..

66 شارع  عنوان املقر االجتماعي : 
الصخور السوداء،  موال1 سليمان، 
الدار البيضاء - 20290 الدارالبيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 2.000  : بن جلون  السيد عال  
حصة بقيمة 20.000 درهم للحصة .
 : الباز  جوليافرانس  السيدة 
درهم    0.000 حصة بقيمة    .000

للحصة .
  .000  : الباز  صوفي  السيدة 
حصة بقيمة 0.000  درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة عال  بن جلون عنوانه)ا) 
عبد  سيد1    3 رقم  ريميني  تجزئة 
البيضاء  الدار   202 0 الرحمان 

املغرب.
الباز  جوليافرانس  السيدة 
زنقة ابراهيم اللمنوني   16 عنوانه)ا) 
البيضاء  الدار   20 10 الوازيس 

املغرب.
 16 السيدة صوفي الباز عنوانه)ا) 
 20100 كازا بليزونس راسين  زنقة   

الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
السيد عال  بن جلون عنوانه)ا) 
عبد  سيد1    3 رقم  ريميني  تجزئة 
الدارالبيضاء   202 0 الرحمان 

املغرب
الباز  جوليافرانس  السيدة 
زنقة ابراهيم اللمنوني   16 عنوانه)ا) 
الدارالبيضاء   20 10 الوازيس 

املغرب
 16 السيدة صوفي الباز عنوانه)ا) 
 20100 كازا بليزونس راسين  زنقة   

الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

ما1 2021 تحت رقم 776818.

591I

ACTION FINANCE ET STRATEGIE

 ICR GARAY SURFACE
PROTECTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تعيين مسير جديد للشركة

 ACTION FINANCE ET
STRATEGIE

 Quartier Anfa، 28830، ,113
Mohammedia Maroc
 ICR GARAY SURFACE

PROTECTION شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
 Parc وعنوان مقرها اإلجتماعي

 Industriel de Jorf Lasfar, Tranche
 1, lot 24, Commune de Moulay
 Abdellah, El Jadida - 20800 EL

.JADIDA MAROC
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجار1 
.52 7

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تعيين   2021 مارس   08 املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 
 VANDERSTUYFT Jean Marthe

كمسير آخر
تبعا لقبو  استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالجديدة بتاريخ 25 مارس 

2021 تحت رقم 26218.

592I

fisc orient

ABDERAHIMPROD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fisc orient
شارع ادريس االكبر عمارة ملنور 

الطابق االو  رقم 1، 60000، وجدة 
املغرب

ABDERAHIMPROD شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق 

العونية تجزئة 10 رقم 01 - 60000 

وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

37003

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانون   2021 مارس   29

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ABDERAHIMPROD

غرض الشركة بإيجاز : التصوير.

طريق   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 60000  -  01 10 رقم  العونية تجزئة 

وجدة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : طارق  مضران  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  طارق  مضران  السيد 

10 زنقة طارق بن زياد الحي الحسني 

63300 بركان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

عنوانه)ا)  طارق  مضران  السيد 

10 زنقة طارق بن زياد الحي الحسني 

63300 بركان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   06 بتاريخ  بوجدة  التجارية 

2021 تحت رقم 1200.
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PREMIUM FINANCE

STE SUPP SOURCING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PREMIUM FINANCE
 APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE
 MARRAKECH.، 40000،
MARRAKECH MAROC

STE SUPP SOURCING شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة 

رقم 9 الطابق التاني املنار 117-11 
االزدهار - 0000  مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
11  37

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 مارس   29
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. SUPP SOURCING
االستيراد   : غرض الشركة بإيجاز 

والتصدير.
شقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 11-117 الطابق التاني املنار   9 رقم 

االزدهار - 0000  مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:  رأسما   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 100  : يرجي  اسماعيل  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد اسماعيل يرجي عنوانه)ا) 

الطابق   9 رقم  117-11شقة  املنار 

التاني 0000  مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

السيد اسماعيل يرجي عنوانه)ا) 

الطابق   9 رقم  117-11شقة  املنار 

التاني 0000  مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما1   03 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 123628 .

59 I

ADEV CONSULTING

MILODA MOKLAA TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ADEV CONSULTING

 ROUTE DE TANGER KM 5،

93000، TETOUAN Maroc

 MILODA MOKLAA TRANS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

شعبان 1 رقم 621 إقامة الخير 

مكتب رقم 2 - 92000 العرائش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

6073

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   07

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MILODA MOKLAA TRANS

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املستخدمين لحساب الغير.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
شعبان 1 رقم 621 إقامة الخير مكتب 

رقم 2 - 92000 العرائش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : العكد1  حميد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

العكد1 عنوانه)ا)  السيد حميد 

دائرة  العوامرة  وق  ج  الزالولة  دوار 

الكبير  القصر   92150 اللوكوس 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

العكد1 عنوانه)ا)  السيد حميد 

دائرة  العوامرة  وق  ج  الزالولة  دوار 

الكبير  القصر   92150 اللوكوس 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

19 أبريل  االبتدائية بالعرائش بتاريخ 

2021 تحت رقم 267.

595I

CABINET SEDDIK & ASSOCIES

 CENTRE DENTAIRE VILLE

 VERTE
مركز االسنان املدينة الخضراء

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

CABINET SEDDIK & ASSOCIES

 185BD ZERKTOUNI

 RESIDENCE ZERKTOUNI 6EME

 ETAGE، 20330، CASABLANCA

MAROC

 CENTRE DENTAIRE VILLE

VERTE مركز االسنان املدينة 

الخضراء شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي ديار 

األندلس 3 إقامة 5 شقة 2 جسمين 

أوفيس بوسكورة-النواصر الدار 

البيضاء - 20000 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

501265

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 مارس   22

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 CENTRE DENTAIRE VILLE VERTE

مركز االسنان املدينة الخضراء .

: املعامالت  غرض الشركة بإيجاز 

العقارية
ربط العالقات بين املستثمرين 

والخدمات  املشورة  تقديم 

العقارية 

املمتلكات  واستئجار  وشراء  بيع 

املنقولة وغير املنقولة

جميع  والتجارة  وشراء  بيع 

املنتجات والخدمات دون حصر .

ديار   : االجتماعي  املقر  عنوان 

2 جسمين  5 شقة  إقامة   3 األندلس 

الدار  بوسكورة-النواصر  أوفيس 

البيضاء  الدار   20000  - البيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:  رأسما   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 50  : السيدة سهام ناصر1 بناني 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 : السيد يسين الطاهر1 املطهر1 

50 حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
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بناني  ناصر1  سهام  السيدة 

 80 عمارة  سيتي  كولف  عنوانه)ا) 

الخضراء  املدينة   1 طابق  شقة   

الدار   20000 النواصر  بوسكورة 

البيضاء املغرب.
املطهر1  الطاهر1  يسين  السيد 

 80 عمارة  سيتي  كولف  عنوانه)ا) 

الخضراء  املدينة   1 طابق  شقة   

الدار   20000 النواصر  بوسكورة 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
املطهر1  الطاهر1  يسين  السيد 

 80 عمارة  سيتي  كولف  عنوانه)ا) 

الخضراء  املدينة   1 طابق  شقة   

الدار   20000 النواصر  بوسكورة 

البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 03 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

ما1 2021 تحت رقم 776636.

596I

COMPTA PLUS

ste ILHAM TRANSWORLD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

COMPTA PLUS

 BD MOHAMED V 2° 319

 ETAGE، 23000، BENI MELLAL

MAROC

 ste ILHAM TRANSWORLD

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 39 

زنقة 6 الطابق التاني بولكرون بني 

مال  - 23000 بني مال  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

11  1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   23

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ste  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ILHAM TRANSWORLD
اشغا    : بإيجاز  الشركة  غرض 
.إستيراد  عقار1  منعش   . مختلفة 

وتصدير.
 39 رقم   : عنوان املقر االجتماعي 
بني  بولكرون  التاني  الطابق   6 زنقة 

مال  - 23000 بني مال  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 500.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 2.500  : العبوبي  إلهام  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 2.500  : احماد  يوسف  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  العبوبي  إلهام  السيدة 
 277 2 قطعة رقم  تجزئة رياض أهال 

طنجة 90000 طنجة املغرب.
عنوانه)ا)  احماد  يوسف  السيد 
 277 2 قطعة رقم  تجزئة رياض أهال 

طنجة 90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
عنوانه)ا)  احماد  يوسف  السيد 
 277 2 قطعة رقم  تجزئة رياض أهال 

طنجة 90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما1  االبتدائية ببني مال  بتاريخ  0 

2021 تحت رقم 516.
597I

BCNG

STE: READY 4 OFFICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BCNG
 BD. ZERKTOUNI ,265

 9ÈME ETAGE N°92 265, BD.
 ZERKTOUNI 9ÈME ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA
MAROC

STE: READY 4 OFFICE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 265، 

شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم92 - 
20050 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
501253

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   23
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE:  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.READY   OFFICE
إستيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتصدير األدوات املدرسية.
 ،265  : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - 9 رقم92  شارع الزرقطوني الطابق 

20050 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  رأسما   مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
 : الرادكي  عبدالقادر  السيد 
 100 بقيمة  حصة   100.000,00

درهم للحصة . 
السيد عبدالقادر الرادكي : 1.000 

بقيمة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الرادكي  عبدالقادر  السيد 
حسان  سوسة  زنقة   5 عنوانه)ا) 

الرباط 20050 الرباط املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
الرادكي  عبدالقادر  السيد 
حسان  سوسة  زنقة   5 عنوانه)ا) 

الرباط 20050 الرباط املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 03 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

ما1 2021 تحت رقم 776728.

598I

 MOGADOR موكادور أسيست آند سيرفيس

ASSIST AND SERVICES SARL

بيادا الب
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

موكادور أسيست آند سيرفيس 

 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL

رقم 2 حي باب دكالة شارع واد 

املخازن الشقة رقم 3 بالطابق 

الثاني الصويرة الصويرة، 000  ، 

الصويرة املغرب

بيادا الب شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مراب 

بالطابق األر�سي رقم 203 تجزئة 

أزلف الصويرة - 000   الصويرة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

5665

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 مارس   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

بيادا   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

الب .

وكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اإلتصا  .
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مراب   : االجتماعي  املقر  عنوان 
تجزئة   203 رقم  األر�سي  بالطابق 
الصويرة     000  - الصويرة  أزلف 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  -األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  بواكو  زكرياء  السيد 
   000 الصويرة  أزلف  تجزئة   203

الصويرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
عنوانه)ا)  بواكو  زكرياء  السيد 
   000 الصويرة  أزلف  تجزئة   203

الصويرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
28 أبريل  االبتدائية بالصويرة بتاريخ 

2021 تحت رقم 151.
599I

CABINET RAMI EXPERTISE

O›GAME
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET RAMI EXPERTISE
 Espace Rihab Fés, Avenue Allal
 ben Abdellah Immb D, N°56,

 5ème étage Bureau 30، 30000،
Fés, Maroc

O›GAME شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي متجر رقم 
2 الطابق االر�سي عمارة 30 شارع 
احمد شوقي م.ج فاس - 30000 

فاس املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

67615
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   29
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.O’GAME

توزيع   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

أجهزة األلعاب أو تطبيقات  األجهزة، 

األجهزة املماثلة األخرى

خمسة  يشغل  حليب  مشرب   -

أشخاص

- مطعم.

عنوان املقر االجتماعي : متجر رقم 

شارع   30 عمارة  االر�سي  الطابق   2

احمد شوقي م.ج فاس - 30000 فاس 

املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد ادريس العلمي : 667 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد محمد ايمن سلمات : 333 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  العلمي  ادريس  السيد 

فاس  الدكارات  لحبابي  تجزئة   129

30000 فاس املغرب.

سلمات  ايمن  محمد  السيد 

22 اقامة االصدقاء  عنوانه)ا) عمارة 

الشقة 11 تجزئة املامونية م ج فاس 

30000 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

عنوانه)ا)  العلمي  ادريس  السيد 

فاس  الدكارات  لحبابي  تجزئة   129

30000 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بفاس بتاريخ 03 ما1 2021 

تحت رقم 2118.

600I

AMJAD ANOUAR

TIMNA TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AMJAD ANOUAR

 HAY ESSALAM BLOC 10 N°

 APPT 05، 14200، SIDI 8 -83

SLIMANE MAROC

TIMNA TRAVAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة وداد 

جيهان زاوية شارع بئر انزران وشارع 

املغرب العربي الشقة 02 - 200 1 

سيد1 سليمان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

3135

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   13

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. TIMNA TRAVAUX

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املستخدمين 

االستغال  الغابو1.

اقامة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

انزران  بئر  شارع  زاوية  جيهان  وداد 

 -  02 الشقة  العربي  املغرب  وشارع 

200 1 سيد1 سليمان املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 500  : حفيط  الدغالج  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد الدغالج عزيز : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الدغالج حفيط عنوانه)ا) 

سيد1  القصبية  تويرسة  دوار 

سليمان  سيد1   1 200 سليمان 

املغرب.

عنوانه)ا)  عزيز  الدغالج  السيد 

تجزئة الوفاء بلوك 9 رقم 22 200 1 

سيد1 سليمان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

السيد الدغالج حفيط عنوانه)ا) 

سيد1  القصبية  تويرسة  دوار 

سليمان  سيد1   1 200 سليمان 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بسيد1 سليمان بتاريخ 29 

أبريل 2021 تحت رقم 115/2021.

601I

ADEV CONSULTING

NORTHERN CUPS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ADEV CONSULTING

 ROUTE DE TANGER KM 5،

93000، TETOUAN Maroc

NORTHERN CUPS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

املنار عبير 3 رقم  56 - 92000 

العرائش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

6127

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   23

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.NORTHERN CUPS
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صناعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
مختلف املواد الورقية والكرتونية.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 92000  - رقم  56   3 عبير  املنار 

العرائش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
   1  : البوعزاو1  ر�سى  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
السباعي  ياسين  محمد  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   293  :

للحصة.
 266  : السباعي  عزيزة  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة ر�سى البوعزاو1 عنوانه)ا) 
اقامة االمان م س    عمارة 0 3 رقم 
  ع س 20250 الدار البيضاء املغرب.
السباعي  ياسين  محمد  السيد 
 59 عنوانه)ا) حي غرسة مورا الزنقة 

رقم 17 90060 طنجة املغرب.
السيدة عزيزة السباعي عنوانه)ا) 
 MEJORADA DEL CAMPO 288 0

مدريد اسبانيا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
السباعي  ياسين  محمد  السيد 
 59 عنوانه)ا) حي غرسة مورا الزنقة 

رقم 17 90060 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما1   03 االبتدائية بالعرائش بتاريخ 

2021 تحت رقم 316.
602I

األستاذ أمين الخير1 - موثـــــــــق

SOLOFT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

األستاذ أمين الخير1 - موثـــــــــق
16، زنقة الحسين بن علي، 20070، 

الدار البيضاء املفرب
SOLOFT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 265 شارع 

الزرقطوني طابق 9 رقم 92 الدار 

البيضاء - 20000 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

501555

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   19

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOLOFT

اإلنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقار1.

 265  : االجتماعي  املقر  عنوان 
 92 رقم   9 طابق  الزرقطوني  شارع 

الدار البيضاء - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

سفياني  ودغير1  سهيل  السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   300  :

للحصة.

سفياني  ودغير1  محمد  السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   300  :

للحصة.

السيد عبد الحي ودغير1 سفياني 

درهم   100 بقيمة  حصة   135  :

للحصة .

العراقي  عائشة  اللة  السيدة 

 100 بقيمة  حصة   90  : الحسيني 

درهم للحصة .

العراقي  محمد  سيد1  السيد 

 100 بقيمة  حصة   175  : الحسيني 

درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

سفياني  ودغير1  سهيل  السيد 
زنقة محمد عبدو شقة   2 عنوانه)ا) 

33 حي النخيل 20000 الدار البيضاء 

املغرب.

سفياني  ودغير1  محمد  السيد 
موال1  شارع   122 رقم  عنوانه)ا) 

03 شقة  ادريس األو  إقامة لينا ط 

05 20000 الدار البيضاء املغرب.

السيد عبد الحي ودغير1 سفياني 
طريق  لوداية  زنقة   10 عنوانه)ا) 

إيموزار 30100 فاس املغرب.

العراقي  عائشة  اللة  السيدة 
محمد  زنقة   2 عنوانه)ا)  الحسيني 

النخيل  حي   33 شقة   7 ط  عبدو 

20000 الدار البيضاء املغرب.

العراقي  محمد  سيد1  السيد 

الحسيني عنوانه)ا) 5 تجزئة الحدائق 

الدار   20000 كالفورنيا  مكة  طريق 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

سفياني  ودغير1  سهيل  السيد 
زنقة محمد عبدو شقة   2 عنوانه)ا) 

33 حي النخيل 20000 الدار البيضاء 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  0  البيضاء  بالدار  التجارية 

ما1 2021 تحت رقم 776919.

603I

مكتب املحاسبة

LUNAKITCHEN
إعالن متعدد القرارات

مكتب املحاسبة

16 زنقة سال السعادة 2، 15000، 

الخميسات املغرب

LUNAKITCHEN »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 120 
زنقة أبو بكر الصديق - 15000 

الخميسات املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجار1: 

.29215

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

تم اتخاذ   2021 أبريل   26 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

على  ينص  الذ1   :1 رقم  قرار 

من  الشركة  اسم  تغيير  مايلي: 

 LOUNA الى   LUNAKITCHEN

جزئي  تغيير  ثم  كما   SHOPPING

لنشاط الشركة من متجر لبيع سلع 

الجاهزة  املالبس  بيع  إلى  متعددة 

التجميل  مواد  وبيع  بالتقسيط 

السيد  استقالة  وكذا  بالتقسيط 

ايلي ليفي من مهامه كمسير وتعيين 

كمسيرة  سكينة  موصالي  السيدة 

وحيدة للشركة ملدة غير محدودة مع 

جميع الصالحيات

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

الذ1 ينص على  بند رقم التالت: 

مايلي: نشاط الشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 03 بتاريخ  بالخميسات  االبتدائية 

ما1 2021 تحت رقم 171.

60 I

FIGENOUV

ABWAB MEKNES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسما  الشركة

FIGENOUV

شارع النصر عمارة 16 شقة 3 ديور 

السالم، 50050، مكناس املغرب

ABWAB MEKNES شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 7 

مكرر زاوية طريق اكورا1 وشارع 

النصر موال1 مليانة - 50050 

مكناس املغرب.

رفع رأسما  الشركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

.38565
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بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2021 أبريل   26 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسما   رفع 
»300.000 درهم« أ1 من »100.000 
عن  درهم«    00.000« إلى  درهم« 
ديون  مع  مقاصة  إجراء   : طريق 

الشركة املحددة املقدار واملستحقة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما1   03 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2021 تحت رقم 2210.

605I

FOUZMEDIA

STATION EL HAOUARY 
إعالن متعدد القرارات

FOUZMEDIA
 KENITRA، 14000، kenitra

maroc
 STATION EL HAOUARY »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: زومي 

املركز - - وزان املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجار1: -.
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 09 فبراير 2021
تم اتخاذ القرارات التالية: 

على  ينص  الذ1   :1 رقم  قرار 
الهوار1  الراحل سالم  خالفة  مايلي: 

واملوافقة على ورثته كشركاء جدد 
قرار رقم 2: الذ1 ينص على مايلي: 
تغيير الفصل 7 من القانون االسا�سي 

للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذ1   :1 رقم  بند 
الهوار1  الراحل سالم  خالفة  مايلي: 

واملوافقة على ورثته كشركاء جدد 
بند رقم 2: الذ1 ينص على مايلي: 
تغيير الفصل 7 من القانون االسا�سي 

للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما1   05 بتاريخ  بوزان  االبتدائية 

2021 تحت رقم 2987 .

606I

FOUZMEDIA

RAZAN TRANS
إعالن متعدد القرارات

FOUZMEDIA
 KENITRA، 14000، kenitra

maroc
RAZAN TRANS »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: بلوك 
F الرقم 2  الحوزية - - القنيطرة 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجار1: 
. 3783

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 26 أبريل 2021

تم اتخاذ القرارات التالية: 
على  ينص  الذ1   :1 رقم  قرار 
حصة   1000 تفويت  تقرر  مايلي: 
اجتماعية في ملكية السيد القاسمي 
لفائدة  الوحيد  الشريك  سعيد 
الحاملة  خدوج  املصالو1  السيدة 
بطاقة التعريف الوطنية تحت عدد 

 H300185
على  ينص  الذ1   :2 رقم  قرار 
القاسمي  السيد  استقالة  مايلي: 
وتعيين  التسيير  مهمة  من  سعيد 
الحاملة  خدوج  املصالو1  السيدة 
بطاقة التعريف الوطنية تحت عدد 
للشركة  جديدة  مسيرة   H300185

بعدما أصبحت الشريكة الوحيدة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذ1   :1 رقم  بند 
حصة   1000 تفويت  تقرر  مايلي: 
اجتماعية في ملكية السيد القاسمي 
لفائدة  الوحيد  الشريك  سعيد 
الحاملة  خدوج  املصالو1  السيدة 
بطاقة التعريف الوطنية تحت عدد 

 H300185
على  ينص  الذ1   :2 رقم  بند 
القاسمي  السيد  استقالة  مايلي: 
وتعيين  التسيير  مهمة  من  سعيد 
الحاملة  خدوج  املصالو1  السيدة 
بطاقة التعريف الوطنية تحت عدد 

للشركة  جديدة  مسيرة   H300185
بعدما أصبحت الشريكة الوحيدة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما1   03 االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 

2021 تحت رقم 6 822.

607I

FOUZMEDIA

 SOBA DESIGN NORD
AFRIQUE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA، 14000، kenitra

maroc
 SOBA DESIGN NORD AFRIQUE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب 

رقم 02 100 شارع موال1 عبدالعزيز 
إقامة ندى - 000 1 القنيطرة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
587 5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 مارس   30
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 SOBA  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.DESIGN NORD AFRIQUE
التزيين   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الداخلي والخارجي والديكور
األشغا  املختلفة.

مكتب   : االجتماعي  املقر  عنوان 
رقم 02 100 شارع موال1 عبدالعزيز 
القنيطرة   1 000  - ندى  إقامة 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  -األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بوتفالة  زهراء  السيدة 
الصفاء  حي  رقم  18   18 الزنقة 

000 1 القنيطرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
عنوانه)ا)  بوتفالة  زهراء  السيدة 
الصفاء  حي  رقم  18   18 الزنقة 

000 1 القنيطرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ  0 فبراير 

2021 تحت رقم -.
608I

FOUZMEDIA

 SOCIETE MAGASIN DU
COIN

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA، 14000، kenitra

maroc
 SOCIETE MAGASIN DU COIN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي لوبنى 

وجميل صدقي الزوهاو1 الرقم 8 - 
000 1 القنيطرة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

. 6629
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر   2021 أبريل   12 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 
 SOCIETE الوحيد  الشريك  ذات 
مبلغ   MAGASIN DU COIN
وعنوان  درهم   10.000 رأسمالها 
مقرها اإلجتماعي لوبنى وجميل صدقي 
الزوهاو1 الرقم 8 - 000 1 القنيطرة 

املغرب نتيجة   : حل الشركة.
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لوبنى  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 -  8 الرقم  الزوهاو1  وجميل صدقي 

000 1 القنيطرة املغرب. 
و عين:

زاهيد  بوشرى  السيد)ة) 
 80 الرقم  جرادة  زنقة  وعنوانه)ا) 
القنيطرة  تمارة   --- كوماتراف  حي 

كمصفي )ة) للشركة.
 وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 27 أبريل 

2021 تحت رقم  8219.
609I

BUREAU ESSOUFYANI

 DELPHINUS SEAFOOD
TRADING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

BUREAU ESSOUFYANI
 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH
 RUE ALJAZIRA ALKHADRA،
70000، LAAYOUNE MAROC

 DELPHINUS SEAFOOD
TRADING شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

البرادور إقامة لال نرمين الرقم 53 - 
70000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
36  3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   27
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 DELPHINUS SEAFOOD  :

.TRADING

غرض الشركة بإيجاز : بيع وشراء 

وتجميد  ونقل  وتجهيز  ومعالجة 

البحرية  واألطعمة  املنتوجات  جميع 

واستيرادها  واملجمدة  الطازجة 

الوطني  املستوى  على  وتصديرها 

النقل  وسائل  وبمختلف  الدولي  أو 

على  والحفاظ  التصبير   - املتاحة 

الطرق  بمختلف  البحرية  األطعمة 

أو  العميق  التجميد  سواء  املتاحة 

التجميد املعلب أو الشبه املعلب - ... 

خدمات أخرى متنوعة وعديدة.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 -  53 البرادور إقامة لال نرمين الرقم 

70000 العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : شنتوف  عماد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  شنتوف  عماد  السيد 

إقامة  الحرشة  زنقة  البرادور  إقامة 

 17 الشقة  الثاني  الطابق  نرمين  لال 

70000 العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

عنوانه)ا)  شنتوف  عماد  السيد 

إقامة  الحرشة  زنقة  البرادور  إقامة 

 17 الشقة  الثاني  الطابق  نرمين  لال 

70000 العيون املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   30 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2021 تحت رقم 1390/21.

610I

BUREAU ESSOUFYANI

MFM BM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BUREAU ESSOUFYANI
 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH
 RUE ALJAZIRA ALKHADRA،
70000، LAAYOUNE MAROC
MFM BM شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
اسكيكيمة زنقة 10 رقم 122 - 

70000 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
36295

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   19
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 MFM  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.BM
خدمات   : بإيجاز  الشركة  غرض 
 - البناء  أشغا    - متنوعة  وأشغا  
أشغا  نقل مختلف البضائع وطنيا 
ولحساب  الخاص  للحساب  ودوليا 

الغير - التصدير واإلستيراد.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 -  122 رقم   10 زنقة  اسكيكيمة 

70000 العيون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : بنزار  اسماعيل  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بنزار  اسماعيل  السيد 

  5800 غليل ايت اوبراهيم تاغزوت 

تينغير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

عنوانه)ا)  بنزار  اسماعيل  السيد 

  5800 غليل ايت اوبراهيم تاغزوت 

تينغير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعيون بتاريخ - تحت رقم 

.-

611I

 MOGADOR موكادور أسيست آند سيرفيس

ASSIST AND SERVICES SARL

اوديسا اكري
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

موكادور أسيست آند سيرفيس 

 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL

رقم 2 حي باب دكالة شارع واد 

املخازن الشقة رقم 3 بالطابق 

الثاني الصويرة الصويرة، 000  ، 

الصويرة املغرب

اوديسا اكر1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مساكنة 

لدى شركة » اناميد » مقرها باملحل 

التجار1 رقم 38 سوق احد ادغاس 

ايت داود إقليم الصويرة - 000   

الصويرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

5675

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   12

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : اوديسا 

اكر1 .
غرض الشركة بإيجاز : 1) - مقاو  
في التدبير والتسيير الفالحي 2-) مقاو  
في األشغا  العامة والبناء3-) تاجر في 

اللوازم املكتبية..
مساكنة   : عنوان املقر االجتماعي 
اناميد » مقرها باملحل  لدى شركة » 
38 سوق احد ادغاس  التجار1 رقم 
   000  - إقليم الصويرة  ايت داود 

الصويرة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 900  : االعناني  حميد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد خالد االعناني : 100 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  االعناني  السيد حميد 
الصويرة  الحنشان   1 الزاوية  حي 

000   الصويرة املغرب.
عنوانه)ا)  االعناني  خالد  السيد 
الصويرة  الحنشان   2 الزاوية  حي 

000   الصويرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
عنوانه)ا)  االعناني  السيد حميد 
الصويرة  الحنشان   1 الزاوية  حي 

000   الصويرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما1  االبتدائية بالصويرة بتاريخ  0 

2021 تحت رقم 156.
612I

STE EL-ATYQY CONSULTATION

DERRAGUI TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE EL-ATYQY CONSULTATION
 CENTRE LALLA MIMOUNA
 SK EL ARBAA DU GHARB

 CENTRE LALLA MIMOUNA SK
 EL ARBAA DU GHARB، 14152،

SOUK LARBAA MAROC
DERRAGUI TRANS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي لالميمونة 
املركز سوق ثالثاء الغرب - 152 1 

لالميمونة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
27151

 08 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DERRAGUI TRANS
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املستخدمين.
عنوان املقر االجتماعي : لالميمونة 
 1 152  - الغرب  املركز سوق ثالثاء 

لالميمونة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد رشيد دراغي : 1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  دراغي  رشيد  السيد 
لالميمونة املركز سوق الربعاء الغرب 

152 1 لالميمونة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
عنوانه)ا)  دراغي  رشيد  السيد 
لالميمونة املركز سوق الربعاء الغرب 

152 1 لالميمونة املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
الغرب  االربعاء  بسوق  االبتدائية 
رقم  تحت   2021 أبريل   27 بتاريخ 

.29 

613I

tachfine compta

L›HORQUDI TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسما  الشركة

tachfine compta
 imm 579 2eme etage n°6 hay

 charaf marrakech، 40000،
marrakech maroc

L›HORQUDI TRAVAUX شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 
 TRIK DOUAR BOUAICHA
 L›MRABTINE COMMUNE

 SAADA - 40000 MARRAKECH
.MAROC

رفع رأسما  الشركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

.23209
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2021 أبريل   26 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسما   رفع 
من  أ1  درهم«   1.500.000«
»3.500.000 درهم« إلى »5.000.000 
تقديم حصص   : عن طريق  درهم« 

نقدية أو عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما1  بتاريخ  0  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 123675.

61 I

إيدرومارزا

إيدرومارزا
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

إيدرومارزا
حي الزودية زنقة الشهيد بن حموش 

رقم الدار 107، 90060، طنجة 
املغرب

إيدرومارزا شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 13زنقة 

5  حي السليماني. - 90000 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

1158 1

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   20

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

إيدرومارزا.

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أجزاء  ومستلزماته؛بيع  البناء  مواد 

السيارات؛أشغا  البناء والصيانه..
13زنقة   : املقر االجتماعي  عنوان 

طنجة   90000  - حي السليماني.    5

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 2021 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  -األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد زكرياء بوشنكوك عنوانه)ا) 

حي الزودية زنقة الشهيد بن حموش 
رقم 107 90060 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

السيد زكرياء بوشنكوك عنوانه)ا) 

حي الزودية زنقة الشهيد بن حموش 
رقم 107 90060 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   29 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 1857 2.

615I
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STE SIMPLE CONSEIL SARL

 STE EL RHASSAL TRADIV

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسما  الشركة

STE SIMPLE CONSEIL SARL

 RDC N°14 RESIDENCE ATLAS

 RUE 12 OMAR BENJELLOUN

ATLAS FES.، 30000، فاس املغرب

 STE EL RHASSAL TRADIV SARL

AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة رقم 

23 االنبعاث 2 راس املاء فاس اقامة 
رقم 23 االنبعاث 2 راس املاء فاس 

30000 فاس املغرب.
رفع رأسما  الشركة

رقم التقييد في السجل التجار1 

. 9369

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم   2021 أبريل   21 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسما   رفع 

»00.000  درهم« أ1 من »100.000 

عن  درهم«   500.000« إلى  درهم« 
ديون  مع  مقاصة  إجراء   : طريق 

الشركة املحددة املقدار واملستحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   29 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2021 تحت رقم 2093.

616I

مكتب السيد الحسني يوسف

INTERNAVI
شركة املساهمة

تحويل الشكل القانوني للشركة

مكتب السيد الحسني يوسف

مكتب رقم EB 407 الطابق   بلوك 

E تكنوبو  2 أكادير با1 فونتي - 

اكادير، 80010، اكادير املغرب

INTERNAVI شركة املساهمة

و عنوان مقرها االجتماعي قطعة  ، 

املنطقة ب، ميناء اكاديرالجديد، 

اكادير - 80010 اكادير .

تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجار1 

.377

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 11 مارس 2021 تم تحويل 

الشكل القانوني للشركة من »شركة 

املساهمة« إلى »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية باكادير بتاريخ 03 ما1 2021 

تحت رقم 99393.

617I

fiduciaire al jamiae

ماي ؤنيون

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

fiduciaire al jamiae

 Av achra mai n°1 tetouan، 21

93000، tetouan maroc

ما1 ؤنيون شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

الجيش امللكي اقامة فلرنسيا - 

93000 تطوان املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجار1 

.28905

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

2021 تم تحويل  21 أبريل  املؤرخ في 

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

»شارع الجيش امللكي اقامة فلرنسيا 

»شارع  إلى  تطوان املغرب«   93000  -

الجيش امللكي اقامة فلورنسيا طابق 

االر�سي - 93000 تطوان املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   29 بتاريخ  بتطوان  االبتدائية 

2021 تحت رقم 958.

618I

nitdm

NITDM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

nitdm

تجزئة أكدا  رقم 17/12 أيت 

ملو ، 80150، أيت ملو  املغرب

nitdm شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

أكدا  رقم 17/12 أيت ملو  - 

80150 اكادير املغرب.

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

23217

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   02

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

.nitdm : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

تقنيات   : بإيجاز  الشركة  غرض 

نظم املعلومات

أنظمة الشبكات املعلوماتية

التسويق الرقمي.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 - ملو   أيت   12/17 رقم  أكدا  

80150 اكادير املغرب..

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 50.000 الشركة:  رأسما   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيدة رقية الدرديخ : 260 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

حصة   2 0  : ملليح  عماد  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الدرديخ  رقية  السيدة 

أكادير   80350 انزكان   1 حي تغزوت 

املغرب.

عنوانه)ا)  ملليح  عماد  السيد 

أكادير   80350 انزكان   1 حي تغزوت 

املغرب..

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

عنوانه)ا)  الدرديخ  رقية  السيدة 

أكادير   80350 انزكان   1 حي تغزوت 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما1  بتاريخ  0  بانزكان  االبتدائية 

2021 تحت رقم 1027.

619I

FIDUSCAL

سيرفيس بالدي
إعالن متعدد القرارات

FIDUSCAL

 BD OUED DAOURA LOT 321

 CHAHDIA EL OULFA، 20240،

CASABLANCA MAROC

سيرفيس بالد1 »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 13 إقامة 

شارع أحمد املجاتي تجزئة األلب 

مكتب 8_ الدار البيضاء 13 إقامة 

شارع أحمد املجاتي تجزئة األلب 

مكتب 8_ الدار البيضاء 20380 

الدار البيصاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجار1: 

. 1 507

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 15 أبريل 2021

تم اتخاذ القرارات التالية: 

على  ينص  الذ1   :1 رقم  قرار 

وفقا ألحكام النظام األسا�سي  مايلي: 

يونس  أفعداس  السيد  للشركة 

بقيمة  سهم   (500( خمسمائة  يبيع 

100.00 درهم لكل منها لصالح السيد 

الحصص  عدد  مصطفى.  أوعمر 

حصة   (500( خمسمائة  املباعة 

بقيمة 100.00 درهم لكل منها، بمبلغ 

خمسين ألف )50،000.00 درهم).
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قرار رقم 2: الذ1 ينص على مايلي: 

على اقتراح املسير  بناًء  قرر الجمع، 

في  أدناه  املحددة  الحصص  حجز 

اوعمر  السيد   - التالية:  املقترحات 

ما  أو  سهم.  مصطفى......1000 

مجموعه …… ... 1.000 سهم. 

قرار رقم 3: الذ1 ينص على مايلي: 

قبل الجمع استقالة السيد أفعداس 

يونس ويعطيه إبراء ذمة كاملة ونهائية

قرار رقم  : الذ1 ينص على مايلي: 

مصطفى  أوعمر  السيد  الجمع  عين 

غير  لفترة  للشركة  وحيد  كمسير 

بأنه  يصرح املسير الجديد  محدودة. 

على علم بأصو  والتزامات الشركة 

املذكورة.

قرار رقم 5: الذ1 ينص على مايلي: 

تتمتع اإلدارة بأوسع صالحيات اإلدارة 

تحفظ،  أو  قيود  دون  والتصرف، 

ونيابة  الشركة  باسم  للتصرف 

األطراف  بجميع  يتعلق  فيما  عنها 

مع  الظروف،  جميع  في  الثالثة، 

يخصصها  التي  الصالحيات  مراعاة 

عام  اجتماع  إلى   
ً
صراحة القانون 

فإن الشركة سوف  وبالتالي،  عاد1. 

وكذلك  بها  يتعلق  عمل  بأ1  تلتزم 

العمليات املالية بتوقيع السيد أوعمر 

مصطفى، بصفته املسير الوحيد.

قرار رقم 6: الذ1 ينص على مايلي: 

املسؤولية  ذات  الشركة  تحويل  تم 

مسؤولية  ذات  شركة  إلى  املحدودة 

محدودة من شريك الوحيد.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

13: الذ1 ينص على  بند رقم بند 

مايلي: تعيين املسير

بند رقم بند  1: الذ1 ينص على 

مايلي: صالحيات االدارة

16: الذ1 ينص على  بند رقم بند 

مايلي: صالحيات االمضاء

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 776100.

620I

ACTION FINANCE ET STRATEGIE

 ICR GARAY SURFACE
PROTECTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

 ACTION FINANCE ET
STRATEGIE

 Quartier Anfa، 28830، ,113
Mohammedia Maroc
 ICR GARAY SURFACE

 PROTECTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعيإقامة 
العزيزية رقم 32 الطابق الثالث 

شارع خليل جبران الجديدة.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجار1 
.52 7

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 08 مارس 2021 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
32 الطابق  »من: إقامة العزيزية رقم 

الثالث شارع خليل جبران الجديدة
للجرف  الصناعي  القطب  الى: 
البقعة  2،   ،1 القطعة  االصفر، 

جماعة موال1 عبد هللا. الجديدة ».
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالجديدة بتاريخ 25 مارس 

2021 تحت رقم 26218.

621I

BUREAU ESSOUFYANI

 FC&DT MULTISERVICES
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

BUREAU ESSOUFYANI
 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH
 RUE ALJAZIRA ALKHADRA،
70000، LAAYOUNE MAROC

 FC&DT MULTISERVICES SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي ملتقى 

شارع الحزام وزنقة أبو العالء الرسم 
العقار1 17/20852 الطابق األو  

بالعيون - 70000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

36  1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   27

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FC&DT MULTISERVICES SARL

ما  كل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

يتعلق ببيع وتسويق املواد واملعدات 

خدمات   - الطبية  والشبه  الطبية 

 - واملوتى  املر�سى  ونقل  اإلسعافات 

التصدير واإلستيراد لجميع املعدات 

الطبية  والشبه  الطبية  واملواد 

أشكاله  بمختلف  البناء  أشغا    -

والكهرباء  باملاء  الجهيز  مع  وأنواعه 

أشغا   مع  الصحي  والصرف 

والرخام،  الزليج  تركيب  الصباغة، 
الديكور  الجبص والزخرفة،  أشغا  

لجميع  والخارجي  الداخلي  والتجهيز 

الوطني  النقل   - واملنشآت  املباني 

والسلع  البضائع  ملختلف  والدولي 

لحساب الغير وعلى الحساب الخاص 

األشغا   من  العديد  والعديد   ...  -

األخرى املتنوعة.

ملتقى   : االجتماعي  املقر  عنوان 

شارع الحزام وزنقة أبو العالء الرسم 
األو   الطابق   20852/17 العقار1 

بالعيون - 70000 العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

500 حصة   : السيد شعيب فراح 

بقيمة 50.000 درهم للحصة .

االدري�سي  عال   سيد1  السيد 
 50.000 500 حصة بقيمة   : التوبالي 

درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد شعيب فرح عنوانه)ا) رقم 
 70000 الوحدة  تجزئة  د  بلوك   28

العيون املغرب.
االدري�سي  عال   سيد1  السيد 
رقم  العودة  حي  عنوانه)ا)  التوبالي 

238 71000 بوجدور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
السيد شعيب فراح عنوانه)ا) رقم 
 70000 الوحدة  تجزئة  د  بلوك   28

العيون املغرب
االدري�سي  عال   سيد1  السيد 
رقم  العودة  حي  عنوانه)ا)  التوبالي 

238 71000 بوجدور املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   30 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2021 تحت رقم 1389/2021.
622I

amina zouheir

اتيغ كار
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

amina zouheir
 n°475 lotissment wifaq route

 ain smen zouagha haute،
30000، fes maroc

اتيغ كار شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 9 
اقامة السفير زنقة عبد الكريم 

بنجلون شقة 6 املدينة الجديدة 
فاس - 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
67619

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 مارس   23
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اتيغ   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

كار.
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الكريم  عبد  زنقة  السفير  اقامة   9
الجديدة  املدينة   6 شقة  بنجلون 

فاس - 30000 فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 500.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 2.550  : الحلو1  ملياء  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 2. 50  : الحلو1  وسيم  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  الحلو1  ملياء  السيدة 
بنجلون  الكريم  عبد  زنقة   9 رقم 

الشقة 6 30000 فاس املغرب.
عنوانه)ا)  الحلو1  وسيم  السيد 
رقم 9 اقامة السفير زنقة عبد الكريم 
 30000 الطابق2   6 الشقة  بنجلون 

فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
عنوانه)ا)  الحلو1  ملياء  السيدة 
بنجلون  الكريم  عبد  زنقة   9 رقم 

الشقة 6 30000 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس بتاريخ 03 ما1 2021 

تحت رقم 2120.
623I

GRID PAPER

CHIC PLACE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CHIC PLACE
10 زنقة لبيرتي, الطابق 1, الشقة 5، 

20120، الداربيضاء املغرب

CHIC PLACE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 10 زنقة 

لبيرتي, الطابق 3, شقة 5 - 20120 

الداربيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

 95359

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 فبراير   09

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 CHIC  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.PLACE

 Toute  : بإيجاز  الشركة  غرض 

 activité de vente et d’achat, de

 commerce de détail de tissus,

 de textiles et prêt à porte en

..magasin spécialisé
زنقة   10  : عنوان املقر االجتماعي 

 20120  -  5 شقة   ,3 الطابق  لبيرتي, 

الداربيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:  رأسما   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

100 حصة   : السيد احمد مبارك 

بقيمة 10.000 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  مبارك  احمد  السيد 
زنقة مابيون فالفلور1 املعاريف   11

20290 الداربيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

عنوانه)ا)  مبارك  احمد  السيد 
زنقة مابيون فالفلور1 املعاريف   11

20290 الداربيضاء املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

مارس 2021 تحت رقم 770983.
62 I

SOCIETE TRAN-SIAK

شركة تران- سياك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOCIETE TRAN-SIAK
 AV DE FRANCE APPT 8  5

 AGDAL RABAT.، 11500، RABAT
MAROC

شركة تران- سياك شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 5  شارع 
فرنسا شقة رقم 8 اكدا  الرباط - 

11500 الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

151769
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 مارس   09
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
شركة   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

تران- سياك.
مقاو    : بإيجاز  الشركة  غرض 

نقل البضائع.
5  شارع  عنوان املقر االجتماعي : 
 - اكدا  الرباط   8 فرنسا شقة رقم 

11500 الرباط املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 250  : الناصر1  كما   السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد عماد الحاج حدوش : 250 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد صادق بن عال : 250 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 250  : السيد عبد الحميد خوتنا 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد كما  الناصر1 عنوانه)ا) 

القصبة مراكش   3 درب امزميز رقم 

000  مراكش املغرب.

حدوش  الحاج  عماد  السيد 

حي السالم شارع الشهداء  عنوانه)ا) 

قطاع 03 رقم 596 سال 11000 سال 

املغرب.

عنوانه)ا)  عال  بن  السيد صادق 

 09 الشقة   7 عمارة  الراحة  اقامة 

مراكش    000 اسكجورمراكش 

املغرب.

خوتنا  الحميد  عبد  السيد 

 7 شقة   75 رقم  عمارة  عنوانه)ا) 

القنيطرة   1 000 القنيطرة  الحرية 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

عنوانه)ا)  مراد  الجعواني  السيد 

زنقة 26 الرقم   حي ابي رقراق الرباط 

11500 الرباط املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   30 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2021 تحت رقم 869 .

625I

مكتب املحاسبة

OUACHI TRANSPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب املحاسبة

16 زنقة سال السعادة 2، 15000، 

الخميسات املغرب

OUACHI TRANSPORT شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 97 حي 

الجديد واملاس - 15000 الخميسات 

املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

29235

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانون   2021 مارس   29

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.OUACHI TRANSPORT

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املستخدمين لحساب الغير.

حي   97  : االجتماعي  املقر  عنوان 

الجديد واملاس - 15000 الخميسات 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : العرابي  او�سي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  العرابي  او�سي  السيد 

تجزئة البساتين 7 رقم 2163 15000 

الخميسات املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

عنوانه)ا)  العرابي  او�سي  السيد 

جزئة البساتين 7 رقم 2163 15000 

الخميسات املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 09 بتاريخ  بالخميسات  االبتدائية 

أبريل 2021 تحت رقم  12.

626I

مكتب املحاسبة

KASSIMI IMPORT

إعالن متعدد القرارات

مكتب املحاسبة

16 زنقة سال السعادة 2، 15000، 

الخميسات املغرب

KASSIMI IMPORT »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: زنقة 

الكو  رقم 585 حي حكمات - 

15000 الخميسات املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجار1: 

.2 891

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في  1 أبريل 2021

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذ1 ينص على مايلي: 

تفويت ألف حصة اجتماعية من فئة 

طرف  من  للحصة  درهم  خمسمائة 

والسيدة  الحسن  قسيمي  السيد 

السيد  لفائدة  نعيمة  أوعلي  قاسم 

املقريني  والسيدة  يوسف  لوزاتي 

فرحانة كما ثم نقل املقر االجتماعي 

رقم  1  االتي  العنوان  إلى  للشركة 

زنقة قرطاجة حي االزدهار الخميسات 

قسيمي  السيد  استقالة  وكذا 

وتعيين  كمسير  مهامه  من  الحسن 

السيد لوزاتي يوسف كمسير وحيد 

للشركة ملدة غير محدودة مع جميع 

الصالحيات 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

الذ1  والتامن:  الرابع  رقم  بند 

ينص على مايلي: العنوان والحصص

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 03 بتاريخ  بالخميسات  االبتدائية 

ما1 2021 تحت رقم 170.

627I

Espace vert et services laaji

 ESPACE VERT ET SERVICES
LAAJI

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Espace vert et services laaji
رقم 7 باب طيطي، 35000، تازة 

املغرب

 Espace vert et services laaji

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 7 باب 

طيطي - 35000 تازة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

5979

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   19

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 Espace : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.vert et services laaji

أشغا    -  : غرض الشركة بإيجاز 

تهيئة الحدائق واملساحات الخضراء

 - أشغا  التنظيف ملختلف أنواع 

البنايات

- أشغا  الغرس.
 7 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 

باب طيطي - 35000 تازة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد محمد العاجي : 100 حصة 

بقيمة 1.000 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  العاجي  محمد  السيد 
3 حي موال1 يوسف  إقامة وردة رقم 

35000 تازة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
عنوانه)ا)  العاجي  محمد  السيد 
3 حي موال1 يوسف  إقامة وردة رقم 

35000 تازة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   30 بتاريخ  بتازة  االبتدائية 

2021 تحت رقم 252.

628I

Cabinet Comptable Marzofid

ZOMA INVEST SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Cabinet Comptable Marzofid
 Rue Ibn Aicha Résid.les huit

 paliers 5eme Etage Appt.n°51
 Guéliz MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROCA
ZOMA INVEST SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة ٱبن 
عائشة إقامة ثمانية نخالت الطابق 

الخامس الشقة رقم51 جليز - 
0000  مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
11  09

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   06
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ZOMA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.INVEST SARL AU
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إدارة   *  : بإيجاز  الشركة  غرض 
وتشغيل املرافق السياحية: الرياض، 
املطاعم،  الفندق،  الضيافة،  بيت 

املقاهي، قاعدة الترفيه .
والخدمات  العقارات  وكالة   *
في جميع عمليات  ومساعدة العمالء 

الشراء واملبيعات واإليجارات .
* أعما  متنوعة أو إنشائية.

عنوان املقر االجتماعي : زنقة ٱبن 
عائشة إقامة ثمانية نخالت الطابق 
 - جليز  رقم51  الشقة  الخامس 

0000  مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : زهير  املخلوفي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  زهير  املخلوفي  السيد 
الصورة  حارة  طوالة  بناهيد  قاعة 

رقم 29 0000  مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
عنوانه)ا)  زهير  املخلوفي  السيد 
الصورة  حارة  طوالة  بناهيد  قاعة 

رقم 29 0000  مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما1   30 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 123595.

629I

MON COMPTABLE SARL

TAHARA CONSULT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

MON COMPTABLE SARL
 36RUE DE BERKANE 2 EME

 ETAGE APPT 6 OUJDA، 60000،
OUJDA MAROC

TAHARA CONSULT شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي السالم 

رقم 875 طريق تازة - 60000 وجدة 

املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

.360 1

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

2021 تم تحويل  29 أبريل  املؤرخ في 

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

 - تازة  طريق   875 رقم  السالم  »حي 

»تجزئة  إلى  املغرب«  وجدة   60000

 - رقم  71  االبيض  الشهد  شركة 

60000 وجدة املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بوجدة بتاريخ 05 ما1 2021 

تحت رقم  167.

630I

MULTI ASSISTANCE SARL

TANGIER FISHING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MULTI ASSISTANCE SARL

 17RUE MOUSSA IBN

 NOUSSAIR 2° ETAGE N°31،

90020، TANGER MAROC

TANGIER FISHING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

اململكة العربية السعودية إقامة 

العزيزية الطابق 3 رقم 20 - 90000 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

116001

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   26

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. TANGIER FISHING

إستغال    : غرض الشركة بإيجاز 

الرحالت  أجل  من  سياحية  مراكب 

والتنزه

تنظيم خرجات سياحية 

بيع وكراء القوارب.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

إقامة  السعودية  العربية  اململكة 

 90000  - 20 3 رقم  العزيزية الطابق 

طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:  رأسما   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   50  : هاني  سناء  السيدة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد العمور1 عبد الصمد : 50 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  هاني  سناء  السيدة 

طنجة 90000 طنجة املغرب.

الصمد  عبد  العمور1  السيد 

طنجة   90000 طنجة  عنوانه)ا) 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

عنوانه)ا)  مغز1  يوسف  السيد 

طنجة 90000 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما1  بتاريخ  0  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 160 .

631I

EURODEFI

STYLEYOC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EURODEFI

 BD ABDELMOUMEN APPT 119

 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC

STYLEYOC شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 119 شارع 

عبد املومن الطابق التاني رقم 15 - 

20360 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

501613

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 ما1   05

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.STYLEYOC
الديكور   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الداخلي للسيارة هندسة.

 119  : االجتماعي  املقر  عنوان 

شارع عبد املومن الطابق التاني رقم 

15 - 20360 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  -األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  معلو   جوهر  السيد 

فرنسا 75011 باريس فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
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عنوانه)ا)  معلو   جوهر  السيد 

فرنسا 75011 باريس فرنسا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  0  البيضاء  بالدار  التجارية 

ما1 2021 تحت رقم 9 7769.

632I

ارنك

BERRY CAMPO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ارنك

شارع يوسف ابن تاشفين رقم  1 

 LARACHE ،92000 ،العرائش

املغرب

BERRY CAMPO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

يوسف ابن تاشفين - 92000 

العرائش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

6133

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   26

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 BERRY : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.CAMPO

استيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتصدير املنتجات الزراعية.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 92000  - تاشفين  ابن  يوسف 

العرائش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:  رأسما   مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

  00  : اترارة  شميشة  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

  00  : بوتشيش  أمين  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 200  : الشرقاو1  ادريس  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة شميشة اترارة عنوانه)ا) 
تجزئة شعبان 1 عمارة 501 الطابق   

الشقة 11 92000 العرائش املغرب.
عنوانه)ا)  بوتشيش  أمين  السيد 
 1958 رقم  الجديد  املغرب  تجزئة 

الشقة 02 92000 العرائش املغرب.
الشرقاو1  ادريس  السيد 
عنوانه)ا) 562 تجزئة املغرب الجديد 

الشقة 19 92000 العرائش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
السيدة شميشة اترارة عنوانه)ا) 
الطابق   501 1 عمارة  تجزئة شعبان 
  الشقة 11 92000 العرائش املغرب
عنوانه)ا)  بوتشيش  أمين  السيد 
 1958 رقم  الجديد  املغرب  تجزئة 

الشقة 02 92000 العرائش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  بالعرائش  االبتدائية 
رقم  تحت   2021 ما1   0 

.260111210061 3

633I

Fiduciaire ibn khaldoune

EURO SCAVI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسما  الشركة

Fiduciaire ibn khaldoune
88 شارع موال1 اسماعيل زاوية 

زنقة تونس برشيد املغرب، 26100، 
برشيد املغرب

EURO SCAVI شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 7 زنقة 
سبتة اقامة رامي الطابق الثاني 

مكتب رقم 8 - 20100 الدار البيضاء 
املغرب.

رفع رأسما  الشركة

رقم التقييد في السجل التجار1 

.353129

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم   2021 أبريل   19 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسما   رفع 

من  أ1  درهم«   1.900.000«

 2.000.000« إلى  درهم«   100.000«

تقديم حصص   : عن طريق  درهم« 

نقدية أو عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 776370.

63 I

STE HTCPRO SARL

HTCPRO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

STE HTCPRO SARL

 ANGLE RUE MLY

 ABDERRAHMANE ET RUE

 HASSAN BEN TABIT BUREAU

N°1، 14000، KENITRA MAROC

HTCPRO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 38 زنقة 

موال1 عبد الرحمان شقة رقم 5 - 

000 1 القنيطرة املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

.39023

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

2021 تم تحويل  01 أبريل  املؤرخ في 

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

»38 زنقة موال1 عبد الرحمان شقة 

املغرب«  القنيطرة   1 000  -  5 رقم 

»زاوية زنقة موال1 عبد الرحمان  إلى 

 1 وزنقة حسان بن ثابث مكتب رقم 

- 000 1 القنيطرة املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 15 أبريل 

2021 تحت رقم 3 820.

635I

STE HTCPRO SARL

J.E. DISTRIBUTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

STE HTCPRO SARL

 ANGLE RUE MLY

 ABDERRAHMANE ET RUE

 HASSAN BEN TABIT BUREAU

N°1، 14000، KENITRA MAROC

J.E. DISTRIBUTION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : محل 

رقم 1 حي أهميش زنقة 35 رقم 88 - 

000 1 القنيطرة املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

. 5717

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2021 31 مارس  املؤرخ في 

ذات  شركة   J.E. DISTRIBUTION

رأسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها  وعنوان  درهم   100.000

أهميش  حي   1 رقم  اإلجتماعي محل 

000 1 القنيطرة   -  88 35 رقم  زنقة 

املغرب نتيجة ألزمة الشركة .

و عين:

جرار1  عبدالعالي  السيد)ة) 

وعنوانه)ا) زنقة  2 رقم 133 000 1 

)ة)  كمصفي  املغرب  القنيطرة 

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

محل  وفي   2021 مارس   31 بتاريخ 

رقم 1 حي أهميش زنقة 35 رقم 88 - 

000 1 القنيطرة املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 19 أبريل 

2021 تحت رقم 82066.

636I
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STE HTCPRO SARL

 N.O.M.A.D.E MAROC CO

TOURS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE HTCPRO SARL

 ANGLE RUE MLY

 ABDERRAHMANE ET RUE

 HASSAN BEN TABIT BUREAU

N°1، 14000، KENITRA MAROC

 N.O.M.A.D.E MAROC CO

TOURS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 378 شارع 

الحسن الثاني شقة رقم 2 - 10000 

الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

151727

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 ما1   05

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 N.O.M.A.D.E MAROC CO

. TOURS

النقل   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

السياحي.

عنوان املقر االجتماعي : 378 شارع 

 10000  - 2 الحسن الثاني شقة رقم 

الرباط املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 900  : نورالدين  الجكاني  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

50 حصة   : السيد الجكاني عزيز 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 50  : عبدالعالي  الجكاني  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

نورالدين  الجكاني  السيد 

عنوانه)ا) املركب السكني يوسف بن 

تاشفين عمارة س 1 شقة 56 0000  

مراكش املغرب.

عنوانه)ا)  عزيز  الجكاني  السيد 

املقاومة  حي  الجيش  سكنى   9 رقم 

5000  ورزازات املغرب.

عبدالعالي  الجكاني  السيد 

 86350 شارع واد الذهب  عنوانه)ا) 

الجرف املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

نورالدين  الجكاني  السيد 

عنوانه)ا) املركب السكني يوسف بن 

تاشفين عمارة س 1 شقة 56 0000  

مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما1   03 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2021 تحت رقم  31 11.

637I

ABENN AUDIT & CONSEIL

NPS GLOBAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

ABENN AUDIT & CONSEIL

مجمع بسمة 1 ج ه1الدور األر�سي 

شقة 3

شركة ذات املسؤولية املحدودة

NPS GLOBAL

وعنوان مقرها اإلجتماعي 67 شارع 

عزيز بال  الطابق2 رقم 3 معاريف 

20000 الدار البيضاء املغرب

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

. 69035

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم تعيين   2021 مارس   15 املؤرخ في 

مسير جديد للشركة السيد)ة)

عدد  566 بتاريخ 2021/05/19 
NIKUNJ SAWARTHIA -INDIA 

SAINI PRAMOD-INDIA
KEJRIWAL MAYANK-INDIA

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 09 775.

638I

BUREAU ESSOUFYANI

SABEG TRADING
إعالن متعدد القرارات

BUREAU ESSOUFYANI

 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH

 RUE ALJAZIRA ALKHADRA،

70000، LAAYOUNE MAROC

SABEG TRADING »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: حي 

القدس تجزئة 700 زنقة ميران 

الرقم 03 - 70000 العيون املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجار1: 

.9911

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في  0 ما1 2021

تم اتخاذ القرارات التالية: 

على  ينص  الذ1   :01 رقم  قرار 

الوحيد  واملسير  الشريك  مايلي: 

للشركة يقرر إجراء التصفية للشركة 

في  محمد  سيد1  املصفي  وتعيين 

مقرها.

على  ينص  الذ1   :02 رقم  قرار 

الوحيد  واملسير  الشريك  مايلي: 

واملبدئي  املبكر  الحل  يقرر  للشركة 

يتعهد  وكذلك  املذكورة  للشركة 

بامل�سي قدًما في اإللغاء النهائي خال  

املخصصة  القانونية  املهلة  انصرام 

لذلك.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم .: الذ1 ينص على مايلي: .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما1  بتاريخ  0  بالعيون  االبتدائية 

2021 تحت رقم 26 1.

639I

fiducon

MYLD CYCLE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

fiducon

 3N rue tahan، 20100،

casablanca maroc

MYLD CYCLE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي  3 تجزئة 

ديار الوفاء متجر رقم 21 بالطابق 

االر�سي بورنازيل - 20200 الدار 

البيضاء املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجار1 

.375287

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2020 نونبر   02 في  املؤرخ 

املصادقة على :

لشكر  محمد  )ة)  السيد  تفويت 

أصل  من  اجتماعية  حصة   250

)ة) دريس  750 حصة لفائدة السيد 

لحميد1 بتاريخ  0 نونبر 2020.

لشكر  أسماء  )ة)  السيد  تفويت 

أصل  من  اجتماعية  حصة   250

)ة) دريس  750 حصة لفائدة السيد 

لحميد1 بتاريخ  0 نونبر 2020.

لشكر  أمين  )ة)  السيد  تفويت 

أصل  من  اجتماعية  حصة   250

750 حصة لفائدة السيد )ة) محمد 

لحمد1 بتاريخ  0 نونبر 2020.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 02 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2021 تحت رقم 763666.

6 0I
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FIDUBROU

SOMULTEC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUBROU
 RES AL AMANE GH 22 IMM179

 APPT 10 1ER ETG AIN SEBAA
 CASABLANCA، 20253،
CASABLANCA MAROC

SOMULTEC شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 
مدينتي األزهار عمارة 2 رقم 26 

الجزء 3 أهل لغالم - 20620 الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
178563

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2008 فبراير   15
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOMULTEC
توريد   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املعدات  وإصالح  وصيانة  وتركيب 

اإللكترونية
األشغا  املختلفة.

اقامة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
مدينتي األزهار عمارة 2 رقم 26 الجزء 
3 أهل لغالم - 20620 الدار البيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد عبد الهاد1 ادري�سي : 0 3 
حصة بقيمة 000. 3 درهم للحصة .
الهرمو�سي  الرحيم  عبد  السيد 
درهم   33.000 بقيمة  حصة   330  :

للحصة .

السيد حسان الزياني : 330 حصة 
بقيمة 33.000 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

ادري�سي  الهاد1  عبد  السيد 
عنوانه)ا) اقامة مدينتي األزهار عمارة 
2 رقم 26 الجزء 3 أهل لغالم 20620 

الدار البيضاء املغرب.
الهرمو�سي  الرحيم  عبد  السيد 
ه  ج  مجموعة   2 السالم  عنوانه)ا) 
1 عمارة 2 03  االلفة 20220 الدار 

البيضاء املغرب.
عنوانه)ا)  الزياني  حسان  السيد 
 8 رقم   65 مجموعة  القدس  حي 
البيضاء  الدار   20610 البرنو�سي 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
ادري�سي  الهاد1  عبد  السيد 
عنوانه)ا) اقامة مدينتي األزهار عمارة 
2 رقم 26 الجزء 3 أهل لغالم 20620 

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2008 تحت رقم 309076.
6 1I

برهيش عبد الرحيم

 STC ZORGANE TRAVAUX
PUBLICS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

برهيش عبد الرحيم
22 زنقة عاءشة ام املومنين، 
20000، الدارالبيضاء املغرب
 STC ZORGANE TRAVAUX

PUBLICS شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 26 محج 
مرس السلطان الطابق 1 الشقة 
رقم 3 - 20370 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

 500791

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   08

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STC  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. ZORGANE TRAVAUX PUBLICS

القيام   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والدهان  البناء  أعما   بجميع 

حفر  وغيرها،  والديكور  والسباكة 

وإنشاء وصيانة القبور في املقابر..

26 محج   : عنوان املقر االجتماعي 

مرس السلطان الطابق 1 الشقة رقم 

3 - 20370 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

السيدة ساغي ربيعة : 90  حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد زوركان محمد : 510 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ربيعة  ساغي  السيدة 

الطريق 106 كلم 12 زكيات الهراويين 

البيضاء  الدار  البيضاء  2900 

املغرب.

عنوانه)ا)  محمد  زوركان  السيد 
  1 رقم   86 مج ف ف زنقة   2 سالم 

الدار   296 0 البيضاء  الغالم  اهل 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

عنوانه)ا)  ربيعة  ساغي  السيدة 

الطريق 106 كلم 12 زكيات الهراويين 

البيضاء  الدار  البيضاء  2900 

املغرب

عنوانه)ا)  محمد  زوركان  السيد 
  1 رقم   86 مج ف ف زنقة   2 سالم 

الدار   296 0 البيضاء  الغالم  اهل 

البيضاء املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2021 تحت رقم -.

6 2I

ABDELADIM AUDIT ET CONSULTING SARL 

DOHABAT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

DOHABAT
باملحمدية  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تأسيس  تم   2021  /03/03 بتاريخ 
شركة محدودة املسؤولية خصائصها 

كالتالي:
التسمية : ضحى بات )ش.م.م)

الهدف: 
* استيراد وتصدير وتوزيع املعدات 

واآلالت لقطاع البناء
املسيرة  تجزئة  االجتماعي:  املقر 
الثاني,  الطابق  رقم    الشقة   10

املحمدية 
سنة ابتداءا من تاريخ   99  : املدة 
تأسيس النهائي باستثناء الحل املبكر 

للشركة 
1.000.000,00 درهم   : راس املا  
قيمة  سهم   10.000 الى  مقسمة 
تماما  مكتتبة  درهم   100 منهم  كل 

ومحررة كليا نقدا 
السنة االجتماعية : تبتدئ السنة 
يناير  من   (1( االو   في  االجتماعية 
 (31( والثالثين  الواحد  في  وتنتهي 

دجنبر.
التسيير : 

مغربي  هللا,  فتح  كريم  السيد   *
 27/06/1966 في  املزداد  الجنسية, 
بإقامة  والقاطن  البيضاء  بالدار 
حسيبة شقة 5 تجزئة مازيال بيلفدير, 
لبطاقة  الحامل  البيضاء,  الدار 
BH106668 التعريف الوطنية عدد

الحسين,  ابن  محمد  السيد   *
 /15/01 املزداد في  مغربي الجنسية, 
بإقامة  والقاطن  باملحمدية   1979
 16 شقة   7 العمارة   12 ج  النسيم 
التعريف  لبطاقة  الحامل  املحمدية, 

.I 13065 الوطنية عدد
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الشركاء :
مغربي  هللا,  فتح  كريم  السيد   *
 27/06/1966 في  املزداد  الجنسية, 
بإقامة  القاطن  البيضاء  بالدار 
حسيبة شقة 5 تجزئة مازيال بيلفدير, 
لبطاقة  الحامل  البيضاء,  الدار 
BH106668 التعريف الوطنية عدد

شركة   REVABITAT SARL AU  *
شريك  ذات  املسؤولية  محدودة 
مسيرة من السيد محمد ابن  وحيد, 
التعريف  لبطاقة  الحامل  الحسين, 
ذات   ,I 13065 عدد  الوطنية 
 , 0 75379 التعريف الضريبي رقم 
والسجل تجار1 رقم 253289, مقرها 
االجتماعي شارع امام الشافعي تجزئة 
27 الطابق الثاني القدس  باهية رقم 

سيد1 البرنو�سي الدار البيضاء.
املساهمات :

هللا  فتح  كريم  السيد 
.............500.000,00 درهم 
... REVABITAT SARL AU

500.000,00 درهم
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية املحمدية تحت عدد  85

التجار1  بالسجل  التسجيل  تم 
عدد  تحت  االبتدائية  باملحكمة 

27729
6 3I

أسماء ميديا

وسالن سفوغ
إعالن متعدد القرارات

أسماء ميديا
شارع صهيب الرومي بلوك 39 الرقم 

20 البرنو�سي البيضاء، 20000، 
البيضاء املغرب

وسالن سفوغ »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: حي 
السعادة زنقة 9 رقم 80 سيد1 

برنو�سي البيضاء البيضاء 20000 
الدارالبيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجار1: 

.361039
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 06 شتنبر 2019
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذ1 ينص على مايلي: 
تناز  عن 666 حصة في ملكية السيد 
والكر�سي  الكريم  عبد  الرحموني 
محمد لصالح السيد الرحموني خالد
قرار رقم 2: الذ1 ينص على مايلي: 
من  للشركة  القانوني  شكل  تغيير 
الى  محدودة  مسؤولية  دات  شركة 
شركة دات مسؤولية محدودة دات 

الشريك الواحد
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 1: الذ1 ينص على مايلي: 

تغيير الشكل القانوني للشركة
بند رقم 6: الذ1 ينص على مايلي: 

توزيع الحصص 
بند رقم 7: الذ1 ينص على مايلي: 

رأسما  الشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نونبر 2019 تحت رقم 721307.
6  I

sofoget

TSOULYZ TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

sofoget
 Kenitra, 37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et

3، 14000، kenitra maroc
TSOULYZ TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي القنيطرة 
205 مغرب عربي د توسيع - 000 1 

القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

60355
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   20
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TSOULYZ TRANS

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املستخمين

نقل البضائع

نقل مدر�سي.

عنوان املقر االجتماعي : القنيطرة 

 1 000 205 مغرب عربي د توسيع - 

القنيطرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   500  : السيد زهير تسولي 

بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد جما  تسولي : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

بقيمة   500  : السيد زهير تسولي 

100 درهم.

السيد جما  تسولي : 500 بقيمة 

100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  تسولي  زهير  السيد 

القنيطرة   1 000 املغرب  القنيطرة 

املغرب.

عنوانه)ا)  تسولي  جما   السيد 

القنيطرة   1 000 املغرب  القنيطرة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

عنوانه)ا)  تسولي  زهير  السيد 

القنيطرة 000 1 القنيطرة املغرب

عنوانه)ا)  تسولي  جما   السيد 

القنيطرة 000 1 القنيطرة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 28 أبريل 

2021 تحت رقم  8220.

6 5I

sofoget

SMASH & BUN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

sofoget

 Kenitra, 37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et

3، 14000، kenitra maroc

SMASH & BUN شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي طنجة أ 

1 1 طابق سفلي عمارة قصبي شارع 

جيش ملكي - --------- طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

115697

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   06

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SMASH & BUN

غرض الشركة بإيجاز : مطعم.

طنجة أ   : عنوان املقر االجتماعي 

1 1 طابق سفلي عمارة قصبي شارع 

جيش ملكي - --------- طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 30.000 الشركة:  رأسما   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   99  : فاتن  سينو  السيدة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

جوطي  عمراني  حمزة  السيد 

 100 بقيمة  حصة   102  : ادري�سي 

درهم للحصة .

 99  : املولى  عبد  هشام  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 

بقيمة   99  : فاتن  سينو  السيدة 

100 درهم.



عدد  566 - 7 شوا  2  1 )19 ما1 2021)الجريدة الرسمية   10408

جوطي  عمراني  حمزة  السيد 
ادري�سي : 102 بقيمة 100 درهم.

 99  : املولى  عبد  هشام  السيد 
بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  فاتن  سينو  السيدة 
كندا ----- كندا كندا.

جوطي  عمراني  حمزة  السيد 
ادري�سي عنوانه)ا) طنجة ----- طنجة 

املغرب.
السيد هشام عبد املولى عنوانه)ا) 

طنجة ------- طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
عنوانه)ا)  فاتن  سينو  السيدة 

كندا ------- كندا كندا
جوطي  عمراني  حمزة  السيد 
 --------- طنجة  عنوانه)ا)  ادري�سي 

طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   26 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم -.
6 6I

TARIK BOUABDELLAOUI

STE HAFSA MED AUTO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

TARIK BOUABDELLAOUI
 Hay angad rue c18 n41 lazaret،

60000، Oujda Maroc
STE HAFSA MED AUTO شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 6  زنقة 
العاد  حي الدرافيف 2 وجدة - 

60000 وجدة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجار1 
.31307

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 أبريل   12 في  املؤرخ 

املصادقة على :
عبد  الكوا   )ة)  السيد  تفويت 
من  اجتماعية  حصة   500 الرحيم 
السيد  لفائدة  حصة   1.000 أصل 

 12 الكوا  بتاريخ  )ة) فاطمة الزهراء 
أبريل 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
التجارية بوجدة بتاريخ 03 ما1 2021 

تحت رقم 1 16.
6 7I

أسماء ميديا

وسالن سفوغ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

أسماء ميديا
شارع صهيب الرومي بلوك 39 الرقم 

20 البرنو�سي البيضاء، 20000، 
البيضاء املغرب

وسالن سفوغ شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 
السعادة زنقة 9 رقم 80 سيد1 
برنو�سي البيضاء الدارالبيضاء 

20000 الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

361039
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2016 شتنبر   19
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : وسالن 

سفوغ.
غرض الشركة بإيجاز : انتاج وبيع 

وشراء جميع املنتوجات الغدائية.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
سيد1   80 رقم   9 زنقة  السعادة 
الدارالبيضاء  البيضاء  برنو�سي 

20000 الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  رأسما   مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
 33  : الرحموني  خالد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

: الرحموني  الكريم  عبد   السيد 
333 حصة بقيمة 100 درهم للحصة.
 333  : محمد  الكر�سي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  الكر�سي محمد  السيد 
 6 شقة   60 اقامة الريحان عمارة او 

مكناس 20000 مكناس املغرب.
السيد خالد الرحموني عنوانه)ا) 
عمارة  النخيل  اقامة  القدس  حي 
 20000 البرنو�سي   8 رقم   1

الدارالبيضاء املغرب.
الرحموني  الكريم  عبد  السيد 
1 شقة  عنوانه)ا)  3 زنقة سمية ط 
الدارالبيضاء   20000 حي النخيل   1

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
السيد خالد الرحموني عنوانه)ا) 
عمارة  النخيل  اقامة  القدس  حي 
 20000 البرنو�سي   8 رقم   1

الدارالبيضاء املغرب
 - بتاريخ  تم اإليداع القانوني ب- 

تحت رقم -.

6 8I

STE IMMOBILIERE QUIMPERLE

 STE IMMOBILIERE
QUIMPERLE

إعالن متعدد القرارات

STE IMMOBILIERE QUIMPERLE
237، شارع محمد الخامس، 
20000، الدارالبيضاء املغرب

 STE IMMOBILIERE QUIMPERLE
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: 237، 
شارع محمد الخامس - 20000 

الدارالبيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجار1: 
.19235

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
تم اتخاذ   2021 أبريل   13 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذ1 ينص على مايلي: 
مملوكة اللسيدة  أسهم  نقل عشرة 
 STE أمينة عبده املراك�سي في شركة 
IMMOBILIERE QUIMPERLEإلى 

السيدة إيمان مجبر
قرار رقم 2: الذ1 ينص على مايلي: 
إلى  للشركة  القانوني  تغييرالشكل 
شركة ذات مسئولية محدودة ذات 

الشريك الواحد
قرار رقم 3: الذ1 ينص على مايلي: 

تعديل املواد 1 و6 و7.
قرار رقم  : الذ1 ينص على مايلي: 

اعتماد نص جديد للنظام األسا�سي
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 1: الذ1 ينص على مايلي: 
شركة   : للشركة  القانوني  الشكل 
ذات مسئولية محدودة ذات الشريك 

الواحد
على  ينص  الذ1   :6 رقم  بند 
مايلي: يقوم املساهم الوحيد بتقديم 
املساهمات نقًدا، وهي: السيدة إيمان 
مجبر تقدم للشركة مبلغ مائة ألف 

درهم )100،000.00 درهم).
بند رقم 7: الذ1 ينص على مايلي: 
يبلغ رأس ما  الشركة 100،000.00 
 200 إلى  مقسمة  وهي  درهم. 
منها،  لكل  درهم   500 بقيمة  سهم 
بالكامل  مدفوعة  بالكامل،  مكتتبة 

ومخصصة للسيدة إيمان مجبر .
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

ما1 2021 تحت رقم 776830.
6 9I

CAFIGEC

MM OFFICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAFIGEC
 rue al, fourat 2éme etage 39
 maarif 39 rue al, fourat 2éme
 etage maarif، 20100، casa

maroc
 MM OFFICE
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شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 26 زنقة 
مرس السلطان الشقة 3 الطابق 1 - 

20100 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
507 95

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   20
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 MM  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.OFFICE
غرض الشركة بإيجاز : - أعما  أو 

إنشاءات متنوعة.
زنقة   26  : عنوان املقر االجتماعي 
مرس السلطان الشقة 3 الطابق 1 - 

20100 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد انس مكريم : 1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 08 السيد انس مكريم عنوانه)ا) 
بلوك  1 ق ج 20100 الدار البيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
 08 السيد انس مكريم عنوانه)ا) 
بلوك  1 ق ج 20100 الدار البيضاء 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  0  البيضاء  بالدار  التجارية 

ما1 2021 تحت رقم 776853.

650I

 R BUSINESS

4R BUSINESS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

  R BUSINESS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد وعنوان مقرها 

االجتماعي 30 زنقة عمر الريفي شقة 

1 طابق 1، الدار البيضاء 20000 

املغرب.

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد.

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

 99633
بمقت�سى عقد موثق مؤرخ 07 أبريل 

األسا�سي  القانون  إعداد  تم   2021

لشركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد باملميزات التالية : 

شكل الشركة شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

  R  : تسميتها  بمختصر  االقتضاء 

 BUSINESS

التجارة  بإيجاز،  الشركة  غرض 

تسويق  والتصدير،  واالستيراد 

واستيراد وتصدير جميع املواد الخام 

وتوزيع  وبيع  شراء  البضائع،  أو 

وتسويق جميع املواد الخام لصناعة 

وتوزيع  وبيع  شراء  البالستيك، 

وتسويق جميع املنتجات الغذائية أو 

مستحضرات التجميل.

زنقة   30 املقر االجتماعي:  عنوان 

الدار   ،1 طابق   1 عمر الريفي شقة 

البيضاء 20000 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة 90 سنة.

 100.000  : مبلغ رأسما  الشركة 

رزق  السيد   : كالتالي  مقسم  درهم 

1.000 حصة بقيمة   : ادري�سي جناتي 

100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

السيد   : الشركاء  ومواطن  وصفات 

رزق ادري�سي جناتي عنوانهـ)ا) حدائق 

ح ح    1 شقة   2 مدخل   2 ربيع  ام 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

السيد  الشركة  مسير1  ومواطن 

رزق ادري�سي جناتي عنوانهـ)ا) حدائق 

ح ح    1 شقة   2 مدخل   2 ربيع  ام 

البيضاء املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 20 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 713 1. 

651I

CABINET ELMAATAOUI

 CUATRECASAS

GONCALVES PEREIRA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CABINET ELMAATAOUI

 12RUE REAUMUR QUARTIER

 DES HOPITAUX ETAGE2-

 CASABLANCA، 20360،

CASABLANCA MAROC

 CUATRECASAS GONCALVES

PEREIRA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي تور 

كريسطا  1 شارع سيد1 محمد 

بن عبد هللا مارينا - 20030 الدار 

البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

.163369

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر حل   2021 أبريل   08 املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 CUATRECASAS الوحيد  الشريك 

مبلغ   GONCALVES PEREIRA
رأسمالها 12.112.000 درهم وعنوان

كريسطا   تور  اإلجتماعي  مقرها   

بن عبد هللا  شارع سيد1 محمد   1

مارينا - 20030 الدار البيضاء املغرب 

نتيجة   : 0.
تور  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

محمد  سيد1  شارع   1 كريسطا  

الدار   20030  - مارينا  عبد هللا  بن 

البيضاء املغرب. 

و عين:

 Emilio MARTINEZ السيد)ة) 

 Avendia وعنوانه)ا)   POYATOS

 Diagonal Numero 191 08018

كمصفي   BARCELONA ESPAGNE

)ة) للشركة.

 وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : ال �سيء

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  0  البيضاء  بالدار  التجارية 

ما1 2021 تحت رقم 776858.

652I

برهيش عبد الرحيم

MB COMMERCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

برهيش عبد الرحيم

22 زنقة عاءشة ام املومنين، 

20000، الدارالبيضاء املغرب

MB COMMERCE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 26 محج 

مرس السلطان الطابق 1 الشقة 
رقم 3 - 20370 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

 500765

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   13

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 MB  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.COMMERCE

شراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وبيع وتسويق جميع أصناف املعدات 

اليدوية.

26 محج   : عنوان املقر االجتماعي 

مرس السلطان الطابق 1 الشقة رقم 

3 - 20370 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد مروان عسيلي : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 500  : اوزو  ايت  ابراهيم  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  عسيلي  مروان  السيد 

تجزءة االزهر م س 59 عمارة 75 شقة 

البيضاء  الدار   20260 االلفة   21

املغرب.

السيد ابراهيم ايت اوزو عنوانه)ا) 

عمارة  3 شقة 27 طابق   م س 10 

فضاءات املحيط اوالد عزوز النواصر 

20260 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

عنوانه)ا)  عسيلي  مروان  السيد 

تجزءة االزهر م س 59 عمارة 75 شقة 

البيضاء  الدار   20260 االلفة   21

املغرب

السيد ابراهيم ايت اوزو عنوانه)ا) 

عمارة  3 شقة 27 طابق   م س 10 

فضاءات املحيط اوالد عزوز النواصر 

20260 الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2021 تحت رقم -.

653I

AB RED1 COMPTA

NORDAW
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

AB RED1 COMPTA

 YAACOUB MANSOUR 2 ETAGE

maroc 2، طنجة N° 4، 90000

NORDAW شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

يعقوب منصور رقم 2 طابق 3 رقم 5 

طنجة 90000 طنجة املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

106 85

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   20

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.NORDAW

بيع   *  : بإيجاز  الشركة  غرض 

وشراء وتأجير العقارات منعش عقار1 

* تركيب جميع أنواع الكهرباء .

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

يعقوب منصور رقم 2 طابق 3 رقم 5 

طنجة 90000 طنجة املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 : السيد محرز بن بشير الجملي   -

100 بقيمة 1.000 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الجملي  بشير  بن  محرز  السيد 
بنتان   93500 فرنسا  عنوانه)ا) 

فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
الجملي  بشير  بن  محرز  السيد 
عنوانه)ا) فرنسا 93500 بنتان فرنسا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   28 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 3926.

65 I

AB RED1 COMPTA

SHENOWATER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AB RED1 COMPTA
 YAACOUB MANSOUR 2 ETAGE
maroc 2، طنجة N° 4، 90000
SHENOWATER شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 
 YAACOUB MANSOUR 2 ETAGE
N° 5 3 طنجة 90000 طنجة املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
1066 5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 مارس   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. SHENOWATER
بيع   *  : بإيجاز  الشركة  غرض 
منعش  العقارات  وتأجير  وشراء 

عقار1 .

 : االجتماعي  املقر  عنوان 

 YAACOUB MANSOUR 2 ETAGE

N° 5 3 طنجة 90000 طنجة املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 100  : اعبوث  الياس  السيد   -

بقيمة 1.000 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  اعبوث  الياس  السيد 

شارع دمشق رقم 78 93000 تطوان 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

عنوانه)ا)  اعبوث  الياس  السيد 

شارع دمشق رقم 78 93000 تطوان 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   30 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 3026.

655I

FOREIGN CONSULTING

NL ARCHI SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FOREIGN CONSULTING

 RUE ALLAL AL FASSI,1ER ,8

 ETAGE, MERS SULTAN، 20490،

CASABLANCA MAROC

NL ARCHI SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي 26 شارع 

مرس السلطان الشقة 3 الطابق 

1 الدار البيضاء - 00 20 الدار 

البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

.308781
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الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   2021 دجنبر   31 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 
 NL ARCHI الوحيد  الشريك  ذات 
 100.000 مبلغ رأسمالها   SARL AU
اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
 3 الشقة  السلطان  شارع مرس   26
 20 00  - البيضاء  الدار   1 الطابق 
الدار البيضاء املغرب نتيجة   : عدم 

تحقيق الغرض التجار1.
و حدد مقر التصفية ب 26 شارع 
 1 الطابق   3 مرس السلطان الشقة 
الدار البيضاء - 00 20 الدار البيضاء 

املغرب. 
و عين:

وعنوانه)ا)  لحلو  نادية  السيد)ة) 
زنقة ابو اسحاق الشيراز1 درج ب   3
 20370 املعاريف   13 شقة   1 طابق 
)ة)  كمصفي  املغرب  البيضاء  الدار 

للشركة.
 وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

ما1 2021 تحت رقم 776672.
656I

CABINET FIDUCIAIR E ZAARI MED

نورت سمارت الينز
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 CABINET FIDUCIAIR E ZAARI
MED

 place mozart residence
 Tidghine n° 7 tanger place

 mozart residence Tidghine n° 7
tanger، 90000، tanger املغرب
نورت سمارت الينز شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي ساحة 
موزارت عمارة ثيديغين الطابق 2 

رقم 7 - 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
63517

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 مارس   2 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
نورت   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

سمارت الينز.
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الوطني والدولي للبضائع.
ساحة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
موزارت عمارة ثيديغين الطابق 2 رقم 

7 - 90000 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:  رأسما   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  -األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الينز  سمارت  نورت  الشركة 
عمارة  موزارت  ساحة  عنوانه)ا) 
 90000  7 رقم   2 الطابق  ثيديغين 

طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
عنوانه)ا)  مخمد  ناجم  السيد 
ثيديغين  عمارة  موزارت  ساحة 
طنجة   90000  7 رقم   2 الطابق 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بطنجة بتاريخ - تحت رقم -.
657I

STE FIDU SERVICESS MOGADOR SARL AU

ARFAK NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

 STE FIDU SERVICESS
MOGADOR SARL AU
 N°452 1ER ETAGE

 LOTISSEMENT LA LAGUNE
 4EM TRANCHE ESSAOUIRA،
44000، ESSAOUIRA MAROC

ARFAK NEGOCE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 
االو  الكائن برقم 10 تجزئة املسيرة 

مركز سميمو عمالة الصويرة - 
000   الصويرة املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجار1 
.3557

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2020 تم تعيين  06 يوليوز  املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

اروها1 محمد كمسير وحيد
تبعا لوفاة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالصويرة بتاريخ 22 يوليوز 

2020 تحت رقم 150.
658I

STE FIDU SERVICESS MOGADOR SARL AU

ESSAOUIRA CRONO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 STE FIDU SERVICESS
MOGADOR SARL AU
 N°452 1ER ETAGE

 LOTISSEMENT LA LAGUNE
 4EM TRANCHE ESSAOUIRA،
44000، ESSAOUIRA MAROC

ESSAOUIRA CRONO شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي امللك 
املسمى اما 3 محل بالطابق السفلي 
رقم  35 تجزئة الرونق الصويرة - 

000   الصويرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

5363
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2020 غشت   19
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
.ESSAOUIRA CRONO

مقاو    : بإيجاز  الشركة  غرض 
لتركيب واصالح العدادات وعدادات 

التاك�سي.
امللك   : االجتماعي  املقر  عنوان 
املسمى اما 3 محل بالطابق السفلي 
 - الصويرة  الرونق  تجزئة  رقم  35 

000   الصويرة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
500 حصة   : السيد جبار1 انوار 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 500  : الدين  بدر  جبار1  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  انوار  جبار1  السيد 
زنقة غرناطة شارع املسيرة  رقم  2 

الصويرة 000   الصويرة املغرب.
السيد جبار1 بدر الدين عنوانه)ا) 
الصويرة  غرناطة  زنقة  رقم  2 

000   الصويرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
عنوانه)ا)  رشيد  بلقايد  السيد 
رقم 118 التجزئة 5 الصويرة 000   

الصويرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالصويرة بتاريخ 15 شتنبر 

2020 تحت رقم 200.
659I

STE FIDU SERVICESS MOGADOR SARL AU

ARFAK NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

 STE FIDU SERVICESS
MOGADOR SARL AU
 N°452 1ER ETAGE

 LOTISSEMENT LA LAGUNE
 4EM TRANCHE ESSAOUIRA،
44000، ESSAOUIRA MAROC

 ARFAK NEGOCE
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شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 

االو  الكائن برقم 10 تجزئة املسيرة 
مركز سميمو الصويرة - 000   

الصويرة املغرب.
وفاة شريك

رقم التقييد في السجل التجار1 
.3557

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 06 يوليوز 2020 تم اإلعالم 
بوفاة الشريك العربي اروها1 وتوزيع 
لرسم   

ً
تبعا الورثة  على  حصصه 

 2019 دجنبر   05 في  املؤرخ  اإلراثة 
بالشكل األتي :

  39 اروها1،  محمد  السيد)ة) 
حصة .

 226 احجكون،  زينب  السيد)ة) 
حصة .

 239 اروها1،  علي  السيد)ة) 
حصة .

 39 اروها1،  رشيد  السيد)ة) 
حصة .

 19 اروها1،  فاطمة  السيد)ة) 
حصة .

 19 اروها1،  نزهة  السيد)ة) 
حصة .

السيد)ة) مينة ارها1، 19 حصة .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالصويرة بتاريخ 22 يوليوز 

2020 تحت رقم 150.
660I

STE FIDU SERVICESS MOGADOR SARL AU

LOLISTE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE FIDU SERVICESS
MOGADOR SARL AU
 N°452 1ER ETAGE

 LOTISSEMENT LA LAGUNE
 4EM TRANCHE ESSAOUIRA،
44000، ESSAOUIRA MAROC
LOLISTE شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي كراج كائن 

بتجزئة احزام السعيد اوزروا  امللك 

املسمى اكاديرالجديد شارع املسيرة 

الخضراء تمنار سميمو - 053   

الصويرة الصويرة

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

5 37

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2020 غشت   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LOLISTE
مقاو    : بإيجاز  الشركة  غرض 

باالعما  املتنوعة او البناء.

عنوان املقر االجتماعي : كراج كائن 

بتجزئة احزام السعيد اوزروا  امللك 

املسيرة  شارع  اكاديرالجديد  املسمى 

   053  - سميمو  تمنار  الخضراء 

الصويرة الصويرة.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : محمد  تيلولوت  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد تيلولوت محمد عنوانه)ا) 

مركز وجماعة سميمو اقليم الصويرة 

053   الصويرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

السيد تيلولوت محمد عنوانه)ا) 

مركز وجماعة سميمو اقليم الصويرة 

053   الصويرة املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
نونبر   11 االبتدائية بالصويرة بتاريخ 

2020 تحت رقم 271.
661I

STE FIDU SERVICESS MOGADOR SARL AU

LAMA TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE FIDU SERVICESS
MOGADOR SARL AU
 N°452 1ER ETAGE

 LOTISSEMENT LA LAGUNE
 4EM TRANCHE ESSAOUIRA،
44000، ESSAOUIRA MAROC
LAMA TRAVAUX شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مرفا 

بمركز براكة الرا�سي مخاليف عمالة 
الصويرة - 000   الصويرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
   5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2017 يوليوز   06
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 LAMA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.TRAVAUX
مقاو    : بإيجاز  الشركة  غرض 

باالعما  املتنوعة او البناء.
مرفا   : االجتماعي  املقر  عنوان 
بمركز براكة الرا�سي مخاليف عمالة 

الصويرة - 000   الصويرة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : لوبنى  ملرابطي  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  لوبنى  ملرابطي  السيدة 
رقم 20 تجزئة الحاج التاغي واد1 زم 

25350 واد1 زم املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

عنوانه)ا)  لوبنى  ملرابطي  السيدة 
رقم 20 تجزئة الحاج التاغي واد1 زم 

25350 واد1 زم املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالصويرة بتاريخ 10 غشت 

2017 تحت رقم 215.

662I

JOVIZID

JOVIZID
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

JOVIZID

تجزئة الحفرة 313 الطابق الثاني 

املحاميد املنارة مراكش، 0000 ، 

مراكش املغرب

JOVIZID شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الحفرة 313 الطابق الثاني املحاميد 

املنارة مراكش - 0000  مراكش 

املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

110891

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 يناير   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. JOVIZID

االستيراد   : غرض الشركة بإيجاز 

والتصدير.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

الطابق الثاني املحاميد   313 الحفرة 

مراكش    0000  - مراكش  املنارة 

املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : بنعبو  يوسف  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بنعبو  يوسف  السيد 

  5000 12 حي االطر زنقة فاس رقم 

ورزازات املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

عنوانه)ا)  بنعبو  يوسف  السيد 

  5000 12 حي االطر زنقة فاس رقم 

ورزازات املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   02 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 1 1201.
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SOUSS-FISC SARL

SOCIETE TALMSSOU-
TRANS 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 TALMSSOU-TRANS

SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 
الشراردة شارع العين اوالد تايمة - 

83350 اوالد تايمة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

7 95
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 فبراير   08
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 SOCIETE TALMSSOU-TRANS

.SARL
-نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغيروطنيا ودوليا
املرفقة  الغير  األمتعة  -نقل 

لحساب الغير وطنيا ودوليا
العمليات  كل  عامة  بصفة  -و 
التجارية والصناعية واملالية املنقولة 
والعقارية التي من شانها أن تساهم في 

تنمية الشركة..
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - تايمة  اوالد  العين  شارع  الشراردة 

83350 اوالد تايمة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  رأسما   مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
 250  : املا�سي  ابراهيم  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
250 حصة   : السيد احمد االمام 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 250  : تلمسوا  عبدهللا  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 250  : سحمود  هشام  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  املا�سي  ابراهيم  السيد 
حي الشراردة شارع العين اوالد تايمة 

83350 اوالد تايمة املغرب.

عنوانه)ا)  االمام  احمد  السيد 
حي الشراردة شارع العين اوالد تايمة 

83350 اوالد تايمة املغرب.
السيد عبدهللا تلماسو عنوانه)ا) 

بلجيكا 3600 بلجيكا بلجيكا.
السيد هشام سحمود عنوانه)ا) 
اوالد   21 حي الشراردة زنقة النسيم 

تايمة 83350 اوالد تايمة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
عنوانه)ا)  املا�سي  ابراهيم  السيد 
حي الشراردة شارع العين اوالد تايمة 

83350 اوالد تايمة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاريخ  بتارودانت  االبتدائية 

مارس 2021 تحت رقم 191.
66 I

SOUSS-FISC SARL

 SOCIETE IJI IRRIGATION
SARL D’ASSOCIE UNIQUE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SOUSS-FISC SARL
 N°1 APP. N°1 AV.

 MARRAKECHE TAGHZOUTE
 INEZGANE PREFECTURE

 D›INEZGANE AIT MELLOUL،
86350، INEZGANE MAROC

 SOCIETE IJI IRRIGATION SARL
D’ASSOCIE UNIQUE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

موريس الجماعة الحضرية القليعة 
اقليم انزكان ايت ملو  - 86365 

ايت ملو  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
22715

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 فبراير   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 SOCIETE IJI IRRIGATION SARL

. D’ASSOCIE UNIQUE
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مستلزمات الر1 والسقي.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
موريس الجماعة الحضرية القليعة 
اقليم انزكان ايت ملو  - 86365 ايت 

ملو  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  رأسما   مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : الحسين  اجير1  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد اجير1 الحسين عنوانه)ا) 
دوار ادوز اوسعود شتوكة ايت باها 

87100 شتوكة ايت بها املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
السيد اجير1 الحسين عنوانه)ا) 
دوار ادوز اوسعود شتوكة ايت باها 

87100 شتوكة ايت بها املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   12 بتاريخ  بانزكان  االبتدائية 

2021 تحت رقم 2 6.

665I

DARTEM

دارطيم
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DARTEM
 angle bd d›anfa, rue jabir 79

 ibno hayan , résidence casa anfa
 6ème étage appartement 36،

Casablanca ،20000 املغرب
دارطيم شركة ذات مسؤولية 
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محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 79 تقاطع 
شارع أنفا وزنقة جابر ابن حيان، 

إقامة كازا أنفا الطابق 6 الرقم 36 - 
20000 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
 93667

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 فبراير   2 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : دارطيم.
غرض الشركة بإيجاز : بيع وشراء 

جميع لوازم اإلعالميات 
تثبيت أنظمة معلوماتية

التواصل  استراتيجيات  وضع 
إلكترونية  مواقع  وإنشاء  وطباعة 

وأنظمة وبيعها.
عنوان املقر االجتماعي : 79 تقاطع 
حيان،  ابن  جابر  وزنقة  أنفا  شارع 
 - 36 6 الرقم  إقامة كازا أنفا الطابق 

20000 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 100 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  -األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد أشرف مماليك عنوانه)ا) 
حي  اسماعيل،  موال1  شارع 
السككيين، بلوك 2 زنقة 2 الرقم 22 

20290 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
السيد أشرف مماليك عنوانه)ا) 
حي  اسماعيل،  موال1  شارع 
السككيين، بلوك 2 زنقة 2 الرقم 22 

20290 الدار البيضاء املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

مارس 2021 تحت رقم -.
666I

ائتمانية حكيم الرجواني ش.م.م ذات الشريك 

الوحيد

BEST VRD شركة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتمانية حكيم الرجواني ش.م.م 
ذات الشريك الوحيد

شارع محمد الزرقطوني درب11 رقم 
16 حي السالم ويسالن مكناس، 

50080، مكناس املغرب
شركة BEST VRD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 08 
رقم 01، بلير برج موال1 عمر، - 

50000 مكناس. املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

529 1
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 مارس   2 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
شركة   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.BEST VRD
األشغا    : غرض الشركة بإيجاز 

املختلفة أو البناء. .
زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - بلير برج موال1 عمر،   ،01 رقم   08

50000 مكناس. املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 500  : خنضيض  لحسن  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
حصة   500  : باها  حمزة  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

خنضيض  لحسن  السيد 

 176 رقم  الكوشة  درب  عنوانه)ا) 

سيبا، 0160  مراكش املغرب.

درب  السيد حمزة باها عنوانه)ا) 
31000 صفرو  البرتيل راس، تابودا، 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

خنضيض  لحسن  السيد 

 176 رقم  الكوشة  درب  عنوانه)ا) 

سيبا، 0160  مراكش املغرب

درب  السيد حمزة باها عنوانه)ا) 
31000 صفرو  البرتيل راس، تابودا، 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   08 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2021 تحت رقم 1805.

667I

SOUSS-FISC SARL

 SOCIETE BOUFOULLOUSSE
NEGOCE SARL A.U

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOUSS-FISC SARL

 N°1 APP. N°1 AV.

 MARRAKECHE TAGHZOUTE

 INEZGANE PREFECTURE

 D›INEZGANE AIT MELLOUL،

86350، INEZGANE MAROC

 SOCIETE BOUFOULLOUSSE

NEGOCE SARL A.U شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق 

الخير اقامة C2 13 بنسركاو -  8001 

اكادير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

 6927

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2021 مارس   10

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 SOCIETE BOUFOULLOUSSE

.NEGOCE SARL A.U

غرض الشركة بإيجاز : - بيع املواد 

الغذائية

- بيع التبغ املصنع بالتقسيط

- وجبات خفيفة ) سناك ).

طريق   : االجتماعي  املقر  عنوان 

الخير اقامة C2 13 بنسركاو -  8001 

اكادير املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:  رأسما   مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : السيدة عائشة بوفلوس 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة عائشة بوفلوس عنوانه)ا) 

دوار ايت لعسر1 تركانتوشكا اشتوكة 

ايت باها 87100 تركانتوشكا املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

بوفلوس  مصطفى  السيد 

شارع االمام البخار1 رقم  عنوانه)ا) 

الجهادية  الدشيرة   86360  118

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   07 بتاريخ  باكادير  التجارية 

2021 تحت رقم 1 990.

668I
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sahel issticharat

ب د ش ايكسترا نيكوسيوس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

sahel issticharat
شارع مكة طريق السمارة عمارة رقم 

78، 70000، العيون املغرب
ب د ش ايكسترا نيكوسيوس شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
راس الخيمة رقم 76 حي الوحدة 02 

العيون - 70000 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
35593

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 مارس   09
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : ب د ش 

ايكسترا نيكوسيوس.
تسويق   : بإيجاز  الشركة  غرض 
أنواع  جميع  واستيراد  وتصدير 

األسماك.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 02 76 حي الوحدة  راس الخيمة رقم 

العيون - 70000 العيون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  -األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الحسين لحماد عنوانه)ا) 
حي   78 رقم  الخيمة  راس  شارع 
العيون   70000 العيون   02 الوحدة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسير1 الشركة:

السيد الحسين لحماد عنوانه)ا) 
حي   78 رقم  الخيمة  راس  شارع 
العيون   70000 العيون   02 الوحدة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   15 االبتدائية بالعيون بتاريخ 

2021 تحت رقم 756/2021.
669I

 SOCIETE MOROCO AFRICAINE DU

COMMERCE ET SERVICES (SMACS

 SOCIETE MAROCO«
 AFRICAINE DU

 COMMERCE ET SERVICE«
»SARL »SMACS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 SOCIETE MOROCO AFRICAINE
 DU COMMERCE ET SERVICES

(SMACS
6  شارع محمد الزرقطوني الطابق 
2 رقم 6، 20000، الدار البيضاء 

املغرب
 SOCIETE MAROCO«

 AFRICAINE DU COMMERCE ET
SERVICE« SARL »SMACS« شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 6  شارع 
محمد الزرقطوني الطابق 2 رقم 6 

الدار البيضاء 20000 الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
  8103

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2019 أكتوبر   21
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 SOCIETE MAROCO AFRICAINE«

 DU COMMERCE ET SERVICE«

.»SARL »SMACS

ستيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جميع  وتسويق  وتجارة  وتصدير 

املنتجات والخدمات لجميع سلع

استهالك.

6  شارع  عنوان املقر االجتماعي : 

 6 رقم   2 محمد الزرقطوني الطابق 

20000 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 200  : نسرين  حاريت  السيدة 

حصة بقيمة 20.000 درهم للحصة .

200 حصة  السيد حاريت اناس : 

بقيمة 20.000 درهم للحصة .

السيد حاريت عثمان : 200 حصة 

بقيمة 20.000 درهم للحصة .

  00  : فاطمة  جساس  السيدة 

حصة بقيمة 0.000  درهم للحصة .

 200  : نسرين  حاريت  السيدة 

بقيمة 20.000 درهم.

السيد حاريت اناس : 200 بقيمة 

20.000 درهم.

السيد حاريت عثمان : 200 بقيمة 

20.000 درهم.

  00  : فاطمة  جساس  السيدة 

بقيمة 0.000  درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة حاريت نسرين عنوانه)ا) 

02 زنقة فيكتوريا الصخور السوداء 

20200 الدار البيضاء املغرب.

عنوانه)ا)  اناس  حاريت  السيد 

02 زنقة فيكتوريا الصخور السوداء 

20200 الدار البيضاء املغرب.

عنوانه)ا)  عثمان  حاريت  السيد 

02 زنقة فيكتوريا الصخور السوداء 

20200 الدار البيضاء املغرب.

السيدة جساس فاطمة عنوانه)ا) 

02 زنقة فيكتوريا الصخور السوداء 

20200 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

عنوانه)ا)  اناس  حاريت  السيد 

02 زنقة فيكتوريا الصخور السوداء 

20200 الدار البيضاء املغرب

عنوانه)ا)  عثمان  حاريت  السيد 

02 زنقة فيكتوريا الصخور السوداء 

20200 الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

نونبر 2019 تحت رقم 719838..

670I

 SOCIETE MOROCO AFRICAINE DU

COMMERCE ET SERVICES (SMACS

 SOCIETE MAROCO

 AFRICAINE DU

 COMMERCE ET SERVICE«

SARL »SMACS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

 SOCIETE MOROCO AFRICAINE

 DU COMMERCE ET SERVICES

(SMACS

6  شارع محمد الزرقطوني الطابق 

2 رقم 6، 20000، الدار البيضاء 

املغرب

 SOCIETE MAROCO AFRICAINE

 DU COMMERCE ET SERVICE«

SARL »SMACS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 6  شارع 

محمد الزرقطوني الطابق 2 رقم 6 - 

20000 الدار البيضاء املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجار1 

.  8103
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بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 23 يوليوز 2020 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»6  شارع محمد الزرقطوني الطابق 
البيضاء  الدار   20000  -  6 رقم   2
فيكتوريا  زنقة   2« إلى  املغرب« 
الدار   20200  - السوداء  الصخور 

البيضاء املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 09 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجنبر 2020 تحت رقم 756720.

671I

JOVIZID

REDASSIL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

JOVIZID
تجزئة الحفرة 313 الطابق الثاني 
املحاميد املنارة مراكش، 0000 ، 

مراكش املغرب
REDASSIL شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي أمان 
G23-9 الشقة 1 الطابق الثاني 
عمارة G تامنصورت حربيل - 

0000  مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
112113

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 فبراير   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.REDASSIL
مخبزة،   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مقهى.

أمان   : االجتماعي  املقر  عنوان 

الثاني  الطابق   1 الشقة   9-G23

عمارة G تامنصورت حربيل - 0000  

مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

1.000 حصة  السيد ر�سى لبغم : 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ر�سى لبغم عنوانه)ا)  11 

مراكش    0000 االحباس  تجزئة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

السيد ر�سى لبغم عنوانه)ا)  11 

مراكش    0000 االحباس  تجزئة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   08 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 121388.

672I

EXPROX SARL AU

MOJA MAILLE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EXPROX SARL AU
شارع املغرب العربي عمارة الزبير1 

الطابق الثاني عين حرودة الرقم 

البريد1 98 املحمدية، 28630، 

املحمدية املغرب

MOJA MAILLE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
املغرب العربي عمارة الزبير1 

الطابق الثاني عين حرودة - 28630 

املحمدية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

278 1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 مارس   2 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 MOJA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.MAILLE

خياطة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املالبس الجاهزة -استيراد وتصدير.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

املغرب العربي عمارة الزبير1 الطابق 

الثاني عين حرودة - 28630 املحمدية 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 500  : حاضر1  فوزية  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيدة ثورية فاطمي : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة فوزية حاضر1 عنوانه)ا) 
دوار وردة الزنقة 3 رقم 57 املحمدية 

28830 املحمدية املغرب.

عنوانه)ا)  فاطمي  ثورية  السيدة 

املحمدية   201 رقم  النهضة  حي 

28830 املحمدية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

السيدة فوزية حاضر1 عنوانه)ا) 
دوار وردة الزنقة 3 رقم 57 املحمدية 

28830 املحمدية املغرب

عنوانه)ا)  فاطمي  ثورية  السيدة 

املحمدية   201 رقم  النهضة  حي 

28830 املحمدية املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية باملحمدية بتاريخ 19 أبريل 

2021 تحت رقم 960.

673I

HORIZON LINES SARL

GEOSTIND
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

HORIZON LINES SARL

شارع محمد اليزيد1، إقامة 

األندلس، بلوك H، الطابق الثاني، 

رقم 11، 0 930، تطوان املغرب

GEOSTIND شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

عمر بن العاص، رقم 29، الطابق 

الثالث، رقم 26 - 90000 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

115 57

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 مارس   09

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GEOSTIND

-مكتب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الدراسات ؛ 

-الخبرة العامة في مجاالت البناء 

واألشغا  العامة ؛ 

- التصميم والدراسات في مجاالت 

البناء واألشغا  العامة ؛ 

واختبارات  املسوحات  إجراء   -

ومراقبة الجودة ؛

واإلشراف  الفنية  املساعدة   -

واإلدارة  األعما   على  والرقابة 

مجا   في  واالستشارات  والتنسيق 

مجاالت  في  واإلنشاءات  الهندسة 

البناء واألشغا  العامة..

عنوان املقر االجتماعي : شارع عمر 

بن العاص، رقم 29، الطابق الثالث، 

رقم 26 - 90000 طنجة املغرب.
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

 BGED études et الشركة 
 développement, SARL : 750

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 250  : الجما   سناء  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 BGED études et الشركة 
عنوانه)ا)   développement, SARL
طريق   ،W بلوك  الحسني،  مركب 
الرباط، كلم 7 90000 طنجة املغرب.
عنوانه)ا)  الجما   سناء  السيدة 
عمارة  فلور1،  فا   الضحى  مجمع 
16، طابق 1، شقة 6 90000 طنجة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
عنوانه)ا)  الجما   سناء  السيدة 
عمارة  فلور1،  فا   الضحى  مجمع 
16، طابق 1، شقة 6 90000 طنجة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   19 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 65 1 2.
67 I

HORIZON LINES SARL

TRANSPOIS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HORIZON LINES SARL
شارع محمد اليزيد1، إقامة 

األندلس، بلوك H، الطابق الثاني، 
رقم 11، 0 930، تطوان املغرب

TRANSPOIS شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حومة 
الدكوك، جرندو، الطابق الرابع، 

الشقة 10، وادالو - 93250 تطوان 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

29225
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 مارس   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TRANSPOIS
نقل   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

األسماك. 
- نقل البضائع.

وتقديم  النقل  معدات  تأجير   -
الخدمات املتعلقة بعمليات النقل.

واملأكوالت  األسماك  تسويق   -
البحرية.

- عمليات االستيراد والتصدير..
حومة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الرابع،  الطابق  جرندو،  الدكوك، 
تطوان   93250  - وادالو   ،10 الشقة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد محمد بوقو : 1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  بوقو  محمد  السيد 
شارع الزبير بن العوام، رقم 5 93000 

تطوان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
عنوانه)ا)  بوقو  محمد  السيد 
شارع الزبير بن العوام، رقم 5 93000 

تطوان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   20 بتاريخ  بتطوان  االبتدائية 

2021 تحت رقم 877.
675I

ائتمانية حكيم الرجواني ش.م.م ذات الشريك 

الوحيد

SADFOR شركة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير تسمية الشركة

ائتمانية حكيم الرجواني ش.م.م 
ذات الشريك الوحيد

شارع محمد الزرقطوني درب11 رقم 
16 حي السالم ويسالن مكناس، 

50080، مكناس املغرب
شركة SADFOR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجتماعي مركز آيت 
يعزم محل رقم 5 أكورا1 - 51000 

الحاجب املغرب.
تغيير تسمية الشركة

رقم التقييد في السجل التجار1 
 56 3

 بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2021 مارس   16 في  املؤرخ 
»شركة  من  الشركة  تسمية  تغيير 
 TADGHOT »شركة  إلى   »SADFOR

. »SERVICES
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   21 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2021 تحت رقم 2062.
676I

ائتمانية حكيم الرجواني ش.م.م ذات الشريك 

الوحيد

SADFOR شركة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

ائتمانية حكيم الرجواني ش.م.م 
ذات الشريك الوحيد

شارع محمد الزرقطوني درب11 رقم 
16 حي السالم ويسالن مكناس، 

50080، مكناس املغرب
شركة SADFOR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجتماعي مركز آيت 
يعزم محل رقم 5 أكورا1 - 51000 

الحاجب املغرب.
تغيير نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجار1 
. 56 3

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تغيير   2021 مارس   16 املؤرخ في 
نشاط الشركة من »بيع لوازم املكتب 
أو  املختلفة  »األشغا   إلى  بالجملة« 

البناء
املتاجرة

تحويل األموا «.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   21 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2021 تحت رقم 2062.

677I

ائتمانية ماجسترا 

 CENTRE D›INFORMATION
 ET DE DOCUMENTATION

 ECONOMIQUE DE
MEKNÈS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

ائتمانية ماجسترا 
تجزئة السيكون القطعة 7/17 زاوية 

زنقة طنجة وزنقة ابن الخطيب 
األطلس فاس، 30100، فاس املغرب

 CENTRE D›INFORMATION
 ET DE DOCUMENTATION

 ECONOMIQUE DE MEKNÈS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي : غرفة 
التجارة والصناعة والخدمات 
بمكناس ساحة عبد العزيز ابن 
ادريس - 31000 صفرو املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

.39601
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   2021 فبراير   05 في  املؤرخ 
 CENTRE D’INFORMATION حل 
 ET DE DOCUMENTATION
 ECONOMIQUE DE MEKNÈS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
رأسمالها  مبلغ  الوحيد  الشريك 
مقرها  وعنوان  درهم   10.000
والصناعة  التجارة  غرفة  اإلجتماعي 
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عبد  ساحة  بمكناس  والخدمات 

صفرو   31000  - ادريس  ابن  العزيز 

تحقيق  عدم  املغرب نتيجة   

األهداف املنشودة واملتوخاة.

و عين:

السيد)ة) نوفل املرس وعنوانه)ا) 

 31000 طريق سيد1 علي بوسرغين 

صفرو املغرب كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

غرفة  وفي   2021 فبراير   05 بتاريخ 

والخدمات  والصناعة  التجارة 

ابن  العزيز  عبد  ساحة  بمكناس 

ادريس - 31000 صفرو املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   11 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2021 تحت رقم 122.

678I

FINANCIUM LLP

RFITECH SOLUTIONS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FINANCIUM LLP

 BD ABDELMOUMEN 131,

 N°17, 4ème étage، 20130،

CASABLANCA MAROC

RFITECH SOLUTIONS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 128، 

شارع العرعا ر، الطابق 2، مكتب 

رقم 6 الدار البيضاء - 50 20 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

10665

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2021 يناير   28

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. RFITECH SOLUTIONS
 •  : بإيجاز  الشركة  غرض 
املنتجات  وتسويق  وتوزيع  تطوير 
تكنولوجيا  ومنتجات  التكنولوجية 

املعلومات.
أنواع  جميع  وتوزيع  تسويق   •
والبرمجيات  واألجهزة  املعدات 
وتكنولوجيا  االتصاالت  مجا   في 

املعلومات.
الدراسات الفنية واالستشارات   •
املعلومات  هندسة  في  واملشورة 

واالتصاالت.
التي  السلع  وتسويق  تصنيع   •
تكون بمثابة ملحقات أو مساعدات 
والتجارية،  املصنعة  للمنتجات 

وتقديم خدمات اإلدارة فيما 
االتصاالت  بمجاالت  يتعلق 

وتكنولوجيا املعلومات.
.

 ،128  : االجتماعي  املقر  عنوان 
مكتب   ،2 الطابق  ر،  العرعا  شارع 
50 20 الدار   - 6 الدار البيضاء  رقم 

البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
00  حصة   : السيد محمد لحلو 

بقيمة 100 درهم للحصة .
00  حصة   : السيدة هناء تمورو 

بقيمة 100 درهم للحصة .
حصة   200  : ارفيطيك  الشركة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  لحلو  محمد  السيد 
داربنا، بلوك ب، شارع 1، فيال لحلو، 
النواصر  بوسكورة،  لهال ،  رمل 

27182 النواصر املغرب.
عنوانه)ا)  تمورو  هناء  السيدة 
داربنا، بلوك ب، شارع 1، فيال لحلو، 
النواصر  بوسكورة،  لهال ،  رمل 

27182 النواصر املغرب.

عنوانه)ا)  ارفيطيك  الشركة 
الزاوية  النواصر،  طريق  تكنوبارك، 
الدار البيضاء   CT 20150و RS 11 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
عنوانه)ا)  لحلو  محمد  السيد 
داربنا، بلوك ب، شارع 1، فيال لحلو، 
النواصر  بوسكورة،  لهال ،  رمل 

27182 النواصر املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

مارس 2021 تحت رقم 770912.
679I

ائتمانية ماجسترا 

 INSTITUT DE COMMERCE
 ET DE GESTION DE

MEKNÈS PRIVE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

ائتمانية ماجسترا 
تجزئة السيكون القطعة 7/17 زاوية 

زنقة طنجة وزنقة ابن الخطيب 
األطلس فاس، 30100، فاس املغرب

 INSTITUT DE COMMERCE
 ET DE GESTION DE MEKNÈS

PRIVE شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : غرفة 
التجارة والصناعة والخدمات 
بمكناس ساحة عبد العزيز ابن 
ادريس - 31000 صفرو املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

.396 5
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
2021 تقرر حل  05 فبراير  املؤرخ في 
 INSTITUT DE COMMERCE ET
 DE GESTION DE MEKNÈS PRIVE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
رأسمالها  مبلغ  الوحيد  الشريك 
مقرها  وعنوان  درهم   10.000
والصناعة  التجارة  غرفة  اإلجتماعي 
عبد  ساحة  بمكناس  والخدمات 

صفرو   31000  - ادريس  ابن  العزيز 

املغرب نتيجة لعدم تحقيق األهداف 

املنشودة واملتوخاة.

و عين:

السيد)ة) نوفل املرس وعنوانه)ا) 

 31000 طريق سيد1 علي بوسرغين 

صفرو املغرب كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

غرفة  وفي   2021 فبراير   05 بتاريخ 

والخدمات  والصناعة  التجارة 

ابن  العزيز  عبد  ساحة  بمكناس 

ادريس - 31000 صفرو املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   11 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2021 تحت رقم 123.

680I

FIDUCIAIRE DE MARRAKECH FIDUMAR

FAB ET FIL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

 FIDUCIAIRE DE MARRAKECH

FIDUMAR

 151RUE MOHAMED EL

 BEQUAL GUELIZ، 40000،

MARRAKECH MAROC

FAB ET FIL شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 6 شارع 
ابن تاشفين اقامة هند مخيم الغو  

- 0000  مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجار1 

.112615

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت   2021 مارس   23 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة) نسرين املسكون 

 100 حصة اجتماعية من أصل   30

 ANTOINE )ة)  حصة لفائدة السيد 

23 مارس  بتاريخ   ANDRE RIVANO

.2021
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

أبريل   23 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 123359.

681I

AFRODITA

 SOCIETE CIVILE

IMMOBILIERE CONDOR
شركة املحاصة

حل شركة

AFRODITA

 17Avenue Prince Moulay

 Abdellah، 90020، TANGER

MAROC

 SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE

CONDOR شركة املحاصة)في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي    زنقة 

الدكتور فرج - 90000 طنجة 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

.9315

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2021 املؤرخ في  2 مارس 

 SOCIETE CIVILE املحاصة  شركة 

مبلغ   IMMOBILIERE CONDOR
وعنوان  درهم   10.000 رأسمالها 
الدكتور  زنقة  اإلجتماعي     مقرها 

فرج - 90000 طنجة املغرب نتيجة   

: إيقاف نشاط الشركة.
زنقة  و حدد مقر التصفية ب    

دكتور فرج - 90000 طنجة املغرب. 

و عين:

السيد)ة) مرزوق أكتاو وعنوانه)ا) 
حي   1 رقم   17 زنقة  العيون  تجزئة 

املغرب  طنجة   90000 الشرف 

كمصفي )ة) للشركة.

الحدود  اإلقتضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  ومحل  املخابرة  محل  لهم 

العقود والوثائق املتعلقة بالتصفية : 
   زنقة دكتور فرج.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   30 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 1890 2.

682I

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE

 FIDUCIAIRE

INTERNATIONALE JFK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE

62 شارع سيد1 عبد الرحمان، 

20200، الدار البيضاء املغرب

 FIDUCIAIRE INTERNATIONALE

JFK شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 62 شارع 

سيد1 عبد الرحمان الشقة 1 - 

20200 الدار البيضاء املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

501.093

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   01

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 FIDUCIAIRE INTERNATIONALE

. JFK

محاسب   : غرض الشركة بإيجاز 

معتمد.

62 شارع  عنوان املقر االجتماعي : 

 -  1 الشقة  الرحمان  عبد  سيد1 

20200 الدار البيضاء املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 500.000 مبلغ رأسما  الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

 : جواد  حسيني  خياطي  السيد 
5000 بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

جواد  حسيني  خياطي  السيد 
عبد  سيد1  شارع   62 عنوانه)ا) 
البيضاء  الدار   20200 الرحمان 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
جواد  حسيني  خياطي  السيد 
عبد  سيد1  شارع   62 عنوانه)ا) 
البيضاء  الدار   20200 الرحمان 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 30 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 776.526.
683I

CONSEILS EVERNAGE

 S.G.C SLIM GLOBAL  
CONSTRUCTIONS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CONSEILS EVERNAGE
 AV ALLA EL FASSI N°17

 IMM JAWHARA، 40000،
MARRAKECH maroc

 S.G.C (SLIM GLOBAL ( 
CONSTRUCTIONS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 
ايمان مجنوعة   عمارة 22 شقة 
2 الشريفية تسلطانت مراكش - 

0000  مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
11 2 9

 08 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 S.G.C (SLIM GLOBAL  (  :

.CONSTRUCTIONS

: أعما  أو  غرض الشركة بإيجاز 

تشييد متنوعة .

اقامة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

شقة   22 عمارة  مجنوعة    ايمان 

 - مراكش  تسلطانت  الشريفية   2

0000  مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : صدير  توفيق  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة . 

 1000  : صدير  توفيق  السيد 

بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  صدير  توفيق  السيد 

 22 عمارة  مجنوعة    ايمان  اقامة 

2 الشريفية تسلطانت مراكش  شقة 

0000  مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

عنوانه)ا)  صدير  توفيق  السيد 

 22 عمارة  مجنوعة    ايمان  اقامة 

2 الشريفية تسلطانت مراكش  شقة 

0000  مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بمراكش بتاريخ - تحت رقم 

.-

68 I
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 SOCIÉTÉ KECH DU COMMERCE ET DES 

SERVICES ENSEIGNE SOKECOSE

 SOCIÉTÉ KECH DU
 COMMERCE ET DES
 SERVICES** S.A.R.L

   ENSEIGNE COMMERCIAL
SOKECOSE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 SOCIÉTÉ KECH DU
 COMMERCE ET DES SERVICES

ENSEIGNE SOKECOSE
282 تجزئة مرستان سيبع مراكش 

528 تجزئة تاسلطانت سيبع 
مراكش، 0050 ، مراكش املغرب
 Société kech du commerce et

 des services** S.A.R.L Enseigne
commercial (sokecose) شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 292 

تجزئة مرسطان واحة الحسن الثاني 
سيبع مراكش - 0050  مراكض 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

11 365
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   19
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 Société kech du commerce et
 des services** S.A.R.L Enseigne

.(commercial (sokecose
مختلف   : بإيجاز  الشركة  غرض 
 . .املقاهي  الخدمات .محطات الوقود 

املطاعم .حداءق لعب األطفا  .
 292  : االجتماعي  املقر  عنوان 
تجزئة مرسطان واحة الحسن الثاني 
مراكض    0050  - مراكش  سيبع 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:  رأسما   مبلغ 
10.000.000 درهم، مقسم كالتالي:

 900  : وخمو  خديجة  السيدة 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 100  : الرويجل  رحمة  السيدة 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة خديجة وخمو عنوانه)ا) 
528 نجزئة تسلطانت سيبع مراكش 

0050  مراكش املغرب.
السيدة رحمة الرويجل عنوانه)ا) 
مراكش  سيبع  املصلى  شارع   256

0050  مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
السيدة خديجة وخمو عنوانه)ا) 
528 تجزئة تسلطانت سيبع مراكش 

0050  مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  بمراكش  التجارية 
رقم  تحت   2021 أبريل   29
 M0 _21_2337197123553/

.2021/D.A.C.E
685I

 SOCIETE DE CONSEIL JURIDIQUE ET

D’EXPERTISE COMPTABLE

LINTAMINE IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 SOCIETE DE CONSEIL
 JURIDIQUE ET D›EXPERTISE

COMPTABLE
 BINE LAMDOUNE BD

 INZEGANE RUE 65 N° 115
 ETG 2، 20470، ‹CASABLANCA

MAROC
LINTAMINE IMMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 BIN وعنوان مقرها اإلجتماعي

 LAMDOUNE RUE 65 N°115
 CASABLNCA 008 20470

CASABLNCA املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

500189

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   19

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LINTAMINE IMMO

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

.PROMOTEUR IMMOBILIER

 BIN  : االجتماعي  املقر  عنوان 

 LAMDOUNE RUE 65 N°115

 CASABLNCA 008 20 70

CASABLNCA املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد محمد شوكير : 250 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 250  : السيد عبد العزيز شوكير 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500  : السيد عبد الرحيم بشرو 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  شوكير  محمد  السيد 

 97 20عمارة  زنقة  بوسكيلة  اقامة 
البيضاء  الدار  مومن  سيد1  رقم   

70 20 الدار البيضاء املغرب.

شوكير  العزيز  عبد  السيد 

 17 زنقة  االمان  تجزئة  عنوانه)ا) 
رقم  10سيد1 مومن الدار البيضاء 

70 20 الدار البيضاء املغرب.

بشرو  الرحيم  عبد  السيد 

زنقة  العام  املنضر  شارع  عنوانه)ا) 

البيضاء  الشق  عين  الكريمات   25

70 20 الدار البيضاء املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

بشرو  الرحيم  عبد  السيد 

زنقة  العام  املنضر  شارع  عنوانه)ا) 

25 الكريمات عين الش 70 20 الدار 

البيضاء املغرب 

شوكير  العزيز  عبد  السيد 
عنوانه)ا) تجزئة االمان زنقة 17 رقم 

لدار   20 70 ا   مومن   10سيد1 

البيضاء املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2021 تحت رقم ...

686I

azzouziabdelali

 SOCIETE AICHA
IRRIGATION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

azzouziabdelali

FES، 30010، FES MAROC

 SOCIETE AICHA IRRIGATION

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة رقم 

7 تجزئة العلمي رقم 1  املرجة - 

30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

67119

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 مارس   08

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. SOCIETE AICHA IRRIGATION

تسويق   : بإيجاز  الشركة  غرض 

 - تقطيع الخشب   - اآلالت الفالحية 

االستيراد والتصدير.

شقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
املرجة    1 تجزئة العلمي رقم   7 رقم 

- 30000 فاس املغرب.
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

 500  : الزكاني  ابتسام  السيدة 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

حصة   500  : الزكاني  بدر  السيد 
بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة ابتسام الزكاني عنوانه)ا) 
  1 العلمي رقم  تجزئة   7 شقة رقم 

املرجة 30000 فاس املغرب.
عنوانه)ا)  الزكاني  بدر  السيد 
طريق فاس رقم 197 31000 صفرو 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
السيدة ابتسام الزكاني عنوانه)ا) 
  1 العلمي رقم  تجزئة   7 شقة رقم 

املرجة 30000 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   05 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2021 تحت رقم 7 16.
687I

DISTRIWAY

DESIGN PARQUET
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

DESIGN PARQUET
CASA، 20000، الدار البيضاء 

maroc
DESIGN PARQUET شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 N9 وعنوان مقرها اإلجتماعي

 ANGLE RUE MOUSSA BNOU
 NOUSSAIR ET RUE TAHA

 HOUSSINE GALERIE GALILEE -
2000 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
500951

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   16

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DESIGN PARQUET
 IMPORT : غرض الشركة بإيجاز

EXPORT
NEGOCE

 ENTREPRENEUR DES
 TRAVAUX DIVERS DE

.CONSTRUCTIONS
 N9  : االجتماعي  املقر  عنوان 
 ANGLE RUE MOUSSA BNOU
 NOUSSAIR ET RUE TAHA
 HOUSSINE GALERIE GALILEE -

2000 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 100  : فرماتي  عبدهللا  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد إلياس الراو1 : 200 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 700  : بصر1  الزوهرة  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة الزوهرة بصر1 عنوانه)ا) 
شقة   3 عمارة  لوفت  كردن  إقامة 
الدار   20000 دار بوعزة النواصر   5

البيضاء املغرب.
عنوانه)ا)  الراو1  إلياس  السيد 
شعيب  أبا  شارع   1 االدريسية  حي 
 20000 البيضاء   6 2 رقم  الدكالي 

الدار البيضاء املغرب.
السيد عبدهللا فرماتي عنوانه)ا) 
 58 رقم   13 بلوك   1 الفتح  تجزئة 
املحمدية  املجدوب  مو�سى  سيد1 

20000 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
السيدة الزوهرة بصر1 عنوانه)ا) 
شقة   3 عمارة  لوفت  كردن  إقامة 

الدار   20000 دار بوعزة النواصر   5
البيضاء الدار البيضاء

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 776315.
688I

fam consulting

 RIAD LES JARDINS DES
LILAS

فسخ عقد تسيير حر ألصل تجار1 

)األشخاص املعنويون)
فسخ عقد تسيير حر ألصل تجار1

 RIAD LES JARDINS DES LILAS
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
 MANAF ABDELOUAHED لشركة 
 SISE AU : الكائن مقرها االجتماعي ب
 57 RUE MOURITANIA BP 2609
مراكش   MARRAKECH - 40000
املغرب املؤرخ في 03 ما1 2021 تقرر 

مايلي:
فسخ عقد التسيير الحر لألصل   
 SIS AU 7 DERB : التجار1 الكائن ب
 IHIHANE SIDI BENSLIMANE
مراكش   MARRAKECH - 40000
شركة  طرف  من  املوقع  املغرب، 
 :  MANAF ABDELOUAHED
التجار1  لألصل  مالكة  بصفتها 
بصفتها   SOCIETE RISALIN وشركة 

مسيرة حرة.
689I

STE DOMICILE CONSEIL

STE IMMO DISTRIB SARLU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

STE DOMICILE CONSEIL
AV MED V، 35100، جرسيف 

املغرب
 STE IMMO DISTRIB SARLU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي دوار 
حرشة كامبير هوارة جرسيف - 

35100 جرسيف املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

.17 9
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تغيير   2021 مارس   09 املؤرخ في 
»دراسة واشغا   نشاط الشركة من 

تركيب أنظمة السقي بالتنقيط
استثمار العقارات

الفالحية  أالت  وتصدير  استيراد 
واشغا   »دراسة  إلى  والصناعية...« 

تركيب أنظمة السقي بالتنقيط
حفر االبار

الفالحية  أالت  وتصدير  استيراد 
والصناعية...«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بجرسيف بتاريخ 27 أبريل 

2021 تحت رقم 1071/2021.

690I

AUDIT CONSULT MOUFARREH

DAR EL GRILLAGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

AUDIT CONSULT MOUFARREH
 AVENUE LALLA MERYEM° 01

N، 30000، FES MAROC
DAR EL GRILLAGE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي    .شارع 

محمد السالو1 - 30000 فاس 
املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

.6 719
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 17 فبراير 2021 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»   .شارع محمد السالو1 - 30000 
 .  327 »قطعة  إلى  املغرب«  فاس 
تجزئة النماء الحي الصناعي بنسودة. 

- 30030 فاس املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   21 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2021 تحت رقم 7/21 19.

691I
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FUDICAIRE ISMAILI

STE IZICGSA SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI

حي التقدم بلوك 2 رقم 07 السمارة، 

ES-SMARA MAROC ،72000

STE IZICGSA SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

 AV وعنوان مقرها اإلجتماعي

 BIRANZARAN N° 08 ES

SEMARA - 72000 السمارة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

297

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2016 مارس   2 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.IZICGSA SARL AU

االشغا    : غرض الشركة بإيجاز 

العامة .

 AV  : االجتماعي  املقر  عنوان 

 BIRANZARAN N° 08 ES

SEMARA - 72000 السمارة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 : عالمي  املهد1  محمد  السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عالمي  املهد1  محمد  السيد 
رقم  الدويهي  محمد  زنقة  عنوانه)ا) 

 0 السمارة 72000 السمارة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

عالمي  املهد1  محمد  السيد 
رقم  الدويهي  محمد  زنقة  عنوانه)ا) 

 0 السمارة 72000 السمارة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما1   05 بتاريخ  بالسمارة  االبتدائية 

2016 تحت رقم 70/2016.

692I

ائتمانية ماجسترا 

 PARC DES EXPOSITIONS
DE MEKNÈS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

ائتمانية ماجسترا 

تجزئة السيكون القطعة 7/17 زاوية 
زنقة طنجة وزنقة ابن الخطيب 

األطلس فاس، 30100، فاس املغرب

 PARC DES EXPOSITIONS DE

MEKNÈS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : غرفة 

التجارة والصناعة والخدمات 

بمكناس ساحة عبد العزيز ابن 

ادريس - 31000 صفرو املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

.39613

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

2021 تقرر حل  05 فبراير  املؤرخ في 

 PARC DES EXPOSITIONS DE

مسؤولية  ذات  شركة   MEKNÈS

محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعنوان  درهم   10.000 رأسمالها 

التجارة  غرفة  اإلجتماعي  مقرها 

بمكناس  والخدمات  والصناعة 

 - ادريس  ابن  العزيز  عبد  ساحة 

نتيجة لعدم  املغرب  صفرو   31000

تحقيق األهداف املنشودة واملتوخاة.

و عين:
السيد)ة) نوفل املرس وعنوانه)ا) 
 31000 طريق سيد1 علي بوسرغين 

صفرو املغرب كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
غرفة  وفي   2021 فبراير   05 بتاريخ 
والخدمات  والصناعة  التجارة 
ابن  العزيز  عبد  ساحة  بمكناس 

ادريس - 31000 صفرو املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   11 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2021 تحت رقم 121.
693I

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

UNEX FARM
إعالن متعدد القرارات

TANWIR AUDIT ET CONSEIL
 AVENUE HASSAN 1ER CITY
 DAKHLA AGADIR AGADIR،

80000، AGADIR MAROC
UNEX FARM »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: تكنوبو  
2 أكادير با1 بلوك او الطابق الثالث 

مكتب أو ب 305 سيتي فونتي 
بنسرجاو أكادير - 80000 أكادير 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجار1: 
. 5 55

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
تم اتخاذ   2021 فبراير   01 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
على  ينص  الذ1   :01 رقم  قرار 
مايلي: استقالة املدير السابق السيد 
البطاقة  صاحب  مصطفى  توفيق 
وتعيين   J98919 الوطنية تحت رقم 
عبد  توفيق  السيد  الجديد  املديًر 
الوطنية  البطاقة  صاحب  الرحمان 

J280562 تحت رقم
على  ينص  الذ1   :02 رقم  قرار 
للشركة  الرئي�سي  املقر  نقل  مايلي: 
في  املوجود  السابق  العنوان  من 
الطابق الثاني رقم 03 عمارة الداخلة 
مجموعة 221 شارع حسن األو  حي 

الجديد  عنوانها  في  أكادير  الداخلة 

با1  أكادير   2 تكنوبو   في  املوجود 

بلوك او الطابق الثالث مكتب أو ب 

305 سيتي فونتي بنسرجاو أكادير

على  ينص  الذ1   :03 رقم  قرار 

مايلي: قامت الشريكة السيدة توفيق 

األسهم  بتحويل نصف  نادية  سلمى 

لصالح الشريك السيد توفيق محمد 

ياسين

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم  0: الذ1 ينص على مايلي: 

أكادير با1   2 :تكنوبو   املقر الرئي�سي 

بلوك او الطابق الثالث مكتب أو ب 

305 سيتي فونتي بنسرجاو أكادير

الذ1 ينص على  بند رقم 06-08: 

مايلي: قامت الشريكة السيدة توفيق 

األسهم  بتحويل نصف  نادية  سلمى 

لصالح الشريك السيد توفيق محمد 

ياسين

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   22 بتاريخ  باكادير  التجارية 

2021 تحت رقم 0 992.

69 I

SAGIDEV

NEYAMA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAGIDEV

 BD ZERKTOUNI 46BD  6

 ZERKTOUNI CASABLANCA،

20000، CASABLANCA MAROC

NEYAMA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 6  شارع 

زرقطوني الطابق التاني رقم 06 

الدارالبيضاء - 20230 الدارالبيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

13 85
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانون   2021 مارس   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.NEYAMA

الشراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والبيع عبر اإلنترنت.

6  شارع  عنوان املقر االجتماعي : 

 06 رقم  التاني  الطابق  زرقطوني 

20230 الدارالبيضاء  الدارالبيضاء - 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:  رأسما   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد بن ملين محمد مالك : 100 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

مالك  محمد  ملين  بن  السيد 

بن  مو�سى  شارع  عنوانه)ا) 

غوتييه   15 رقم   7 نصيرالطابق 

20230 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

مالك  محمد  ملين  بن  السيد 

بن  مو�سى  شارع  عنوانه)ا) 

غوتييه   15 رقم   7 نصيرالطابق 

20200 الدارالبيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 08 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 773866.

695I

FUDICAIRE ISMAILI

STE NETTOIESUD SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي التقدم بلوك 2 رقم 07 السمارة، 

ES-SMARA MAROC ،72000
 STE NETTOIESUD SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

 HAY وعنوان مقرها اإلجتماعي
EL AOUDA NR 472 BIS ES-

SEMARA - 72000 السمارة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
2281

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   20
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. NETTOIESUD SARL AU
االشغا    : غرض الشركة بإيجاز 

العامة .
 HAY EL  : عنوان املقر االجتماعي 
 AOUDA NR 472 BIS ES-SEMARA

72000 - السمارة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : بوعمود  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  بوعمود  السيد محمد 
باب   12 عمارة   2 االنبعات  اقامة 
 72000 اكادير  بنسركو   2 امل   60

السمارة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

عنوانه)ا)  بوعمود  السيد محمد 

باب   12 عمارة   2 االنبعات  اقامة 

 72000 اكادير  بنسركو   2 امل   60

السمارة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   28 االبتدائية بالسمارة بتاريخ 

2021 تحت رقم 2021/ 9.

696I

كافجيد

 GROUPE SCOLAIRE AZHAR
ERRYAD PRIVE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وفاة شريك

كافجيد

86 زنقة 165 مجموعة *ه* حي 

االلفة، 20220، الدار البيضاء 

املغرب

 GROUPE SCOLAIRE AZHAR

ERRYAD PRIVE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 219 

شارع واد أبو رقراق األلفة - 20200 

الدارالبيضاء املغرب.

وفاة شريك
رقم التقييد في السجل التجار1 

.366231

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

2021 تم اإلعالم  15 أبريل  املؤرخ في 

الراجي  الرحيم  عبد  الشريك  بوفاة 

 
ً
تبعا الورثة  على  حصصه  وتوزيع 

أبريل   12 في  املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

2021 بالشكل األتي :

محروش،  لطيفة  السيد)ة) 

1.071 حصة .

السيد)ة) لبنى الراجي، 831 حصة 

 1.662 الراجي،  هشام  السيد)ة) 

حصة .

 1.662 سفيان الراجي،  السيد)ة) 

حصة .

 1.662 الراجي،  جعفر  السيد)ة) 
حصة .

 1.662 الراجي،  سعد  السيد)ة) 
حصة .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 776398.
697I

ALLEGEANCE CONSULTING

HAWAMAKKA SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ALLEGEANCE CONSULTING
ساحة الرودني تقاطع شارع طانطان 

وشارع لبنان اقامة لينى رقم 
51&50، 90000، طنجة املغرب

HAWAMAKKA SARL AU شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة رقم 
33 ,بلوك س مجمع را�سي شارع 
محمد 6 طريق مالباطا , طنجة - 

90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
115 69

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 فبراير   09
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HAWAMAKKA SARL AU
انتاج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتوزيع البخار وتكييف الهواء.
شقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
رقم 33 ,بلوك س مجمع را�سي شارع 
 - طنجة   , مالباطا  طريق   6 محمد 

90000 طنجة املغرب.
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

علو1  بلحسن  سليمان  السيد 
درهم   1.000 بقيمة  حصة   100  :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
علو1  بلحسن  سليمان  السيد 
النخيل  ممر  ركنين  بالد  عنوانه)ا) 

الشمالي 0000  مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
علو1  بلحسن  سليمان  السيد 
النخيل  ممر  ركنين  بالد  عنوانه)ا) 

الشمالي 0000  مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   20 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم  7 1 2.
698I

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

WAFKAOUI FARM
إعالن متعدد القرارات

TANWIR AUDIT ET CONSEIL
 AVENUE HASSAN 1ER CITY
 DAKHLA AGADIR AGADIR،

80000، AGADIR MAROC
WAFKAOUI FARM »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: في 
تكنوبو  2 أكادير با1 بلوك او 

الطابق الثالث مكتب أو ب  30 
سيتي فونتي بنسرجاو أكادير - 

80000 أكادير املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجار1: 
. 5. 53

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 01 فبراير 2021

تم اتخاذ القرارات التالية: 
على  ينص  الذ1   :01 رقم  قرار 
السابق  املدير  استقالة  مايلي: 
السيد صالح الدين البرزيز صاحب 
صاحب البطاقة الوطنية تحت رقم

الجديد  املديًر  H 90019،وتعيين 
السيد توفيق عبد الرحمان صاحب 
J280562 البطاقة الوطنية تحت رقم
على  ينص  الذ1   :02 رقم  قرار 
للشركة  الرئي�سي  املقر  نقل  مايلي: 
في  املوجود  السابق  العنوان  من 
الطابق الثاني رقم 03 عمارة الداخلة 
مجموعة 221 شارع حسن األو  حي 
الجديد  عنوانها  في  أكادير  الداخلة 
با1  أكادير   2 تكنوبو   في  املوجود 
بلوك او الطابق الثالث مكتب أو ب 

 30 سيتي فونتي بنسرجاو أكادير
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذ1  رقم  0:  بند 
في  للشركة  الرئي�سي  املقر  مايلي: 
تكنوبو  2 أكادير با1 بلوك او الطابق 
الثالث مكتب أو ب  30 سيتي فونتي 

بنسرجاو أكادير
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   22 بتاريخ  باكادير  التجارية 

2021 تحت رقم 99239.
699I

tensiftconsultant

 K R S PROMOTION
IMMOBILIERE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسما  الشركة

tensiftconsultant
املكتب 2 عمارة الطنطاو1 زنقة 
الصناعة، 6000 ، آسفي املغرب

 K R S PROMOTION
IMMOBILIERE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي اسفي، 
عمارة 12 قيسارية الطنطاو1 - 

6000  آسفي املغرب.
رفع رأسما  الشركة

رقم التقييد في السجل التجار1 
.10519

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2021 أبريل   13 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسما   رفع 
من  أ1  درهم«   6.700.000«
 6.800.000« إلى  درهم«   100.000«

تقديم حصص   : عن طريق  درهم« 
نقدية أو عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   19 بتاريخ  بآسفي  االبتدائية 

2021 تحت رقم 395.
700I

fiduciaire dar dmana

 SOCIETE GREEN BELLOUTA
ET TERROIRS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

fiduciaire dar dmana
حي الدرعاويين درب الدرعاويين 

رقم 10 وزان حي الدرعاويين درب 
الدرعاويين رقم 10 وزان، 16200، 

وزان املغرب
 SOCIETE GREEN BELLOUTA ET
TERROIRS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي بدوار 

البلوطة جماعة بريكشة إقليم وزان 
- 16200 وزان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
1561

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2020 فبراير   20
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 SOCIETE GREEN BELLOUTA ET

.TERROIRS
نشاط   : بإيجاز  الشركة  غرض 

سياحي -مطعم- تنطيم التظاهرات.
بدوار   : االجتماعي  املقر  عنوان 
البلوطة جماعة بريكشة إقليم وزان 

- 16200 وزان املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 20.000 الشركة:  رأسما   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 100  : السيد عبد النور العزوز1 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

العزوز1  الدين  صالح  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   100  :

للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
العزوز1  النور  عبد  السيد 
جماعة  البلوطة  بدوار  عنوانه)ا) 
وزان   16200 وزان  إقليم  بريكشة 

املغرب.
العزوز1  الدين  صالح  السيد 
جماعة  البلوطة  بدوار  عنوانه)ا) 
وزان   16200 وزان  إقليم  بريكشة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
العزوز1  النور  عبد  السيد 
جماعة  البلوطة  بدوار  عنوانه)ا) 
وزان   16200 وزان  إقليم  بريكشة 

املغرب
العزوز1  الدين  صالح  السيد 
جماعة  البلوطة  بدوار  عنوانه)ا) 
وزان   16200 وزان  إقليم  بريكشة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   10 بتاريخ  بوزان  االبتدائية 

2020 تحت رقم 2551.
701I

كافجيد

CREABUZZ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

كافجيد
86 زنقة 165 مجموعة *ه* حي 
االلفة، 20220، الدار البيضاء 

املغرب
CREABUZZ شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 10 زنقة 
الشراردة الطابق السفلي بوركون - 

20050 الدار البيضاء املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجار1 
. 71231
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بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في  2 مارس 2021 تم تحويل 

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
زنقة الشراردة الطابق السفلي   10«

البيضاء  الدار   20050  - بوركون 
زنقة أبو اسحاق   112« إلى  املغرب« 

البيضاء  الدار   20050  - املروني 

املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 776395.

702I

ETUDE MAITRE AZZOUZ BAZZAOUI

 ETOIL ALMOTAWASSETE
IMMOBILIERE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسما  الشركة

 ETUDE MAITRE AZZOUZ

BAZZAOUI

 AV SAYED KOTB ANGLE

 SHIKOVSKI RES JOUBA B

ETAGE 1 N° 5، 90000، طنجة 

)املغرب)

 ETOIL ALMOTAWASSETE

IMMOBILIERE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 

االر�سي عمارة رقم   الشقة رقم 98 

بني مكادة - 90000 طنجة املغرب.
رفع رأسما  الشركة

رقم التقييد في السجل التجار1 

.95793

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم   2021 مارس   17 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسما   رفع 

 10.000« أ1 من  درهم«   1 0.000«

عن  درهم«   150.000« إلى  درهم« 

أو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   15 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 3518.

703I

SOLUCIA EXPERTISE

 AYAM DIGITAL

SOLUTIONS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOLUCIA EXPERTISE

 N°3 RUE IBN EL ARIF 2EME

 ETAGE BUREAU N°8 MAARIF

 CASABLANCA-MAROC،

20330، CASABLANCA MAROC

 AYAM DIGITAL SOLUTIONS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 11 
زنقة عزيز بال  الطابق الخامس, 

املعاريف - 20330 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

 501311

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   1 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 AYAM : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

. DIGITAL SOLUTIONS

وكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االتصاالت الرقمية.
 11 رقم   : عنوان املقر االجتماعي 
الخامس,  الطابق  بال   عزيز  زنقة 

البيضاء  الدار   20330  - املعاريف 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 12.000 الشركة:  رأسما   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد عبد القادر زهر : 0  حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد عبد هللا افقير : 0  حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

حصة    0  : السيد ياسر قصد1 
بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عبد القادر زهر عنوانه)ا) 
 1 8 رقم   30 زنقة   2 االدريسية 

20000 الدار البيضاء املغرب.
عنوانه)ا)  افقير  هللا  عبد  السيد 
 20000   5 رقم   18 حي الفرح زنقة 

الدار البيضاء املغرب.
عنوانه)ا)  قصد1  ياسر  السيد 
االدريسية 2 زنقة 26 رقم    20000 

الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
السيد عبد القادر زهر عنوانه)ا) 
 1 8 رقم   30 زنقة   2 االدريسية 

20000 الدار البيضاء املغرب
عنوانه)ا)  افقير  هللا  عبد  السيد 
 20000   5 رقم   18 حي الفرح زنقة 

الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

ما1 2021 تحت رقم 3 7767.
70 I

ETUDE MAITRE AZZOUZ BAZZAOUI

 ETOIL ALMOTAWASSETE
IMMOBILIERE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

 ETUDE MAITRE AZZOUZ
BAZZAOUI

 AV SAYED KOTB ANGLE
 SHIKOVSKI RES JOUBA B

ETAGE 1 N° 5، 90000، طنجة 
)املغرب)

 ETOIL ALMOTAWASSETE
IMMOBILIERE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 

االر�سي عمارة رقم   الشقة رقم 98 
بني مكادة - 90000 طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجار1 

.95793

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 مارس   17 في  املؤرخ 

املصادقة على :
الرحمان  عبد  )ة)  السيد  تفويت 
من  اجتماعية  حصة   25 الوهابي 
)ة)  السيد  لفائدة  حصة   75 أصل 
مارس   17 بتاريخ  أكد1  سليمان 

.2021
تفويت السيد )ة) االحمد1 محمد 
 75 أصل  من  اجتماعية  حصة   25
سليمان  )ة)  السيد  لفائدة  حصة 

أكد1 بتاريخ 17 مارس 2021.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
أبريل   15 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 3518.

705I

كافجيد

 GROUPE SCOLAIRE AZHAR
ERRYAD PRIVE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تعيين مسير جديد للشركة

كافجيد
86 زنقة 165 مجموعة *ه* حي 
االلفة، 20220، الدار البيضاء 

املغرب
 GROUPE SCOLAIRE AZHAR

ERRYAD PRIVE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 219 

شارع واد أبو رقراق األلفة - 20200 
الدارالبيضاء املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

.366231
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تعيين   2021 أبريل   15 املؤرخ في 
مسير جديد للشركة السيد)ة) الراجي 
جعفر كمسير وحيد تبعا لوفاة املسير.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 776398.

706I
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كافجيد

 GROUPE SCOLAIRE AZHAR
ERRYAD PRIVE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل الشكل القانوني للشركة

كافجيد
86 زنقة 165 مجموعة *ه* حي 
االلفة، 20220، الدار البيضاء 

املغرب
 GROUPE SCOLAIRE AZHAR

ERRYAD PRIVE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
و عنوان مقرها االجتماعي 219 

شارع واد أبو رقراق األلفة - 20200 
الدارالبيضاء .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

.366231
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2021 تم تحويل  15 أبريل  املؤرخ في 
الشكل القانوني للشركة من »شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 
»شركة ذات املسؤولية  إلى  الوحيد« 

املحدودة«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 776398.
707I

HORIZON LINES SARL

IMARAN D›OR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

HORIZON LINES SARL
شارع محمد اليزيد1، إقامة 

األندلس، بلوك H، الطابق الثاني، 
رقم 11، 0 930، تطوان املغرب
IMARAN D›OR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

صالح الدين األيوبي، رقم 3، الطابق 
األو  - 93000 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

29259

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 مارس   19

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.IMARAN D’OR

غرض الشركة بإيجاز : - اإلنعاش 

والتدبير العقار1..

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
صالح الدين األيوبي، رقم 3، الطابق 

األو  - 93000 تطوان املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة: 1.000.000 

درهم، مقسم كالتالي:

 600  : العمراني  حوديفة  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد عياذ العمراني : 100 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 100  : العمراني  ناصر  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 100  : العمراني  خالد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 100  : العمراني  أيوب  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 9.000  : العمراني  عياذ  السيد 

في  مساهمته  عبر  اجتماعية  حصة 
العقار1  بامللك  الشركة  رأسما  

الكائن بتطوان واملسمى »كويلما  2« 

ذ1 الرسم العقار1 عدد 71023/19 

درهم   900.000 في  واملحددة قيمته 

عبر خبرة منجزة من طرف األستاذة 

بصفتها خبيرة في  صباح الشرقاو1، 

الحصص. بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  العمراني  عياذ  السيد 
رقم   ،11 زنقة  شارع جبل الحبيب، 

28 93000 تطوان املغرب.

العمراني  حوديفة  السيد 

زنقة  شارع جبل الحبيب،  عنوانه)ا) 

11، رقم 8 93000 تطوان املغرب.

عنوانه)ا)  العمراني  ناصر  السيد 
رقم   ،11 زنقة  شارع جبل الحبيب، 

28 93000 تطوان املغرب.

عنوانه)ا)  العمراني  خالد  السيد 
رقم   ،11 زنقة  شارع جبل الحبيب، 

28 93000 تطوان املغرب.

عنوانه)ا)  العمراني  أيوب  السيد 
رقم   ،11 زنقة  شارع جبل الحبيب، 

28 93000 تطوان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

العمراني  حوديفة  السيد 

زنقة  شارع جبل الحبيب،  عنوانه)ا) 

11، رقم 28 93000 تطوان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   22 بتاريخ  بتطوان  االبتدائية 

2021 تحت رقم 906.

708I

موثق

 ETAPE FIRST SARL 
شركة إيطاب فورست ش.م.م

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

موثق

8   شارع محمد الخامس وزنقة 

الون اقامة صوفيا الثانية الطابق 

الرابع رقم 11 البيضاء، 20300، 

الدار البيضاء املغرب

 ETAPE FIRST SARL شركة 

إيطاب فورست ش.م.م شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الدار 

البيضاء,59,شارع الزرقطوني, إقامة 

الزهور, الطابق الثامن, الرقم  2. - 

20100 البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

11717

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 يناير   19

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ETAPE : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

FIRST SARL شركة إيطاب فورست 

ش.م.م .

االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقار1 االنشطة السياحية تاسيس 

الفحص  وتشغيلها  الوقود  محطات 

التقني للسيارات.

الدار   : االجتماعي  املقر  عنوان 

إقامة  البيضاء,59,شارع الزرقطوني, 

 - الرقم  2.  الطابق الثامن,  الزهور, 

20100 البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:  رأسما   مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

 50.000  : الغاز1  عزيز  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 : امللطي  ر�سى  محمد  السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   50.000

للحصة . 

بقيمة   500  : السيد عزيز الغاز1 

100 درهم.

 500  : السيد محمد ر�سى امللطي 

بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عزيز الغاز1 عنوانه)ا) حي 
عين الشق   92 رقم   23 االسرة زنقة 

البيضاء 20100 البيضاء املغرب.

امللطي  ر�سى  محمد  السيد 
عنوانه)ا) 16 زنقة ابو رقراق ط   ش 

22 البيضاء 20100 البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

السيد عزيز الغاز1 عنوانه)ا) حي 
عين الشق   92 رقم   23 االسرة زنقة 

البيضاء 20100 البيضاء املغرب.
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امللطي  ر�سى  محمد  السيد 

عنوانه)ا) 16 زنقة ابو رقراق ط   ش 

22 البيضاء 20100 البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

مارس 2021 تحت رقم 772037.

709I

JURIS LEGAL

BEYTA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

JURIS LEGAL

 Angle Bd Abdelmoumen &

 Rue Chatila, Résidence Kamar,

 Etg 3, Bureau 6، 20000،

CASABLANCA MAROC

BEYTA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : شارع 

غاند1 17 زنقة ابن كثير - 20000 

الدار البيضاء املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

.295069

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر   2020 دجنبر   18 في  املؤرخ 

مسؤولية  ذات  شركة   BEYTA حل 

محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 

درهم وعنوان مقرها   200 رأسمالها 

اإلجتماعي شارع غاند1 17 زنقة ابن 

الدار البيضاء املغرب   20000  - كثير 

نتيجة   توقف أنشطة الشركة.

و عين:
الحسناو1  الطيب  السيد)ة) 

وعنوانه)ا) شارع غاند1 17 زنقة ابن 

املغرب  البيضاء  الدار   20000 كثير 

كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

شارع  وفي   2020 دجنبر   18 بتاريخ 

 20000  - زنقة ابن كثير   17 غاند1 

الدار البيضاء املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 5 7757.

710I

ائتمانية ماجسترا 

صوطراف ليليا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتمانية ماجسترا 

تجزئة السيكون القطعة 7/17 زاوية 
زنقة طنجة وزنقة ابن الخطيب 

األطلس فاس، 30100، فاس املغرب

صوطراف ليليا شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم    

بلوك 09 املرجة زواغة السفلى - 

30000 فاس املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

66909

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 فبراير   0 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

صوطراف ليليا .

مقاولة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أألشغا  املختلفة 

بيع وشراء مواد البناء

مقاولة في األنعاش العقار1 .
رقم      : عنوان املقر االجتماعي 

 - السفلى  زواغة  املرجة   09 بلوك 

30000 فاس املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 500.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 2.500  : لشقر  ادريس  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد طارق لشقر : 2.500 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  لشقر  ادريس  السيد 
 6 تجزئة كنزة زنقة اليزيد1 جنان م 

الكامل 30000 فاس املغرب .
السيد طارق لشقر عنوانه)ا) رقم 
 30000 اللة مينة ملعب الخيل   27

فاس املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
السيد طارق لشقر عنوانه)ا) رقم 
 30000 اللة مينة ملعب الخيل   27

فاس املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   25 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2021 تحت رقم 1397/2021.
711I

JURIS LEGAL

ZE CONSEIL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

JURIS LEGAL
 Angle Bd Abdelmoumen
 & Rue Chatila, Résidence
 Kamar, Etg 3, Bureau 6، 20000،

CASABLANCA MAROC
ذات  شركة   ZE CONSEIL
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد
زنقة   : اإلجتماعي  وعنوان مقرها 
 - املعاريف  الطابق    بركات  أحمد 

20000 الدار البيضاء املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
.26 705

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
2020 تقرر حل  املؤرخ في  2 دجنبر 
ZE CONSEIL شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعنوان  درهم   12.000 رأسمالها 
مقرها اإلجتماعي زنقة أحمد بركات 
الدار   20000  - املعاريف  الطابق   

لتوقف  نتيجة  املغرب  البيضاء 
أنشطة الشركة.

و عين:
الحسناو1  زينب  السيد)ة) 
بركات  أحمد  زنقة  وعنوانه)ا) 
البيضاء  الدار   20000 املعاريف 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
زنقة  وفي   2020 دجنبر  بتاريخ  2 
 - املعاريف  الطابق    بركات  أحمد 

20000 الدار البيضاء املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 6 7757.
712I

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC( BUREAU DE

COMPTABILITE

FAYROUZA STUDIO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC(
BUREAU DE COMPTABILITE
صندوق البريد 310 الرئيسية 
الرشيدية، 52000، الرشيدية 

املغرب
FAYROUZA STUDIO شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تقاطع 
زنقة الزرقطوني وزنقة الحنصالي 
الشقة الكائنة بالطابق 3 - 52000 

الرشيدية املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجار1 
.12723

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 12 مارس 2021 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
وزنقة  الزرقطوني  زنقة  »تقاطع 
الحنصالي الشقة الكائنة بالطابق 3 - 
52000 الرشيدية املغرب« إلى »زنقة 
عال  بن عبد هللا عمارة رقم 2 الشقة 
52000 الرشيدية   -  3 5 الطابق  رقم 

املغرب«.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالرشيدية بتاريخ 26 أبريل 

2021 تحت رقم 202.
713I

ائتمانية ماجسترا 

LIEN DES SAVEURS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ائتمانية ماجسترا 
تجزئة السيكون القطعة 7/17 زاوية 

زنقة طنجة وزنقة ابن الخطيب 
األطلس فاس، 30100، فاس املغرب
LIEN DES SAVEURS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع سان 
لويس أ7- الطابق الثالت رقم  2 - 

30000 فاس املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجار1 
.26397

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2020 نونبر   25 في  املؤرخ 

املصادقة على :
لبحر  نجاة  )ة)  السيد  تفويت 
 110 حصة اجتماعية من أصل   10
زكرياء  )ة)  السيد  لفائدة  حصة 

هاهاتي بتاريخ 25 نونبر 2020.
تفويت السيد )ة) محمد لبعسا  
 10 أصل  من  اجتماعية  حصة   10
نجاة لبحر  )ة)  حصة لفائدة السيد 

بتاريخ 25 نونبر 2020.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
فبراير   01 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2021 تحت رقم 97/2021 .
71 I

BOUCHTA COMPTA

FOR YOUR DECOR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BOUCHTA COMPTA
 RUE MASSINET RES.

 CHAIME«B« 1erETAGE N° 3،
90000، TANGER MAROC

FOR YOUR DECOR شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة عبد 
هللا الهبطي اقامة القدس رقم  3 - 

90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
115879

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   20
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 FOR  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.YOUR DECOR
اشغا    : بإيجاز  الشركة  غرض 

التهيئة والديكور.
عنوان املقر االجتماعي : زنقة عبد 
 - هللا الهبطي اقامة القدس رقم  3 

90000 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 السيدة الوليشكي فاطمة الزهرة :
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة .
السيدة الوليشكي فاطمة الزهرة : 

1000 بقيمة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة الوليشكي فاطمة الزهرة 
 20 زنقة  االندلس  تجزئة  عنوانه)ا) 

رقم 27 90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
السيدة الوليشكي فاطمة الزهرة 
 20 زنقة  االندلس  تجزئة  عنوانه)ا) 

رقم 27 90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   29 بتاريخ  بطنجة  التجارية 
2021 تحت رقم  02 .

715I

SOUHAL CONSULTING

KNS MAROC ONLINE
إعالن متعدد القرارات

SOUHAL CONSULTING
 RUE YOUGOSLAVIE IMM 82-A

 APPT 14 GUELIZ، 40000،
MARRAKECH MAROC

KNS MAROC ONLINE »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: البديع 2 
رقم 6  امرشيش - 0000  مراكش 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجار1: 
.112551

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 11 مارس 2021

تم اتخاذ القرارات التالية: 
على  ينص  الذ1   :1 رقم  قرار 
االجتماعي  املقر  تحويل  مايلي: 
  6 2 رقم  الحالي للشركة من البديع 
امرشيش مراكش إلى الشقة رقم  1 
الطابق االو  عمارة ب شارع  مكرر 
الحي املحمد1   2 الخوارزمي الوحدة 

مراكش
قرار رقم 2: الذ1 ينص على مايلي: 
نشاط  إلى  التالي  النشاط  إضافة 
الشركة الحالي ˸ االستيراد والتصدير 
قرار رقم 3: الذ1 ينص على مايلي: 
من  والبند رقم     3 تغيير البند رقم 

النظام األسا�سي للشركة 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 3: الذ1 ينص على مايلي: 
بيع   1-  ˸ النشاط االجتماعي للشركة 
طريق  عن  والخدمات  املنتوجات 

االنترنت -2 االستيراد والتصدير 
بند رقم  : الذ1 ينص على مايلي: 
الشقة   ˸ للشركة  االجتماعي  املقر 
عمارة  االو   الطابق  مكرر  رقم  1 
الحي   2 ب شارع الخوارزمي الوحدة 

املحمد1 مراكش

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   26 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 00 123.

716I

BOUCHTA COMPTA

BOTEVA MARBRE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

BOUCHTA COMPTA

 RUE MASSINET RES.

 CHAIME«B« 1erETAGE N° 3،

90000، TANGER MAROC

BOTEVA MARBRE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة عبد 

هللا الهبطي اقامة القدس رقم  3 - 

90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

115877

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BOTEVA MARBRE

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتركيب الرخام.

عنوان املقر االجتماعي : زنقة عبد 

 - هللا الهبطي اقامة القدس رقم  3 

90000 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : السيد كاموس عبد هللا 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 1000  : السيد كاموس عبد هللا 

بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد كاموس عبد هللا عنوانه)ا) 

 03 رقم   68 الزنقة  البالية  طنجة 

90000 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

السيد كاموس عبد هللا عنوانه)ا) 

 03 رقم   68 الزنقة  البالية  طنجة 

90000 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   29 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 023 .

717I

HADI CONSEIL

صطاصيون سرفس اوال انرجي 

تماللت
عقد تسيير حر ألصل تجار1 )األشخاص 

املعنويون)

عقد تسيير حر ألصل تجار1

صطاصيون سرفس اوال انرجي 

تماللت 

قي  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

أعطى اصباص بن   2021 أبريل   01

التجار1  بالسجل  املسجل  زروا  

بقلعة  االبتدائية  باملحكمة   30 3

الحر لألصل  التسيير  السراغنة حق 

الشاو1  دوار  ب  الكائن  التجار1 

السراغنة  القلعة    3000  - تماللت 

تماللت  صطاصيون  لفائدة  املغرب 

أبريل   01 من  تبتدئ  سنة   10 ملدة 

 2031 مارس   31 في  وتنتهي   2021

 25.000 قيمته  شهر1  مبلغ  مقابل 

درهم.

718I

NCG EXPERTISE

3D NAKHIL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NCG EXPERTISE
 RES JNINA ANG YAACOUB
 MANSOUR ET KHALID IBN

 WALID APPT 10 IMM C
 GUELIZ MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC
3D NAKHIL شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

املسار 222 طريق أسفي مراكش - 
0000  ملراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
11 269

 18 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 مارس 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 3D  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.NAKHIL
مواد   : بإيجاز  الشركة  غرض 
أعما  أو   - بالتفصيل  )تاجر)  البناء 

إنشاءات متنوعة )مقاو ) - تاجر.
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - مراكش  أسفي  طريق   222 املسار 

0000  ملراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
الشريف  محمد  موال1  السيد 
 100 بقيمة  حصة   1.000  : حميم 

درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الشريف  محمد  موال1  السيد 
 222 تجزئة املسار  حميم عنوانه)ا) 
طريق أسفي مراكش 0000  مراكش 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
الشريف  محمد  موال1  السيد 
 222 تجزئة املسار  حميم عنوانه)ا) 
طريق أسفي مراكش 0000  مراكش 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   27 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 67 183.

720I

FIDUCIAIRE DE MARRAKECH FIDUMAR

DREAMAKER EVENTS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسما  الشركة

 FIDUCIAIRE DE MARRAKECH
FIDUMAR

 151RUE MOHAMED EL
 BEQUAL GUELIZ، 40000،
MARRAKECH MAROC

DREAMAKER EVENTS شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 115 زنقة 
يوغوزالفيا الشقة 6 الطابق الثاني 

جليز 0000  مراكش املغرب.
رفع رأسما  الشركة

رقم التقييد في السجل التجار1 
.36219

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2020 يوليوز   22 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسما   رفع 
 10.000« أ1 من  درهم«   990.000«
عن  درهم«   1.000.000« إلى  درهم« 
إدماج احتياطي أو أرباح أو   : طريق 

عالوات إصدار في رأس املا .
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   19 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 123153.

721I

ائتمانية ماجسترا 

LIEN DES SAVEURS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

ائتمانية ماجسترا 
تجزئة السيكون القطعة 7/17 زاوية 

زنقة طنجة وزنقة ابن الخطيب 
األطلس فاس، 30100، فاس املغرب
LIEN DES SAVEURS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع سان 
لويس أ7- الطابق الثلت رقم  2 - 

30000 فاس املغرب .
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجار1 
.26397

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تعيين   2020 نونبر   25 املؤرخ في 
لبحر  مسير جديد للشركة السيد)ة) 

نجاة كمسير وحيد
تبعا لقبو  استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   01 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2021 تحت رقم 97/2021 .

723I

FIDUCIAIRE DE MARRAKECH FIDUMAR

ZELL D›ART
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 FIDUCIAIRE DE MARRAKECH
FIDUMAR

 151RUE MOHAMED EL
 BEQUAL GUELIZ، 40000،
MARRAKECH MAROC

ZELL D›ART شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار أيت 

اعمر سيد1 عبد هللا غياث - 0066  
مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

.83705
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الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
2020 تقرر حل  10 دجنبر  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
مبلغ   ZELL D’ART الشريك الوحيد 
وعنوان  درهم   100.000 رأسمالها 
اعمر  أيت  دوار  اإلجتماعي  مقرها 
  0066  - غياث  هللا  عبد  سيد1 
توقف   : نتيجة    املغرب  مراكش 

نشاط الشركة.
و حدد مقر التصفية ب أملكيس 
3 فيال 211 زنقة أيت أورير أيت أورير 

0000  مراكش املغرب. 
و عين:

البارود1  هشام  السيد)ة) 
وعنوانه)ا) أملكيس 3 فيال 211 زنقة 
املغرب  مراكش    2050 أورير  أيت 

كمصفي )ة) للشركة.
 وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   23 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 123360.
72 I

STE CAMELIA COF SARL AU

CAMELIA COF شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

STE CAMELIA COF SARL AU
 RES DE CHAUSSES N°801
 AVENUE IBN AL HAITAM،

30000، FES MAROC
شركة CAMELIA COF شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 

السفلي رقم 801 شارع ابن الهيتم - 
30000 فاس املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

.60003
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تعيين   2021 23 فبراير  املؤرخ في 

مسير جديد للشركة السيد)ة) عمار1 

بطاحي حسن كمسير وحيد

تبعا لقبو  استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   13 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2021 تحت رقم 021/1808.

725I

ACCEPT MEDICALE SERVICES

 ACCEPT MEDICALE

SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ACCEPT MEDICALE SERVICES

 SFA 2, lot 11 etg 5 appt 10

 titmellil، 20640، CASABLANCA

Maroc

 ACCEPT MEDICALE SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الصفا 

2، عمارة 11، الطابق 5، الشقة 10 

تيط مليل 0 206 الدار البيضاء 

اململكة املغربية

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

500195

 22 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 مارس 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. ACCEPT MEDICALE SERVICES

تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واملعدات  املواد  وتوصيل  وصيانة 

الطبية والشبه طبية..

عنوان املقر االجتماعي : الصفا 2، 
عمارة 11، الطابق 5، الشقة 10 تيط 
اململكة  الدار البيضاء   206 0 مليل 

املغربية.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد عبد الرفيع حيمي : 1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد الرفيع حيمي عنوانه)ا) 
 ،5 الطابق   ،11 عمارة   ،2 الصفا 
الدار   206 0 تيط مليل   10 الشقة 

البيضاء اململكة املغربية .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
السيد عبد الرفيع حيمي عنوانه)ا) 
 ،5 الطابق   ،11 عمارة   ،2 الصفا 
الدار   206 0 تيط مليل   10 الشقة 

البيضاء اململكة املغربية 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2021 تحت رقم -.
726I

SOUHAL CONSULTING

TAIB IMO 2
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

SOUHAL CONSULTING
 RUE YOUGOSLAVIE IMM 82-A

 APPT 14 GUELIZ، 40000،
MARRAKECH MAROC

TAIB IMO 2 شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 6  شارع 
الزرقطوني الطابق الثاني الشقة 6 - 

20000 الدار البيضاء املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجار1 
.11 301

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 09 فبراير 2021 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

»6  شارع الزرقطوني الطابق الثاني 

البيضاء  الدار   20000  -  6 الشقة 
دوار    9 رقم   2 »املكتب  إلى  املغرب« 

مراكش    0000  - تاسلطانت  بلوط 

املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   28 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 123505.

727I

ائتمانية ماجسترا 

G.I.M7
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية ماجسترا 

تجزئة السيكون القطعة 7/17 زاوية 
زنقة طنجة وزنقة ابن الخطيب 

األطلس فاس، 30100، فاس املغرب

G.I.M7 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

السيكون، قطعة رقم 17 - 30000 

فاس املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

67223

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 يناير   28

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.G.I.M7

مقاولة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لألشهار .

صناعة وطباعة تركيب اللوحات 

األشهارية 

مقاولة األشغا  املختلفة .
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مقاولة النظافة والحراسة .

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 30000  -  17 قطعة رقم  السيكون، 

فاس املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 80.000 الشركة:  رأسما   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

800 حصة   : السيد وليد مرزوق 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد وليد مرزوق عنوانه)ا) رقم 

شارع الحسن الثاني الشقة رقم    2

16 م ج 30000 فاس املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

السيد وليد مرزوق عنوانه)ا) رقم 

شارع الحسن الثاني الشقة رقم    2

16 م ج 30000 فاس املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   09 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2021 تحت رقم 1733/2021.

728I

CAGESTCOM MAROC

MOUJABBIR IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CAGESTCOM MAROC

 GR ZENATA 4-HAY AL 161-

 QODS BERNOUSSI، 20610،

CASABLANCA MAROC

MOUJABBIR IMMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي بوركون 

شارع ابن بركة تجزئة لعلج زنقة 

1 رقم 30 - 0 200 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

500  1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   05

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MOUJABBIR IMMO

مقاولة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء.
بوركون   : عنوان املقر االجتماعي 

زنقة  لعلج  تجزئة  بركة  ابن  شارع 
البيضاء  الدار   200 0  -  30 رقم   1

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:  رأسما   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   50  : محمد  مجبر  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .

حصة   50  : هشام  بويي  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمد مجبر عنوانه)ا) حي 

عمارة  السالم  زين  تجزئة  القدس 
الدار   20610 البرنو�سي   3 رقم   11

البيضاء املغرب.

عنوانه)ا)  بويي  هشام  السيد 

اقامة حدائق بلفدير عمارة أ طابق 3 
رقم 333 ع ب 20320 الدار البيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

عنوانه)ا)  مجبر  الجياللي  السيد 
حي القدس تجزئة زين السالم 3 رقم 

الدار البيضاء   20610 البرنو�سي   25

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 775991.

729I

HORIZON LINES SARL

MANILA SERVICES
إعالن متعدد القرارات

HORIZON LINES SARL
شارع محمد اليزيد1، إقامة 

األندلس، بلوك H، الطابق الثاني، 
رقم 11، 0 930، تطوان املغرب

MANILA SERVICES »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: شارع 
محمد اليزيد1، إقامة األندلس، 
بلوك س، بين الطابقين، رقم 3 - 

93000 تطوان املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجار1: 
.23371

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 07 أبريل 2021

تم اتخاذ القرارات التالية: 
على  ينص  الذ1   :1 رقم  قرار 
ما  تفويت  على  املصادقة  مايلي: 
حصة   (20( عشرون  مجموعه 
 (200( مائتي  أصل  من  اجتماعية 
ملجموع  املمثلة  اجتماعية  حصة 
طرف  من  تمت  الشركة،  رأسما  
السيدة مار1 كاترين سالليال كابيلي، 
باوتيستا  جيسيكا  السيدة  لفائدة 
توزيع  أصبح  هذا  وإثر  لوبيز، 
الشركة  لرأسما   املمثلة  الحصص 
-السيدة مار1  كما يلي:  بين الشركاء 
 (100( مائة  كابيلي،  سالليال  كاترين 
بينكي  السيدة   - إجتماعية.  حصة 
عشرون  دوللي دومانتا1 كارديناس، 
السيدة   - إجتماعية.  حصة   (20(
 (20( عشرون  لينغاد،  أكون  ريكا 
السيدة أنجيلين   - حصة إجتماعية. 
 (20( عشرون  سيريلو،  دومانتا1 
سيارا  السيدة   - إجتماعية.  حصة 
 (20( عشرون  كابيلي،  سالليال 
السيدة جيسيكا   - حصة إجتماعية. 
باوتيستا لوبيز، عشرون )20) حصة 

إجتماعية.
قرار رقم 2: الذ1 ينص على مايلي: 
باوتيستا  جيسيكا  السيدة  تعيين 
كاملة  الجنسية،  فيليبنية  لوبيز، 
شارع  بتطوان،  القاطنة  األهلية، 

األندلس،  إقامة  اليزيد1،  محمد 
 ،3 رقم  طابقين،  بين  »س«،  بلوك 
الشركة  باسم  ومتصرفة  كمسيرة 
ملدة غير محددة والتجديد للمسيرات 
السيدة مار1 كاترين سالليال كابيلي، 
دومانتا1  دوللي  بينكي  السيدة 
كارديناس، السيدة ريكا أكون لينغاد، 
سيريلو،  دومانتا1  أنجيلين  السيدة 
في  كابيلي،  سالليال  سيارا  السيدة 
مهامهم كمسيرات ومتصرفات باسم 
السيدة  السيدة  وتخويل  الشركة 
مار1 كاترين سالليال كابيلي صالحية 

التوقيع باسم الشركة.
قرار رقم 3: الذ1 ينص على مايلي: 
األسا�سي  القانون  على  املصادقة 

التعديلي.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 6: الذ1 ينص على مايلي: 

املساهمات
بند رقم 7: الذ1 ينص على مايلي: 

رأسما  الشركة
بند رقم 15: الذ1 ينص على مايلي: 
وصالحية  املدة  املسيرين،  تعيين 

التسير
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   23 بتاريخ  بتطوان  االبتدائية 

2021 تحت رقم 923.

730I

CHETTIOUI AHMED

STE STORMI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CHETTIOUI AHMED
حي املسيرة الخضراء,م/ا,شارع 

01,رقم  3، 92150، القصر الكبير 
املغرب

STE STORMI شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار لعبيد 
جماعة الزوادة قيادة سيد1 سالمة 

- 92150 القصر الكبير املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
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رقم التقييد في السجل التجار1 : 
2523

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2019 دجنبر   02
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.STORMI
االشغا    : غرض الشركة بإيجاز 

العامة للبناء.
عنوان املقر االجتماعي : دوار لعبيد 
جماعة الزوادة قيادة سيد1 سالمة - 

92150 القصر الكبير املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 500  : الستوتي  ندى  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 500  : الرمي�سي  حمزة  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  الستوتي  ندى  السيدة 
 92000 اليمالحيين  زنقة   36 رقم 

العرائش املغرب.
الرمي�سي عنوانه)ا)  السيد حمزة 
قيادة  الزوادة  جماعة  لعبيد  دوار 
92150 القصر الكبير  سيد1 سالمة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
الرمي�سي عنوانه)ا)  السيد حمزة 
قيادة  الزوادة  جماعة  لعبيد  دوار 
92150 القصر الكبير  سيد1 سالمة 

املغرب
عنوانه)ا)  الستوتي  ندى  السيدة 
 92000 اليمالحيين  زنقة   36 رقم 

العرائش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  2  الكبير  بالقصر  االبتدائية 

دجنبر 2019 تحت رقم 36 1.
731I

G.MAO.CCF

STE IZI TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

G.MAO.CCF
 AVENUE HASSAN II VILLE 2 

 NOUVELLE، 30000، FES
MAROC

STE IZI TRAVAUX شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع عبد 
العالي بنشقرون إقامة مكاتب زينب 
الطابق   مكتب 26 فاس شارع عبد 
العالي بنشقرون إقامة مكاتب زينب 
الطابق   مكتب 26 فاس 30000 

فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

67581
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 مارس   23
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE IZI : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.TRAVAUX
: مقاو  في  غرض الشركة بإيجاز 

األشغا  املختلفة والبناء .
عنوان املقر االجتماعي : شارع عبد 
العالي بنشقرون إقامة مكاتب زينب 
الطابق   مكتب 26 فاس شارع عبد 
العالي بنشقرون إقامة مكاتب زينب 
 30000 فاس   26 مكتب  الطابق   

فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 500.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  -األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  ايز1  سعيد  السيد 
بلوك أ رقم 226 حي الهندية اعوينات 

الحجاج فاس 30000 فاس املغرب.

الجليلي  عبد  محمد  السيد 
تجزئة   2 س   201 رقم  عنوانه)ا) 

فاس   3000 فاس  زواغة  العنبرة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

الجليلي  عبد  محمد  السيد 
تجزئة   2 س   201 رقم  عنوانه)ا) 

فاس   3000 فاس  زواغة  العنبرة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   28 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2021 تحت رقم 28 أبريل 21.

732I

STE FIDU SERVICESS MOGADOR SARL AU

ماستر سومي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 STE FIDU SERVICESS

MOGADOR SARL AU

 N°452 1ER ETAGE

 LOTISSEMENT LA LAGUNE

 4EM TRANCHE ESSAOUIRA،

44000، ESSAOUIRA MAROC

ماستر سومي شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار ايت 

خليفة جماعة املواريد الحنشان 

الصويرة. - 250   الصويرة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجار1 

. 305

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2021 فبراير   02 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد )ة) يوسف خيروش 

250 حصة اجتماعية من أصل 250 

محمد ملين  )ة)  حصة لفائدة السيد 

بتاريخ 02 فبراير 2021.
)ة) محمد كونكون  تفويت السيد 

250 حصة اجتماعية من أصل 250 

حصة لفائدة السيد )ة) عمر بلقاسم 

بتاريخ 02 فبراير 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

13 أبريل  االبتدائية بالصويرة بتاريخ 

2021 تحت رقم 130.

733I

CABINET BOUMAHROU

عقد تسيير حر ألصل تجاري
 )األشخاص الطبيعيون)

عقد تسيير حر ألصل تجار1

في  0  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 

نجاة  السيد)ة)  أعطى   2021 يناير 

الفجر1 الحامل )ة) للبطاقة الوطنية 
بالسجل  املسجل   K77105 رقم 

التجارية  باملحكمة   85358 التجار1 

لألصل  الحر  التسيير  حق  بطنجة 

سيد1  شارع   7 ب  الكائن  التجار1 

املغرب  طنجة   90000  - البخار1 

)ة)  الحامل  العلمي  عماد  للسيد)ة) 

 K 12288 رقم  الوطنية  للبطاقة 

يناير   01 من  تبتدئ  سنة   3 ملدة 

 2023 دجنبر   31 في  وتنتهي   2021

مقابل مبلغ شهر1 10.000 درهم.

73 I

ACHTAINI AUDIT ET EXPERTISE

فنسيار ج ب
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ACHTAINI AUDIT ET EXPERTISE

 BD SIDI MOHAMED BEN 11

 ABDELLAHRES DAR SALAM

 BORGOGNE CASABLANCA،

20000، CASABLANCA MAROC

فنسيار ج ب شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 

الزهور 2 الطابق االو  278 تقاطع 
زنقة تاونت وشارع زراو1 الدار 

البيضاء - 20580 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

501 25
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   20

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء بمختصر تسميتها : فنسيار 

ج ب.

االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقار1.

عمارة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

تقاطع   278 الطابق االو    2 الزهور 
الدار  زراو1  وشارع  تاونت  زنقة 

البيضاء  الدار   20580  - البيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

السيدة عائشة بن إبراهيم : 500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500  : الدين  جما   علي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

إبراهيم  بن  عائشة  السيدة 

افراح  دايت  شارع   11 عنوانه)ا) 

 20000 البيضاء  الدار  السالم  حي 

الدارالبيضاء املغرب.

السيد علي جما  الدين عنوانه)ا) 

السالم  حي  افراح  دايت  شارع   11

الدارالبيضاء   20000 الدار البيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

إبراهيم  بن  عائشة  السيدة 

افراح  دايت  شارع   11 عنوانه)ا) 

 20000 البيضاء  الدار  السالم  حي 

الدارالبيضاء املغرب

السيد علي جما  الدين عنوانه)ا) 

السالم  حي  افراح  دايت  شارع   11

الدارالبيضاء   20000 الدار البيضاء 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 03 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

ما1 2021 تحت رقم 776792.

735I

BOUCHTA COMPTA

HAI MERCADO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BOUCHTA COMPTA

 RUE MASSINET RES.

 CHAIME«B« 1erETAGE N° 3،

90000، TANGER MAROC

HAI MERCADO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 

االر�سي رقم 2  تجزئة مسنانة 

كولف شطر 3 عمارة 2  - 90000 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

1157 5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   01

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 HAI  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MERCADO
سوق   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ممتاز، استيراد وتصدير.

الطابق   : االجتماعي  املقر  عنوان 

االر�سي رقم 2  تجزئة مسنانة كولف 

طنجة   90000  -   2 عمارة   3 شطر 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 250  : عبدهللا  املرابط  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 250  : ابراهيم  املرابط  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد املرابط حسن : 250 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

250 حصة   : السيد املرابط انس 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 250  : عبد هللا  املرابط  السيد   

بقيمة 100 درهم.

 250  : ابراهيم  املرابط  السيد 

بقيمة 100 درهم.

السيد املرابط حسن : 250 بقيمة 

100 درهم.

250 بقيمة   : السيد املرابط انس 

100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد املرابط عبد هللا عنوانه)ا) 

املجاز  القصر  جماعة  الدالية  دوار 

طنجة   9 152 انجرة  الفحص 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

السيد املرابط عبد هللا عنوانه)ا) 

املجاز  القصر  جماعة  الدالية  دوار 

الفحص انجرة 152 9 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   27 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 3900.

736I

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE

فراتريس إنفست
إعالن متعدد القرارات

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE

 N°34, RUE D›AZILAL، 20110،

CASABLANCA MAROC

فراتريس إنفست »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 7 إقامة 
رامي زنقة سبتة طابق 2 - 20250 

الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجار1: 

. 09865

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 11 فبراير 2021 تم اتخاذ 

القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذ1 ينص على مايلي: 
إعادة صياغة  العام  االجتماع  يقرر 
وتحديثه،  للشركة  األسا�سي  النظام 
التعديالت  جميع  ذلك  في  بما 
القانونية التي تم إجراؤها حتى اآلن، 
األسا�سي  النظام  اعتماد  خال   من 
في  مذكور  هو  كما  بالكامل  الجديد 

هذا املحضر
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 2: الذ1 ينص على مايلي: 
إعادة صياغة  العام  االجتماع  يقرر 
وتحديثه،  للشركة  األسا�سي  النظام 
التعديالت  جميع  ذلك  في  بما 
القانونية التي تم إجراؤها حتى اآلن، 
األسا�سي  النظام  اعتماد  خال   من 
في  مذكور  هو  كما  بالكامل  الجديد 

هذا املحضر
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 775810.
737I

azzouziabdelali

 SOCIETE PROKHA
PEINTURE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

azzouziabdelali
FES، 30010، FES MAROC

 SOCIETE PROKHA PEINTURE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 19 
بلوك 1 عين دري�سي سهب الورد - 

30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

67555
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   01
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
.SOCIETE PROKHA PEINTURE

مقاولة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
مقاولة ألشغا    - الصباغة  ألشغا  
البناء املختلفة - االستيراد والتصدير.
 19 رقم   : عنوان املقر االجتماعي 
 - الورد  دري�سي سهب  عين   1 بلوك 

30000 فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 500  : أحمد  الخباز1  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 500  : أمينة  الخباز1  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  أحمد  الخباز1  السيد 
رقم 21 زنقة 5 بالد السعداني سهب 

الورد 30000 فاس املغرب.
السيدة الخباز1 أمينة عنوانه)ا) 
رقم 21 زنقة 5 بالد السعداني سهب 

الورد 30000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
السيدة الخباز1 أمينة عنوانه)ا) 
رقم 21 زنقة 5 بالد السعداني سهب 

الورد 30000 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   27 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2021 تحت رقم 2037.
739I

FIDUCIAIRE EL HACHEMY TIZNIT

STE TRANSABENEGO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE EL HACHEMY
TIZNIT

 LOT AINE ZERKA TIZNIT، 1127
85000، TIZNIT MAROC

STE TRANSABENEGO شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 23 

تجزئة تعاونية العهد الجديد تزنيت 

- 85000 تيزنيت املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

 787

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TRANSABENEGO

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املستخدمين والسلع واالمتعة.
 23 رقم   : عنوان املقر االجتماعي 

تجزئة تعاونية العهد الجديد تزنيت - 

85000 تيزنيت املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 60.000 الشركة:  رأسما   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 600  : السيد عبد العزيز بلكوس 

حصة بقيمة 60.000 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

بلكوس  العزيز  عبد  السيد 
تعاونية  تجزئة   23 رقم  عنوانه)ا) 

تيزنيت   85000 العهد الجديد تزنيت 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

بلكوس  العزيز  عبد  السيد 
تعاونية  تجزئة   23 رقم  عنوانه)ا) 

تيزنيت   85000 العهد الجديد تزنيت 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   21 بتاريخ  بتيزنيت  االبتدائية 

2021 تحت رقم 9 1.

7 0I

وين إكسبير

SMARTINK
إعالن متعدد القرارات

وين إكسبير

25 زنقة عبد الكريم الديور1 الدار 

البيضاء، 20100، الدار البيضاء 

املغرب

SMARTINK »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 7  شارع 

لال الياقوت الطابق 5 - 20800 

الدارالبيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجار1: 

. 67395

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 28 شتنبر 2020

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذ1 ينص على مايلي: 

الزيادة في راسما  الشركة 

قرار رقم 2: الذ1 ينص على مايلي: 

تحويل املقر االجتماعي 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 1: الذ1 ينص على مايلي: 

 000 الزيادة في رأسما  الشركة الى 

000 1 درهما

بند رقم 2: الذ1 ينص على مايلي: 

من  للشركة  االجتماعي  املقر  تحويل 

 5 الطابق  الياقوت  لال  شارع    7

 6  : التالي  العنوان  الى  الدارالبيضاء 

زنقة االخوة الدارالبيضاء

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

مارس 2021 تحت رقم 768203.

7 1I

STE FIDU SERVICESS MOGADOR SARL AU

 STE AUTO-ECOLE BEN

SALEH SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE FIDU SERVICESS

MOGADOR SARL AU

 N°452 1ER ETAGE

 LOTISSEMENT LA LAGUNE

 4EM TRANCHE ESSAOUIRA،

44000، ESSAOUIRA MAROC

 STE AUTO-ECOLE BEN SALEH

SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مركز 

اقرمود الصويرة - 126   الصويرة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

5657

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 مارس   29

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 AUTO-ECOLE BEN SALEH SARL

.AU

مدرسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لقيادة السيارات.

مركز   : االجتماعي  املقر  عنوان 

الصويرة     126  - اقرمود الصويرة 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
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 1.000  : ياسين  ميساو1  السيد 
درهم   100.000 بقيمة  حصة 

للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ميساو1 ياسين عنوانه)ا) 
20 زنقة ابو املهاجر 000   الصويرة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
السيد ميساو1 ياسين عنوانه)ا) 
20 زنقة ابو املهاجر 000   الصويرة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
21 أبريل  االبتدائية بالصويرة بتاريخ 

2021 تحت رقم   1.

7 2I

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

DOMAINE TAOUFIQ
إعالن متعدد القرارات

TANWIR AUDIT ET CONSEIL
 AVENUE HASSAN 1ER CITY
 DAKHLA AGADIR AGADIR،

80000، AGADIR MAROC
DOMAINE TAOUFIQ »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: تكنوبو  
2 أكادير با1 بلوك او الطابق الثالث 

مكتب أو ب 303 سيتي فونتي 
بنسرجاو أكادير - 80000 أكادير 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجار1: 
. 2877

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 03 فبراير 2021

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 01: الذ1 ينص على مايلي: 
استقالة املدير السابق السيد توفيق 
البطاقة  صاحب  صاحب  هللا  عبد 
الوطنية تحت رقم J267877،وتعيين 
عبد  توفيق  السيد  الجديد  املديًر 
الوطنية  البطاقة  صاحب  الرحمان 

.J280562 تحت رقم

على  ينص  الذ1   :02 رقم  قرار 
للشركة  الرئي�سي  املقر  نقل  مايلي: 
في  املوجود  السابق  العنوان  من 
الطابق الثاني رقم 03 عمارة الداخلة 
مجموعة 221 شارع حسن األو  حي 
الجديد  عنوانها  في  أكادير  الداخلة 
با1  أكادير   2 تكنوبو   في  املوجود 
بلوك او الطابق الثالث مكتب أو ب 

303 سيتي فونتي بنسرجاو أكادير
على  ينص  الذ1   :03 رقم  قرار 
مايلي: قامت الشريكة السيدة توفيق 
األسهم  بتحويل نصف  نادية  سلمى 
لصالح الشريك السيد توفيق محمد 

ياسين
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم  0: الذ1 ينص على مايلي: 
أكادير با1   2 :تكنوبو   املقر الرئي�سي 
بلوك او الطابق الثالث مكتب أو ب 

303 سيتي فونتي بنسرجاو أكادير
الذ1 ينص على  بند رقم 06-08: 
مايلي: قامت الشريكة السيدة توفيق 
األسهم  بتحويل نصف  نادية  سلمى 
لصالح الشريك السيد توفيق محمد 

ياسين
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   22 بتاريخ  باكادير  التجارية 

2021 تحت رقم   992.
7 3I

STE FIDU SERVICESS MOGADOR SARL AU

 STE AUTO ECOLE JEBBARI
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
إغالق فرع تابع لشركة تجارية يوجد 

مقرها االجتماعي باملغرب

 STE FIDU SERVICESS
MOGADOR SARL AU
 N°452 1ER ETAGE

 LOTISSEMENT LA LAGUNE
 4EM TRANCHE ESSAOUIRA،
44000، ESSAOUIRA MAROC

 STE AUTO ECOLE JEBBARI SARL
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: رقم 209 
تجزئة ازلف - - الصويرة املغرب.

»إغالق فرع تابع لشركة تجارية 

يوجد مقرها االجتماعي باملغرب«

رقم التقييد في السجل التجار1: 

.32 5

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

تقرر   2021 مارس   29 في  املؤرخ 

 STE AUTO إغالق فرع تابع لشركة 

تسميته   ECOLE JEBBARI SARL

عنوانه  والكائن  جبار1  اكو   اوطو 

 - الصويرة  اقليم  اقرمود  مركز  في 

126   الصويرة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

06 أبريل  االبتدائية بالصويرة بتاريخ 

2021 تحت رقم  12.

7  I

FUDICAIRE ISMAILI

TRANS AFRIQUA SUD SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI

حي التقدم بلوك 2 رقم 07 السمارة، 

ES-SMARA MAROC ،72000

 TRANS AFRIQUA SUD SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

 LOT EL وعنوان مقرها اإلجتماعي

 WAHDA BLOC E N° 06 BIS ES

SEMARA - 72000 السمارة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

2285

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   21

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 TRANS : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.AFRIQUA SUD SARL

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع .

 LOT EL  : عنوان املقر االجتماعي 

 WAHDA BLOC E N° 06 BIS ES

SEMARA - 72000 السمارة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 200  : الجماني  صلوح  السيد 

حصة بقيمة 20.000 درهم للحصة .

 200  : الجماني  الناجم  السيد 

حصة بقيمة 20.000 درهم للحصة .

 : الجماني  محمد  سيد1  السيد 

درهم    0.000 بقيمة  حصة    00

للحصة .

 200  : الجماني  عبدهللا  السيد 

حصة بقيمة 20.000 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد صلوح الجماني عنوانه)ا) 

الوحدة  حي   03 رقم  الرماني  زنقة 

السمارة 72000 السمارة املغرب.

السيد الناجم الجماني عنوانه)ا) 

 3 الفضيلة  اقامة  زنقة  مكلرر    7

50 20 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.

الجماني  محمد  سيد1  السيد 

بلوك رقم  الوحدة  تجزئة  عنوانه)ا) 

06 السمارة 72000 السمارة املغرب.

السيد عبد هللا الجماني عنوانه)ا) 

شارع محمد الزرقطوني فيال الجماني 

العيون   70000 العيون  االدار1  الي 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

الجماني  محمد  سيد1  السيد 

بلوك رقم  الوحدة  تجزئة  عنوانه)ا) 

06 السمارة 72000 السمارة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   29 االبتدائية بالسمارة بتاريخ 

2021 تحت رقم 97/2021.

7 5I
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ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

 HEALTH CONSULTANCY

EXPERTS
إعالن متعدد القرارات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شارع موريتانيا صندوق البريد 

2609، 0000 ، مراكش املغرب

 HEALTH CONSULTANCY

EXPERTS »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: 57 شارع 

موريتانيا صندوق البريد 2609 - 

0000  مراكش املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجار1: 

.110 39

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 25 مارس 2021

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذ1 ينص على مايلي: 

االجتماعية  الحصص  جميع  بيع 

التي تمتلكها السيدة  )1.000حصة) 

 HEALTH شركة  في  النائم  الغالية 

 CONSULTANCY EXPERTS (SARL

AU) لفائدة السيد فهد الشعرة 

قرار رقم 2: الذ1 ينص على مايلي: 

النائم  الغالية  السيدة  استقالة 

مسير  الشعرة  فهد  السيد  وتعيين 

وحيد

قرار رقم 3: الذ1 ينص على مايلي: 

منح توقيع الشركات املصرفية بشكل 

قيود  أ1  وبدون  ومنفصل  فرد1 

للسيد فهد الشعرة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 1: الذ1 ينص على مايلي: 

,6 و7   13 املوافقة على تعديل املواد 

وتحديث النظام األسا�سي للشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما1   03 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 123611.

7 6I

GML maroc

دساملاس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

GML maroc
 Av otman ben affan rue 28 nr

93000 ،50، تطوان املغرب
دساملاس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

عثمان بن عفان زنقة 28 رقم 50 - 
93000 تطوان املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
29155

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 مارس   31
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

دساملاس.
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير .
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 -  50 رقم   28 عثمان بن عفان زنقة 

93000 تطوان املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  -األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة سلمى الهنداو1 عنوانه)ا) 
 03 ط   07 رقم  الهنداو1  سلمى 
تطوان   93000 تطوان   02 املحنش 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
السيدة سلمى الهنداو1 عنوانه)ا) 
 03 ط   07 رقم  الهنداو1  سلمى 
تطوان   93000 تطوان   02 املحنش 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   13 بتاريخ  بتطوان  االبتدائية 

2021 تحت رقم  83.
7 7I

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

EZZAIDI TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TANWIR AUDIT ET CONSEIL
 AVENUE HASSAN 1ER CITY
 DAKHLA AGADIR AGADIR،

80000، AGADIR MAROC
EZZAIDI TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 
الثاني رقم 261 بلوك سو عمارة 
فوق الكودية تيكيوين أكادير - 

80000 اكادير املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

 7251
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   09
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.EZZAIDI TRANS
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الدولي للبضائع.
الطابق   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الثاني رقم 261 بلوك سو عمارة فوق 
 80000  - أكادير  تيكيوين  الكودية 

اكادير املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد سعيد الزيد1 : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
500 حصة   : السيد امين الهرسة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الزيد1  سعيد  السيد 
26 تراست انزكان  زنقة املدارس رقم 

86150 انزكان املغرب.
عنوانه)ا)  الهرسة  امين  السيد 
زنقة 26 رقم 5 الجرف انزكان 86150 

انزكان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
عنوانه)ا)  الزيد1  سعيد  السيد 
26 تراست انزكان  زنقة املدارس رقم 

86150 انزكان املغرب
عنوانه)ا)  الهرسة  امين  السيد 
زنقة 26 رقم 5 الجرف انزكان 86150 

انزكان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   30 بتاريخ  باكادير  التجارية 

2021 تحت رقم 99356.

7 8I

ائتمانية حكيم الرجواني ش.م.م ذات الشريك 

الوحيد

 GRANDS شركة
 PRESTATIONS LOGISTIQUE

ET DIVERS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

ائتمانية حكيم الرجواني ش.م.م 
ذات الشريك الوحيد

شارع محمد الزرقطوني درب11 رقم 
16 حي السالم ويسالن مكناس، 

50080، مكناس املغرب
 GRANDS PRESTATIONS شركة
LOGISTIQUE ET DIVERS شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
محمد الزرقطوني درب 11 رقم 16 

حي السالم ويسالن - 5 500 مكناس 
املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

. 9777
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الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم تعيين   2021 مارس   31 املؤرخ في 

السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

انفيفخ عبد السالم كمسير وحيد

تبعا لقبو  استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   29 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2021 تحت رقم 2186.

750I

NASSIMCOMPTA sarl

ADAM MARKET
إعالن متعدد القرارات

NASSIMCOMPTA sarl

 Appartement situé au RDC sis à

 Meknès, AL MANSOUR 6 IMM

 A 1 Appt N° 9، 50000، meknés

maroc

ADAM MARKET »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: الطابق 

االر�سي عمارة 33 متجر 1 شارع 

محمد 6 مرجان 2 مكناس - 50050 

مكناس املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجار1: 

.52191

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 08 أبريل 2021

تم اتخاذ القرارات التالية: 

الذ1  االو :  القرار  رقم  قرار 

السيد  تفويت  مايلي:  على  ينص 

التعباني عبد النبي لجميع حصصه 

بقيمة  حصة    90 ا1  بالشركة 

100درهم لكل حصة لفائدة السيد 

عقدعرفي  بمقت�سى  الهراو1  احمد 

لتفويت حصص شركة محرر بتاريخ 

بمكناس  واملسجل   06/0 /2021

عدد  كناش   08/0 /2021 بتاريخ 

.202100137616028

الذ1  الثاني:  القرار  رقم  قرار 

ينص على مايلي: قرر الشركاء تحيين 

النظام االسا�سي للشركة بتغيير البند 

7 والبند 17.

قرار رقم القرار الثالث: الذ1 ينص 
الشركة  مسير  استقالة  مايلي:  على 
السيد التعباني عبد النبي من جميع 

مهامه .
الذ1  الرابع:  القرار  رقم  قرار 
ينص على مايلي: تعيين السيد احمد 
الهراو1 كمسيروممثل قانوني جديد 
ملدة غير   ADAM MARKET لشركة 

محدودة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذ1   :7 رقم  بند 
:راسما   الشركة  راسما   مايلي: 
درهم  الف  مائة  في  محدد  الشركة 
قيمة   1000 حصة  اللف  مقسمة 
100على  درهم  مائة  حصة  كل 
الشكل التالي السيد محمد الهراو1 
حصة السيد احمد   510  ................
......... 90  حصة  الهراو1................. 
...........................................................
 1000  ............................. .... املجموع 

حصة 
على  ينص  الذ1   :17 رقم  بند 
الهراو1  احمد  السيد  تعيين  مايلي: 
كمسيروممثل قانوني جديد لشركة 
ADAM MARKET ملدة غير محدودة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما1   03 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2021 تحت رقم 2207.
751I

FINANCIUM LLP

PARTNER APPLICATIONS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FINANCIUM LLP
 BD ABDELMOUMEN 131,
 N°17, 4ème étage، 20130،
CASABLANCA MAROC

 PARTNER APPLICATIONS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 128، 

شارع العرعا ر، الطابق 2، مكتب 
رقم 6 الدار البيضاء - 90 20 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
10666

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 يناير   27
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. PARTNER APPLICATIONS
: • تصميم  غرض الشركة بإيجاز 
عمليات  وإنشاء  وتطوير البرمجيات، 
املعلومات  تكنولوجيا  وحلو  

وتسويقها.
• استيراد وتصدير وتسويق جميع 
البرامج ومجموعات البرامج واألجهزة 

ومستلزمات الكمبيوتر.
وأجهزة  برامج  جميع  تركيب   •
اإللكترونية  واألجهزة  الكمبيوتر 

واالتصاالت السلكية والالسلكية.
جميع  وتمثيل  وبيع  تشغيل   •
براءات االختراع والعالمات التجارية 
وعمليات التصنيع والتراخيص ذات 

الصلة.
• دراسة وتنفيذ حلو  تكنولوجيا 
واملحاكاة  للتصميم  املعلومات 
والتحليل والنموذج األولي والتصنيع 
والهندسة والتحكم والقياس وإدارة 

البيانات.
واملراجعة  واملساعدة  التدريب   •
وهندسة تكنولوجيا املعلومات وإدارة 
تكنولوجيا  واستشارات  املعلومات 
أو  األنشطة  وجميع  املعلومات 
املتعلقة  الصلة  ذات  الخدمات 

بتكنولوجيا املعلومات..
 ،128  : االجتماعي  املقر  عنوان 
مكتب   ،2 الطابق  ر،  العرعا  شارع 
90 20 الدار   - 6 الدار البيضاء  رقم 

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : حرتوت  زينب  السيدة 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة زينب حرتوت عنوانه)ا) 1 
2 شقة  2 ط  تجزئة تعاونية صوفاكا 
70 20 الدار  5 ع/ش الدار البيضاء 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
السيدة زينب حرتوت عنوانه)ا) 1 
2 شقة  2 ط  تجزئة تعاونية صوفاكا 
70 20 الدار  5 ع/ش الدار البيضاء 

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

مارس 2021 تحت رقم 770913.

752I

ائتمانية حكيم الرجواني ش.م.م ذات الشريك 

الوحيد

 GRANDS شركة
 PRESTATIONS LOGISTIQUE

ET DIVERS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

ائتمانية حكيم الرجواني ش.م.م 
ذات الشريك الوحيد

شارع محمد الزرقطوني درب11 رقم 
16 حي السالم ويسالن مكناس، 

50080، مكناس املغرب
 GRANDS PRESTATIONS شركة
LOGISTIQUE ET DIVERS شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
محمد الزرقطوني درب 11 رقم 16 

حي السالم ويسالن - 5 500 مكناس 
املغرب.

تفويت حصص
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رقم التقييد في السجل التجار1 
. 9777

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت   2021 مارس   31 في  املؤرخ 

املصادقة على :
انفيفخ  اناس  )ة)  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   1.000
1.000 حصة لفائدة السيد )ة) عبد 
مارس   31 بتاريخ  انفيفخ  السالم 

.2021
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
أبريل   29 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2021 تحت رقم 2186.
753I

SACO CONSEIL

WIGA CALL CENTER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SACO CONSEIL
 MHAMID 9 N 468 1ER

 ETAGE MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

WIGA CALL CENTER شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
عال  الفا�سي عمارة اطل�سي ف 

الطابق االو  شقة رقم 1 مراكش - 
0000  مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
11  89

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   27
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 WIGA  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.CALL CENTER
مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اتصاالت،االستشارات والتسيير.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
ف  اطل�سي  عمارة  الفا�سي  عال  

 - مراكش   1 الطابق االو  شقة رقم 
0000  مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

500 حصة   : السيدة وداد مومن 
بقيمة 100 درهم للحصة .

 GABRIEL EDMOND السيد 
HENRI ZERBIB : 500 حصة بقيمة 

100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  مومن  وداد  السيدة 
مراكش   05 رقم   113 ح م ش بلوك 

0000  مراكش املغرب.
 GABRIEL EDMOND السيد 
عنوانه)ا)   HENRI ZERBIB
 CHEMIN DES BASSES  501
 BREGUIERS ANTIBES 06600

فرنسا فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
عنوانه)ا)  مومن  وداد  السيدة 
مراكش   05 رقم   113 ح م ش بلوك 

0000  مراكش املغرب
 GABRIEL EDMOND السيد 
عنوانه)ا)   HENRI ZERBIB
 CHEMIN DES BASSES  501
 BREGUIERS ANTIBES 06600

فرنسا فرنسا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما1   03 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 123656.
755I

sofoget

ARZA SALEM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

sofoget
 Kenitra, 37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et

3، 14000، kenitra maroc
ARZA SALEM شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي القنيطرة 

282 األمل 1 محل 1 - 000 1 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

60315

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 مارس   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ARZA  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.SALEM

األعما    : بإيجاز  الشركة  غرض 

الكهربائية والتركيبات الكهربائية

اشغا  عامة وأعما  البناء.

عنوان املقر االجتماعي : القنيطرة 

 1 000  -  1 محل   1 األمل   282

القنيطرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : سالم  رضوان  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة . 

 1000  : سالم  رضوان  السيد 

بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  سالم  رضوان  السيد 

القنيطرة   1 000 املغرب  القنيطرة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

عنوانه)ا)  سالم  رضوان  السيد 

القنيطرة 000 1 القنيطرة املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 26 أبريل 

2021 تحت رقم 2750.

756I

FO CONSULTUNG SARL AU

FORNAX CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FO CONSULTUNG SARL AU

 IMM 34 APPT 2 RUE AL

 ADDARISSA HASSAN، 100000،

RABAT MAROC

FORNAX CAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة 9 
الطابق الرابع شارع الحسن األو  

رقم 9 تجزئة السالم تمارة - 12000 

تمارة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

132867

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   29

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FORNAX CAR

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.

 9 شقة   : عنوان املقر االجتماعي 
األو   الحسن  شارع  الرابع  الطابق 
 12000  - 9 تجزئة السالم تمارة  رقم 

تمارة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

0 3 حصة   : السيد أمين صبير1 

بقيمة 100 درهم للحصة .
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330 حصة   : السيد ياسر صبير1 
بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد صالح صبير1 : 330 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد أمين صبير1 عنوانه)ا) 57 
طان طان  مجموعة ن حي الصحراء 

82000 طان طان املغرب.
عنوانه)ا)  صبير1  ياسر  السيد 
طان طان  بلوك ن حي الصحراء   57

82000 طان طان املغرب.
عنوانه)ا)  صبير1  صالح  السيد 
بن  طارق  شارع  العربي  املغرب  حي 
زياد عمارة 18 شقة  0 تمارة 12000 

تمارة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
السيد أمين صبير1 عنوانه)ا) 57 
طان طان  مجموعة ن حي الصحراء 

82000 طان طان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   29 بتاريخ  بتمارة  االبتدائية 

2021 تحت رقم 6 9.

757I

STE FIDU SERVICESS MOGADOR SARL AU

مركز التكامل وابداع
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 STE FIDU SERVICESS
MOGADOR SARL AU
 N°452 1ER ETAGE

 LOTISSEMENT LA LAGUNE
 4EM TRANCHE ESSAOUIRA،
44000، ESSAOUIRA MAROC
مركز التكامل وابداع شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي : شقة 2 
الطابق االو  رقم 65 شارع 2 مارس 

املنزه البرج 3 - 000   الصويرة 
املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
. 217

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2020 تقرر حل  01 دجنبر  املؤرخ في 
ذات  شركة  وابداع  التكامل  مركز 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
الوحيد مبلغ رأسمالها 50.000 درهم 
 2 شقة  اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 
2 مارس  65 شارع  الطابق االو  رقم 
الصويرة     000  -  3 البرج  املنزه 
املغرب نتيجة لتوقف النهائي لنشاط.

و عين:
الخبر1  فاطمة  السيد)ة) 
السقالة  تجزئة   1 53 وعنوانه)ا) 
000   الصويرة املغرب كمصفي )ة) 

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
 2 وفي شقة   2020 دجنبر   01 بتاريخ 
2 مارس  65 شارع  الطابق االو  رقم 
الصويرة     000  -  3 البرج  املنزه 

املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   27 االبتدائية بالصويرة بتاريخ 

2021 تحت رقم 30.
758I

ACCURCONSULTING

KATARI USINAGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ACCURCONSULTING
 IMM1 APPT 5 3EME ETAGE

 COMPLEXE FIRDAOUS
 KHOURIBGA، 25000،

KHOURIBGA املغرب
KATARI USINAGE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 1 

الطابق 3 الشقة 5 مجمع الفردوس 
- 25000 خريبكة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
6999

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   07

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.KATARI USINAGE

أشغا    : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء وأعما  مختلفة.

 1 عمارة   : عنوان املقر االجتماعي 

5 مجمع الفردوس  الشقة   3 الطابق 

- 25000 خريبكة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد كما  طريقي : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 500  : طريقي  عبدالعزيز  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  طريقي  كما   السيد 

حي م ش ف   25 عمارة صوباما رقم 

25000 خريبكة املغرب.

طريقي  عبدالعزيز  السيد 

عنوانه)ا) 25 عمارة صوباما حي م ش 

ف 25000 خريبكة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

عنوانه)ا)  طريقي  كما   السيد 

حي م ش ف   25 عمارة صوباما رقم 

25000 خريبكة املغرب

طريقي  عبدالعزيز  السيد 

عنوانه)ا) 25 عمارة صوباما حي م ش 

ف 25000 خريبكة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل  االبتدائية بخريبكة بتاريخ  1 

2021 تحت رقم 185.

760I

GENERATION CONSEIL

HOUSING NET
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GENERATION CONSEIL

 33AVENUE HASSAN SEGHIR

 CASABLANCA ،20000 ،8-B7

MAROC

HOUSING NET شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 131 شارع 

أنفا، إقامة أزور مكتب رقم 11 

ب الدار البيضاء. - 20000 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

 98951

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 مارس   30

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HOUSING NET

شراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقارية  واملعامالت  العقارات  وبيع 

األخرى.

 131  : االجتماعي  املقر  عنوان 

رقم  مكتب  أزور  إقامة  أنفا،  شارع 

11 ب الدار البيضاء. - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة: 95.000,00 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد فؤاد املوساتي : 950 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
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والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  املوساتي  فؤاد  السيد 

شارع االمام الشافعي رقم 8 الناظور 

20000 الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

عنوانه)ا)  املوساتي  فؤاد  السيد 

شارع االمام الشافعي رقم 8 الناظور 

20000 الناظور املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 13 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 360 77.

761I

SOUSS-FISC SARL

 SOCIETE AJENOUI GROUPE

SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOUSS-FISC SARL

 N°1 APP. N°1 AV.

 MARRAKECHE TAGHZOUTE

 INEZGANE PREFECTURE

 D›INEZGANE AIT MELLOUL،

86350، INEZGANE MAROC

 SOCIETE AJENOUI GROUPE

SARL شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الرمل 2 رقم 193 تراست انزكان 

عمالة انزكان ايت ملو  - 86355 

انزكان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

22 31

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 يناير   26

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 SOCIETE AJENOUI GROUPE

.SARL

غرض الشركة بإيجاز : - االستيراد 

والتصدير

واالشغا   البناء  في  -مقاو  

املختلفة 

العمليات  كل  عامة  بصفة  -و 

التجارية والصناعية واملالية املنقولة 

والعقارية التي من شانها أن تساهم في 

تنمية الشركة.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

انزكان  تراست   193 رقم   2 الرمل 

 86355  - ملو   ايت  انزكان  عمالة 

انزكان املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : السيد اجنو1 عبد هللا 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد اجنو1 عبد هللا عنوانه)ا) 

تراست   193 رقم   2 الرمل  تجزئة 

انزكان 86355 انزكان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

السيد اجنو1 عبد هللا عنوانه)ا) 

تراست   193 رقم   2 الرمل  تجزئة 

انزكان 86355 انزكان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   15 بتاريخ  بانزكان  االبتدائية 

2021 تحت رقم 387.

762I

مكتب سعد الخير للمحاسبة

AMICALE SADAKA SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكتب سعد الخير للمحاسبة

زنقة 2 رقم 36 تجزئة سعد الخير 

االلفة البيضاء، 20230، البيضاء 

املغرب

AMICALE SADAKA SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 26 

 AVENUE MERS SULTAN ETAGE

 1 APPT 3 CASABLANCA 20490

casablanca املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

501277

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   16

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AMICALE SADAKA SARL

االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقار1 .

 26  : االجتماعي  املقر  عنوان 

 AVENUE MERS SULTAN ETAGE

 1 APPT 3 CASABLANCA 20 90

casablanca املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 600  : السيد عبد العزيز احبوب 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

: مجدوبي  املصطفى  �سي   السيد 

100 حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

السعيد1  الحق  عبد  السيد 

 100 بقيمة  حصة   100  : االدري�سي 

درهم للحصة .

 100  : السيد عبد النعيم اعبيدا 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد عبد الواحد اسكاتي : 100 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

احبوب  العزيز  عبد  السيد 

عنوانه)ا) تجزئة السالم 2 املجموعة 

 20200 االلفة   5 0 رقم   5 عمارة   2

الدارالبيضاء املغرب.

املجدوبي  املصطفى  �سي  السيد 

عمارة  السلوان  تجزئة  عنوانه)ا) 

 20200 االلفة   9 شقة   3 طابق    8

الدارالبيضاء املغرب.

السعيد1  الحق  عبد  السيد 

السالم  تجزئة  عنوانه)ا)  االدري�سي 

 1612 رقم   1 عمارة   17 املجموعة   2

االلفة 20200 الدارالبيضاء املغرب.

اسكاتي  الواحد  عبد  السيد 

املجموعة  الرحمة  جنان  عنوانه)ا) 

داربوعزة   13 رقم   11 عمارة  س2 

20200 الدارالبيضاء املغرب.

اعبيدا  النعيم  عبد  السيد 

الخير  مفتاح  بوعزة  دار  عنوانه)ا) 

املجموعة 2 عمارة 20 رقم 9 20200 

الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

احبوب  العزيز  عبد  السيد 

عنوانه)ا) تجزئة السالم 2 املجموعة 

 20200 االلفة   5 0 رقم   5 عمارة   2

الدارالبيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 03 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

ما1 2021 تحت رقم 2 7766.
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LK CONSULTING SARL

CLIQ F&B SARL A.U
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LK CONSULTING SARL

شارع محمد الخامس رقم 5  

الطابق الثاث رقم 18 تطوان، 

93000، تطوان املغرب

CLIQ F&B SARL A.U شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 

1الطابق االر�سي اقامة سليم 8 

شارع القاهرة - 93000 تطوان 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

29287

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 CLIQ  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.F&B SARL A.U

مقهى   : بإيجاز  الشركة  غرض 

.حلويات ومطعم.
رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 

1الطابق االر�سي اقامة سليم 8 شارع 

القاهرة - 93000 تطوان املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

1.000 حصة   : السيد امين اونير 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  اونير  امين  السيد 
عمارة 68 زنقة واد زيز شقة 7 اكدا  

10090 الرباط املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
عنوانه)ا)  اونير  امين  السيد 
عمارة 68 زنقة واد زيز شقة 7 اكدا  

10090 الرباط املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   26 بتاريخ  بتطوان  االبتدائية 

2021 تحت رقم 929.
76 I

ACCURCONSULTING

MERCHAN-DIS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ACCURCONSULTING
 IMM1 APPT 5 3EME ETAGE

 COMPLEXE FIRDAOUS
 KHOURIBGA، 25000،

KHOURIBGA املغرب
MERCHAN-DIS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 21 تجزئة 
الوفاق حي الرياض - 25000 

خريبكة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
7017

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MERCHAN-DIS
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتوزيع البضائع.

عنوان املقر االجتماعي : 21 تجزئة 
الوفاق حي الرياض - 25000 خريبكة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : البقا   محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  البقا   محمد  السيد 
21 تجزئة الوفاق حي الرياض 25000 

خريبكة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
عنوانه)ا)  البقا   محمد  السيد 
21 تجزئة الوفاق حي الرياض 25000 

خريبكة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   29 االبتدائية بخريبكة بتاريخ 

2021 تحت رقم 206.
765I

DAR COMPTABILITE

FALIOMA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

DAR COMPTABILITE
 IMMO LOT SAADA BASSATINE

 1 IMM N 3 APP 12 NADOR،
62010، NADOR MAROC

FALIOMA شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي عاريض 
3 شارع رقم 108 رقم 88 ص ب 

62010 الناضور - 62010 الناضور 
املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

.17833
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 28 دجنبر 2020 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 88 رقم   108 شارع رقم   3 »عاريض 
 62010  - الناضور   62010 ب  ص 

»عاريض  إلى  املغرب«  الناضور 

 62672 احدادن بني بويفرور ص ب 

الناضور - 62672 الناضور املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما1   03 بتاريخ  بالناضور  االبتدائية 

2021 تحت رقم 887.

766I

CECOGEL / SARL

IKAMAT ALKARAMA
إعالن متعدد القرارات

CECOGEL / SARL

 RUE MED ABDOU IMM

 ESSAADA BLOC C 1° ETAGE

 N°1 - OUJDA، 60000، OUJDA

MAROC

IKAMAT ALKARAMA »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: وجدة، 22 

تجزئة الخليل حي القدس - 60000 

وجدة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجار1: 

.20839

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 15 أبريل 2021

تم اتخاذ القرارات التالية: 

على  ينص  الذ1   :1 رقم  قرار 

كل  من  حصة   2000 تفويت  مايلي: 

والسيدة  بنطالب  السيد حميد  من 

كريمة بنطيب والسيد بشرى بنطالب 

مريم  والسيدة  بنطالب  والطيب 

بنطالب

قرار رقم 2: الذ1 ينص على مايلي: 

استقالة السيدة كريمة بنطيب من 

وتسمية  للشركة  كمسيرة  منصبها 

كمسيرة  رمضاني  فتيحة  السيدة 

وحيدة للشركة

قرار رقم 3: الذ1 ينص على مايلي: 

الى  القانوني للشركة  تحويل الشكل 

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد.
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قرار رقم  : الذ1 ينص على مايلي: 

تحديث القانون العام للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 1: الذ1 ينص على مايلي: 

6-7

بند رقم 2: الذ1 ينص على مايلي: 

36

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   28 بتاريخ  بوجدة  التجارية 

2021 تحت رقم 1601.

767I

COFISCOM

 SOCIETE GROUPE

KANTARI

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسما  الشركة

COFISCOM

 N°6 BD MED VI HAY EL

 HASSANI، 63300، BERKANE

MAROC

 SOCIETE GROUPE KANTARI

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي كلم 2 

طريق السعيدية - 63300 بركان 

املغرب.

رفع رأسما  الشركة

رقم التقييد في السجل التجار1 

.6 7

 بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي

تم   2021 أبريل   09 في  املؤرخ 

بمبلغ  الشركة  رأسما   رفع 

أ1  درهم«   9.093.100« قدره 

إلى  درهم«   6.250.000« من 

 : طريق  عن  درهم«   15.3 3.100«

تقديم حصص نقدية أو عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما1  بتاريخ  0  ببركان  االبتدائية 

2021 تحت رقم 9/2021 2.

768I

FIDUCIAIRE DE SAFI »FIDUSAF

 SOCIETE LAZIZ DE
 CONSTRUCTION ET

D›EQUIPEMENT URBAIN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDUCIAIRE DE SAFI »FIDUSAF
 2RUE KHADIR GHAILANE
SAFI، 46000، SAFI MAROC

 SOCIETE LAZIZ DE
 CONSTRUCTION ET

D›EQUIPEMENT URBAIN شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

 RUE 43 وعنوان مقرها اإلجتماعي
 N° 14 LOTS DAKHLA QU AZIB
.DERAI - 46000 SAFI MAROC

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجار1 

.785
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 أبريل   08 في  املؤرخ 

املصادقة على :
)ة)  السيد  تفويت 
 MOHAMMED BABAHAMOU
30  حصة اجتماعية من أصل 30  
 LAHCEN )ة)  السيد  لفائدة  حصة 
أبريل   02 بتاريخ   BABAHAMOU

.2021
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
أبريل   12 بتاريخ  بآسفي  االبتدائية 

2021 تحت رقم 380.
769I

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

SMARTEC WEB SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TANWIR AUDIT ET CONSEIL
 AVENUE HASSAN 1ER CITY
 DAKHLA AGADIR AGADIR،

80000، AGADIR MAROC
SMARTEC WEB SERVICES شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 

الثاني رقم  0 عمارة الداخلة 
مجموعة 221 شارع حسن األو  

حي الداخلة أكادير - 80000 اكادير 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

 7217

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانون   2021 مارس   18

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SMARTEC WEB SERVICES

خدمات   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الويب / التسويق الرقمي .

الطابق   : االجتماعي  املقر  عنوان 

الداخلة  عمارة  رقم  0  الثاني 

األو   حسن  شارع   221 مجموعة 

اكادير   80000  - حي الداخلة أكادير 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : محمد  اشبان  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد اشبان محمد عنوانه)ا) حي 

 81050 كلميم  بويزكارن  بنسالم  اد 

كلميم املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

السيد اشبان محمد عنوانه)ا) حي 

 81050 كلميم  بويزكارن  بنسالم  اد 

كلميم املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   28 بتاريخ  باكادير  التجارية 

2021 تحت رقم 99316.

770I

FUDICAIRE ISMAILI

 STE MAHI IMPORT EXPORT
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

FUDICAIRE ISMAILI

حي التقدم بلوك 2 رقم 07 السمارة، 

ES-SMARA MAROC ،72000

 STE MAHI IMPORT EXPORT

SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

 AVE وعنوان مقرها اإلجتماعي

 HASSAN II N° 247 1ére ETAGE

 N° 01 ES-SEMARA - 72000

السمارة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجار1 

.1159

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2021 فبراير   23 في  املؤرخ 

املصادقة على :

ماهي  عاد   )ة)  السيد  تفويت 

أصل  من  اجتماعية  حصة   1.000

)ة)  السيد  لفائدة  حصة   1.000

فبراير   23 بتاريخ  امجكاك  ابراهيم 

.2021

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

أبريل   29 االبتدائية بالسمارة بتاريخ 

2021 تحت رقم 98/2021.

771I

COFISCOM

 SOCIETE CONSEIL
 DE GESTION ET DE
DEVELOPPEMENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

COFISCOM

 N°6 BD MED VI HAY EL

 HASSANI، 63300، BERKANE

MAROC

 SOCIETE CONSEIL DE GESTION

ET DE DEVELOPPEMENT شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجتماعي كلم 2 
طريق السعيدية - 63300 بركان 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

7765
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 ما1   19
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 SOCIETE CONSEIL DE GESTION

.ET DE DEVELOPPEMENT
تسيير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشركات.
وتقديم  نصائح،ارشادات 

الخدمات.
ادارة وتسيير االصو  املنقولة.

 2 كلم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
بركان   63300  - السعيدية  طريق 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 96.000 الشركة:  رأسما   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد حماد قنطار1 : 160 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد كما  قنطار1 : 160 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 160  : قنطار1  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد عزيز قنطار1 : 160 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
السيدة نزيهة قنطار1 : 80 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 80  : قنطار1  مليكة  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 80  : قنطار1  سميرة  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
80 حصة   : السيدة لبنى قنطار1 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  قنطار1  حماد  السيد 
الحسني  حي  غشت   20 زنقة   65

63300 بركان املغرب.

السيد كما  قنطار1 عنوانه)ا)   

شارع الكارة حي املسيرة 63300 بركان 

املغرب.

السيد محمد قنطار1 عنوانه)ا) 
3 زنقة الكارة حي الصفاء تجزئة االمل 

63300 بركان املغرب.

 2 السيد عزيز قنطار1 عنوانه)ا) 
زنقة الكارة حي الصفاء 63300 بركان 

املغرب.

نزيهة قنطار1 عنوانه)ا)  السيدة 
 01 العنبرة  راس  االندلس  رياض 

الرياض  حي   6 الشقة   6 ايموبل 

10100 الرباط املغرب.

السيدة مليكة قنطار1 عنوانه)ا) 
الحسني  حي  غشت   20 زنقة   65

63300 بركان املغرب.

السيدة سميرة قنطار1 عنوانه)ا) 

سيكتور 20 بلوك رقم 19 حي الرياض 

10100 الرباط املغرب.

عنوانه)ا)  قنطار1  لبنى  السيدة 

الشقة   5 الطابق  ابريل   9 شارع 

15حي النخيل 20000 الدار البيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

السيد كما  قنطار1 عنوانه)ا)   

شارع الكارة حي املسيرة 63300 بركان 

املغرب

السيد محمد قنطار1 عنوانه)ا) 
3 زنقة الكارة حي الصفاء تجزئة االمل 

63300 بركان املغرب

 2 السيد عزيز قنطار1 عنوانه)ا) 
زنقة الكارة حي الصفاء 63300 بركان 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما1   03 بتاريخ  ببركان  االبتدائية 

2021 تحت رقم 7/2021 2.

772I

MBGA

SAAD CAPITAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MBGA

 N 275 BD ZERKTOUNI N

 275 BD ZERKTOUNI، 20050،

CASABLANCA MAROC

SAAD 100.000 شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 13 , 

زنقة أحمد املجاطي، إقامة األلب، 

الطابق 1، رقم 8, املعاريف - 21000 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

500817

 16 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 SAAD  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.100.000

مقهى أو   : غرض الشركة بإيجاز 

مطعم .

 13 رقم   : عنوان املقر االجتماعي 

إقامة األلب،  زنقة أحمد املجاطي،   ,

الطابق 1، رقم 8, املعاريف - 21000 

الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد أشرف لراج : 1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  لراج  أشرف  السيد 

سانية بالج عمارة ر رقم 5  

93200 املضيق املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

عنوانه)ا)  لراج  أشرف  السيد 

سانية بالج عمارة ر رقم 5  

93200 املضيق املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 500817.

773I

JIYAR JAOUAD

AK-DE BATIMENT 49
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

JIYAR JAOUAD

 N°5 3EME ETAGE IMM N°86

 RUE SIDI AHMED ABERKANE

 HAY DAKHLA BERKANE،

63300، BERKANE MAROC

AK-DE BATIMENT 49 شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي تجزئة 

بوغريبة رقم 530 أكليم بركان - 

 6325 بركان املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

.7513

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت   2021 أبريل   09 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

نقل األمتعة نيابة عن اآلخرين.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

أبريل   29 بتاريخ  ببركان  االبتدائية 

2021 تحت رقم 1/2021 2.

77 I
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EVEIL CONSEIL

M.R.D NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EVEIL CONSEIL

 LOT ASSAWAB 06 BD

 FOUARAT HAY MOHAMMADI،

20250، CASABLANCA MAROC

M.R.D NEGOCE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 26 شارع 

مرس السلطان الطابق 1 شقة رقم 

3 - 20130 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

 7 725

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2020 شتنبر   18

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 M.R.D : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.NEGOCE

تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اإلكسسوارات والهواتف املحمولة.

26 شارع  عنوان املقر االجتماعي : 

مرس السلطان الطابق 1 شقة رقم 3 

- 20130 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد داني حسن : 1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد داني حسن عنوانه)ا) دوار 

1 الهراويين  2900 الدار  أوالد غانم 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

السيد داني حسن عنوانه)ا) دوار 

1 الهراويين  2900 الدار  أوالد غانم 

البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 06 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوبر 2020 تحت رقم 8562 7.

775I

FIDUCIAIRE BOUKILI MOSTAFA

Sté SOCAO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

 FIDUCIAIRE BOUKILI

MOSTAFA

 RUE ESSAYOUTI، 60000، 9

OUJDA MAROC

Sté SOCAO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

محمد بن عبد هللا زاوية شارع 

الجيش امللكي شقة رقم 1 الطابق 

الثاني - 60000 وجدة املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

.15093

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

2021 تم تحويل  05 أبريل  املؤرخ في 

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

»شارع محمد بن عبد هللا زاوية شارع 

الطابق   1 رقم  شقة  امللكي  الجيش 

إلى  املغرب«  وجدة   60000  - الثاني 

الطابق  املقدس  شارع  القدس  »حي 

 -   6 عمارة رقم  األو  شقة رقم   

60050 وجدة املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   27 بتاريخ  بوجدة  التجارية 

2021 تحت رقم 1590.

776I

FUDICAIRE ISMAILI

 STE MAHI IMPORT EXPORT
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسير جديد للشركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي التقدم بلوك 2 رقم 07 السمارة، 

ES-SMARA MAROC ،72000
 STE MAHI IMPORT EXPORT

SARL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

 AVE وعنوان مقرها اإلجتماعي
 HASSAN II N° 247 1ére ETAGE

 N°01 ES-SEMARA - 72000
السمارة املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

.1159
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تعيين   2021 أبريل   22 املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

امجكاك ابراهيم كمسير وحيد
تبعا لقبو  استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   29 االبتدائية بالسمارة بتاريخ 

2021 تحت رقم 98/2021.
777I

CAF MANAGEMENT

 AMERICAN ACADEMY
 INTERNATIONAL SCHOOL

MARRAKECH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAF MANAGEMENT
الزنقة 37 الرقم 17 حي الهناء، 
20210، الدار البيضاء املغرب
 AMERICAN ACADEMY

 INTERNATIONAL SCHOOL
MARRAKECH شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تقاطع 
زنقة موزار وشارع أنفا الطابق 
السابع - 20000 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

 87363

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 يناير   06

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 AMERICAN ACADEMY  :

 INTERNATIONAL SCHOOL

.MARRAKECH

إنشاء   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

األمريكي  للتعليم  مدرسة  وإستغال  

K-12 معتمدة

أمريكية  مدرسة  إنشاء   -

للدراسات العليا 

اللغات  متعددة  مدرسة  إنشاء   -

من فئة البعثات الثقافية

بجميع  الخصو�سي  التعليم   -

أشكاله 

- تقديم دروس الدعم والتكوين

- تنظيم الندوات .

تقاطع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
زنقة موزار وشارع أنفا الطابق السابع 

- 20000 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : كوهيال  سعيد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  كوهيال  سعيد  السيد 

 20000 بوسكورة  الحضراء  املدينة 

الدار البيضاء املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسير1 الشركة:

عنوانه)ا)  كوهيال  سعيد  السيد 
 20000 بوسكورة  الحضراء  املدينة 

الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ - تحت 

رقم -.
778I

CSN MAROC

ALAOUI BOCH TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CSN MAROC
 N° 1537 SOCOMA 1

 MARRAKECH، 40150،
MARRAKECH MAROC

 ALAOUI BOCH TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية)
 N° 360 وعنوان مقرها اإلجتماعي
 BIS HAMZA I LAMHAMID -

0160  مراكش املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجار1 
.66575

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   2021 أبريل   12 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 ALAOUI BOCH الوحيد  الشريك 
 100.000 TRAVAUX مبلغ رأسمالها 
 N° اإلجتماعي  درهم وعنوان مقرها 
 360 BIS HAMZA I LAMHAMID -
0160  مراكش املغرب نتيجة   : ألن 
نشاط الشركة لم يكن في حالة حركة 

منذ إنشائها .
 N° 360 و حدد مقر التصفية ب 
 BIS HAMZA I LAMHAMID -

0160  مراكش املغرب. 
و عين:

الخرمود1  بوشتى  السيد)ة) 
تجزئة  املحمد1  الحي  وعنوانه)ا) 
مراكش    0070  169 رقم  الحبوس 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

 وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   16 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 123112.
779I

PACIOFIS

S.P.R
إعالن متعدد القرارات

PACIOFIS
 BD.IDRISS AL AKBAR ET BD
 ALLAH BEN ABDELLAH IMM

 MAHDAOUI 3EME ÉTAGE
N°10، 60000، OUJDA MAROC

S.P.R »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 15 شارع 
جما  الدين االفغاني الطابق االو  

رقم 3 - - وجدة املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجار1: 
.33 77

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 07 دجنبر 2020

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذ1 ينص على مايلي: 
الزيادة  االستثنائى  العام  قررالجمع 
 000.00 بمبلغ  الشركة  راسما   في 
درهم وذلك برفعه من مبلغ   1  200
000.00 100 درهم الى 000.00 300 

1 درهم.
قرار رقم 2: الذ1 ينص على مايلي: 
تحويل  االستثنائى  العام  قررالجمع 
املقر االجتماعي للشركة الى تجزئة 33 

و 3 في الحي الصناعي بكنفودة
على  ينص  الذ1   :3 رقم  قرار 
االستثنائى  العام  قررالجمع  مايلي: 
من القانون  و6و7  تعديل الفصل   

االسا�سي للشركة
قرار رقم  : الذ1 ينص على مايلي: 
تعديل  االستثنائى  العام  قررالجمع 

وتحيين لقانون االسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 6 : الذ1 ينص على مايلي: 

 000.00 في  الشركة  راسما   حدد 

درهم موزعة على الشريكين   1  300

السيد قدور1 محمد بنسبة 000.00 

نوفل  بنمسعود  درهم والسيد   650

بنسبة 000.00 650 درهم

بند رقم 7: الذ1 ينص على مايلي: 

 000.00 في  الشركة  راسما   حدد 

 13  000 الي  مقسمة  درهم   1  300

حصة موزعة على الشريكين السيد 

حصة   6500 بنسبة  محمد  قدور1 

والسيد بنمسعود نوفل بنسبة 6500 

حصة

على  ينص  الذ1  رقم  :  بند 

حدد املقر االجتماعي للشركة  مايلي: 

في الحي الصناعي  و 3   33 في تجزئة 

بكنفودة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   28 بتاريخ  بوجدة  التجارية 

2021 تحت رقم 1596.

780I

FIDUCIAIRE BUSINESS CONSEILS

OR WORK

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE BUSINESS

CONSEILS

 PLACE MOHAMED V N°27

 APPART N°2 1ER ETAGE

 SETTAT، 26000، SETTAT

MAROC

OR WORK شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي  6 زنقة 

عبد هللا املديوني الطابق االو  

الشقة 2 - 20000 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

501179

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 OR  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. WORK

 :  : بإيجاز  الشركة  غرض 

 COMMERCE DE GROS

 DE BIENS DOMESTIQUES

.(.…… (PRODUITS D’HYGIENE

زنقة   6  : عنوان املقر االجتماعي 

عبد هللا املديوني الطابق االو  الشقة 

2 - 20000 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد زكرياء وبير : 1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  وبير  زكرياء  السيد 

 26000 السالم  حي   01 الشطر   79

سطات املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

عنوانه)ا)  وبير  زكرياء  السيد 

 26000 السالم  حي   01 الشطر   79

سطات املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 03 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

ما1 2021 تحت رقم 16191.

781I
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KARIM GROUPE MAROC SARL AU

KBRSR FOOD SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 KARIM GROUPE MAROC SARL
AU

 PASSAGE ABOU BAKER AL
 KADIRI, GALERIE BENACHER
 N°5, SALA AL JADIDA, SALE،

11000، SALE MAROC
KBRSR FOOD SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي الرحمة 

قطاع �سي رقم 0  1 سال الطابق 
السفلي - 11000 سال املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
33291

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 فبراير   05
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 KBRSR : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.FOOD SARL
غرض الشركة بإيجاز : تجارة .

حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
سال   1  0 رقم  �سي  قطاع  الرحمة 
الطابق السفلي - 11000 سال املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
100 حصة   : السيد ابراهيم مليني 

بقيمة 1.000 درهم للحصة .
100 بقيمة   : السيد ابراهيم مليني 

1.000 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  مليني  ابراهيم  السيد 
22000 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسير1 الشركة:

عنوانه)ا)  مليني  ابراهيم  السيد 
22000 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   01 بتاريخ  بسال  االبتدائية 

2021 تحت رقم -.
782I

SOUHAL CONSULTING

MINI YARDISE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

SOUHAL CONSULTING
 RUE YOUGOSLAVIE IMM 82-A

 APPT 14 GUELIZ، 40000،
MARRAKECH MAROC

MINI YARDISE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 
70 املخزن رقم 2 شارع عبد الكريم 
الخطابي وشارع فاطمة الفهرية جليز 

- 0000  مراكش املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجار1 
.98399

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 يناير   12 في  املؤرخ 

املصادقة على :
امبارك الوركي  )ة)  تفويت السيد 
أصل  من  اجتماعية  حصة   250
)ة)  السيد  لفائدة  حصة   1.250
حميد الواركي بتاريخ 13 يناير 2021.

امبارك الوركي  )ة)  تفويت السيد 
أصل  من  اجتماعية  حصة   1.000
)ة)  السيد  لفائدة  حصة   1.250
محمد الوركي بتاريخ 13 يناير 2021.
خديجة  )ة)  السيد  تفويت 
حصة اجتماعية من   250 املجدوبي 
أصل 1.250 حصة لفائدة السيد )ة) 
حميد الواركي بتاريخ 13 يناير 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
أبريل   30 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 123569.
783I

CAF MANAGEMENT

 AMERICAN ACADEMY
 INTERNATIONAL SCHOOL

MARRAKECH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسما  الشركة

CAF MANAGEMENT
الزنقة 37 الرقم 17 حي الهناء، 
20210، الدار البيضاء املغرب
 AMERICAN ACADEMY

 INTERNATIONAL SCHOOL
MARRAKECH شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تقاطع 
زنقة موزار وشارع أنفا - 20000 

الدار البيضاء املغرب.
رفع رأسما  الشركة

رقم التقييد في السجل التجار1 
. 87363

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2021 مارس   12 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسما   رفع 
من  أ1  درهم«    .201.000«
»100.000 درهم« إلى »3.001.000  
تقديم حصص   : عن طريق  درهم« 

نقدية أو عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 773881.
78 I

SALJAD CONSULTING

فولك ويل
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SALJAD CONSULTING
 BDE OUED RABII  32

 2EME ETAGE N 8 OULFA
 CASABLANCA، 20100،
CASABLANCA MAROC

فولك ويل شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 6  

املنطقة الصناعية سبينو النواصر - 

27182 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

501335

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2021 يناير   27

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

فولك   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

ويل.

صناعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الزيوت.

عنوان املقر االجتماعي : تجزئة 6  

املنطقة الصناعية سبينو النواصر - 

27182 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة: 1.500.000 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد املنهي عبد العزيز : 15.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد املنهي عبد العزيز عنوانه)ا) 

إدمين  إخرديدن  حساين  دوار 

أمسكرود 80302 أكادير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

السيد املنهي عبد العزيز عنوانه)ا) 

إدمين  إخرديدن  حساين  دوار 

أمسكرود 80302 أكادير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 03 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

ما1 2021 تحت رقم 7 7767.

785I
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JIYAR JAOUAD

BK-DISTRIBUTION
مجموعة ذات النفع االقتصاد1

رفع رأسما  الشركة

JIYAR JAOUAD
 N°5 3EME ETAGE IMM N°86
 RUE SIDI AHMED ABERKANE

 HAY DAKHLA BERKANE،
63300، BERKANE MAROC

BK-DISTRIBUTION مجموعة 
ذات النفع االقتصاد1

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 3 
زنقة أبو حنيفة حي القدس بركان - 

63300 بركان املغرب.
رفع رأسما  الشركة

رقم التقييد في السجل التجار1 
.6557

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2021 يناير   31 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسما   رفع 
من  أ1  درهم«   2.600.000«
 3.000.000« إلى  درهم«    00.000«
تقديم حصص   : عن طريق  درهم« 

نقدية أو عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   28 بتاريخ  ببركان  االبتدائية 

2021 تحت رقم 238/2021.
786I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

SEDECIM
إعالن متعدد القرارات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتانيا صندوق البريد 

2609، 0000 ، مراكش املغرب
SEDECIM »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: باب إغلي، 

فيال 33 - 0000  مراكش املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجار1: 
.80809

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 22 فبراير 2021

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذ1 ينص على مايلي: 

االجتماعية  الحصص  جميع  بيع 
التي  اجتماعية)  حصة   999(
 GAIA HOLDING الشركة  تمتلكها 
في شركة   (MOROCCO (SARL AU
السيد  لفائدة   (SEDECIM (SARL

هشام فيزاز1
قرار رقم 2: الذ1 ينص على مايلي: 
 1( بيع جميع الحصص االجتماعية 
حصة اجتماعية) التي يمتلكها السيد 
 SEDECIM شركة  في  بلواد  كريم 
SARL)) لفائدة السيد هشام فيزاز1

قرار رقم 3: الذ1 ينص على مايلي: 
 : الشركة  لرأسما   الجديد  التوزيع 
السيد هشام فيزاز1 = 1.000 حصة 

اجتماعبة 
قرار رقم  : الذ1 ينص على مايلي: 
من  للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 
محدودة«  مسؤولية  ذات  »شركة 
»شركة ذات مسؤولية محدودة  إلى 

بشريك وحيد
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 1: الذ1 ينص على مايلي: 
املوافقة على تعديل املواد 1,3, 6 , 7 

وتحديث النظام االسا�سي للشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما1  بتاريخ  0  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 123707.
788I

ACCURCONSULTING

D3PLASTIC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ACCURCONSULTING
 IMM1 APPT 5 3EME ETAGE

 COMPLEXE FIRDAOUS
 KHOURIBGA، 25000،

KHOURIBGA املغرب
D3PLASTIC شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 0  زنقة 

واد1 ايكم املزرعة - 25000 خريبكة 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
7001

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   29
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.D3PLASTIC
إعادة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تدوير النفايات البالستيكية.
زنقة    0  : عنوان املقر االجتماعي 
واد1 ايكم املزرعة - 25000 خريبكة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد عبدالرحمان حوالة : 600 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد زكرياء حوالة : 200 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
السيدة نجات مهراج : 200 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
حوالة  عبدالرحمان  السيد 
عنوانه)ا) 0  زنقة واد1 ايكم املزرعة 

م ش ف 25000 خريبكة املغرب.
عنوانه)ا)  حوالة  زكرياء  السيد 
 25000 زنقة واد1 ايكم املزرعة    0

خريبكة املغرب.
عنوانه)ا)  مهراج  نجات  السيدة 
 25000 زنقة واد1 ايكم املزرعة    0

خريبكة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
حوالة  عبدالرحمان  السيد 
عنوانه)ا) 0  زنقة واد1 ايكم املزرعة 

م ش ف 25000 خريبكة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل  االبتدائية بخريبكة بتاريخ  1 

2021 تحت رقم 186.
789I

eurest compta sarl

ELECTRO BENSOUDA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

eurest compta sarl

 n° 40 APT 2 ETAGE 2 BD

 CHEFCHAOUNI FES، 30000،

FES MAROC

ELECTRO BENSOUDA شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 6 حي 

فدوى بنسودة فاس فاس 30030 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

676 1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2020 يونيو   08

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ELECTRO BENSOUDA

غرض الشركة بإيجاز : بيع األتاث 

العامة،اشغا   التجارة  املنزلية، 

البناء واألشغا  العامة.
عنوان املقر االجتماعي : رقم 6 حي 

 30030 فاس  فاس  بنسودة  فدوى 

فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

500 حصة   : السيد رشد1 كما  

بقيمة 100 درهم للحصة .

  00  : فاطمة  رشد1  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 100  : يوسف  رشد1  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
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السيد رشد1 كما  عنوانه)ا) 19 
قادوس  عين  املصلى  حي   210 زنقة 

فاس 30090 فاس املغرب.

السيدة رشد1 فاطمة عنوانه)ا) 
19 زنقة 210 حي املصلى عين قادوس 

فاس 30090 فاس املغرب.

عنوانه)ا)  يوسف  رشد1  السيد 
19 زنقة 210 حي املصلى عين قادوس 

فاس 30090 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

عنوانه)ا)  يوسف  رشد1  السيد 
19 زنقة 210 حي املصلى عين قادوس 

فاس 30090 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بفاس بتاريخ 03 ما1 2021 

تحت رقم 2150.

790I

CSN MAROC

 STE CARRIERE ET

METEAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CSN MAROC

 N° 1537 SOCOMA 1

 MARRAKECH، 40150،

MARRAKECH MAROC

 STE CARRIERE ET METEAUX

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 

السفلي حي ازوران زنقة اللوز - 

1050  امنتانوت املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

1789

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   22

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CARRIERE ET METEAUX

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 EXPLOITATION DE MINES OU

 MINIERES

 MARCHAND DE MINERAIS  

 ET DE METAUX BRUITS EN

.GROS OU EN DEMI-GROS

.

الطابق   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 - اللوز  زنقة  ازوران  حي  السفلي 

1050  امنتانوت املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 500  : الحافظ  براهيم  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500  : املوك  الحسن  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد براهيم الحافظ عنوانه)ا) 

  1050 اللوز  زنقة  ازوران  حي 

امنتانوت املغرب.

املوك عنوانه)ا)  الحسن  السيد 

الهدى  حي  مكرر   2 رقم  ا   بلوك 

80070 اكادير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

السيد براهيم الحافظ عنوانه)ا) 

  1050 اللوز  زنقة  ازوران  حي 

امنتانوت املغرب

املوك عنوانه)ا)  الحسن  السيد 

الهدى  حي  مكرر   2 رقم  ا   بلوك 

80070 اكادير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما1  االبتدائية بامنتانوت بتاريخ  0 

2021 تحت رقم 89/2021.

791I

GINIGS IMMO

OUGUI MANUTENTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

GINIGS IMMO

 RUE LALLA YACOUTE 61

 ET MAANI 2 EME ETAG، 0،

CASABLANCA maroc

Ougui manutention شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي أهل لغالم 

أهل لغالم 20000 الدار البيضاء 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

.362 71

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   2021 فبراير   22 في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 

 Ougui الوحيد  الشريك  ذات 

رأسمالها  مبلغ   manutention

مقرها  وعنوان  درهم   50.000

لغالم  أهل  لغالم  أهل  اإلجتماعي 

الدار البيضاء املغرب نتيجة   20000

عدم بلوغ الهدف الد1 أنشأت   :   

من أجله الشركه .

و حدد مقر التصفية ب 339 سالم 

أهل  الثاني  الطابق  س  مجموعه   1

لغالم 20000 الدار البيضاء املغرب. 

و عين:

وعنوانه)ا)  وكي  عاد   السيد)ة) 
رقم   18 مجموعه س زنقه   1 سالم 

املغرب  البيضاء  الدار   20000  39

كمصفي )ة) للشركة.

وعنوانه)ا)  وكي  عاد   السيد)ة) 
رقم   18 زنقه  س  1مجموعه  سالم 

املغرب  البيضاء  الدار   20000  39

كمصفي )ة) للشركة.

 وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : عاد  وكي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 17 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

مارس 2021 تحت رقم 70 770.

792I

global audit partners

ACCYTIME

إعالن متعدد القرارات

global audit partners

 Avenue Hassan II rond point

 saint exupéry etg 3 appt 19،

20000، casablanca maroc

ACCYTIME »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي:   شارع 

زالغ أكدا  - 10080 الرباط املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجار1: 

.112163

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 12 مارس 2021

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذ1 ينص على مايلي: 

الشريك،  غير  املدير  والية  تجديد 

واحد،  عام  ملدة  بالس  إريك  السيد 

بشأن  العام  الجمع  قرار  حتى  أ1 

 31 في  املنتهية  للسنة  الحسابات 

ديسمبر 2021

على  ينص  الذ1   :2 رقم  قرار 

مايلي: ستلتزم الشركة فقط بالتوقيع 

بالس  إريك  السيد   • لـ:  املنفصل 

لويس  أندريه  فريديريك  السيد   •

روبرت  كلود  جان  السيد   • سينا1 

أن  الوحيد  املساهم  يقرر  كاردونيل 

كاثرين  آن  كميل  السيدة  توقيعات 

أندريه  كلود  لوران  والسيد  ليكويت 

باسير1 لم تعد صالحة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
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بند رقم 7: الذ1 ينص على مايلي: 

السيد  يتم إدارة الشركة من خال : 

الفرنسية  الجنسية  من  بالس  إريك 

من مواليد 30 مارس 1967 في ليون، 

حامل جواز السفر رقم 13أ1 300  

سان  عين،  شارع   15 في  املقيم 

تعيين  يتم   78100 أونال1،  جيرمان 

املدير غير الشريك ملدة سنة واحدة 

الجمعية  من  بقرار  للتجديد  قابلة 

الشركة  ستلتزم  العادية.  العامة 

السيد   • فقط بالتوقيع املنفصل لـ: 

إريك بالس • السيد فريديريك أندريه 

كلود  جان  السيد   • سينا1  لويس 

روبرت كاردونيل

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما1   03 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2021 تحت رقم 5 3 11.

793I

idaraty

بدر مد
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

idaraty

 rue tarik ibn ziad n(105 2eme

 etage n 3 tanger، 90000، tanger

maroc

بدر مد شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي الشاط 

طنجة البالية تجزئة 31 - 90000 

طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجار1 

.70601

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2020 شتنبر   21 في  املؤرخ 

املصادقة على :

عاقل  سعيد  )ة)  السيد  تفويت 

350 حصة اجتماعية من أصل 700 

حصة لفائدة السيد )ة) يوسف ايت 

حمد بتاريخ 21 شتنبر 2020.

عاقل  سعيد  )ة)  السيد  تفويت 
350 حصة اجتماعية من أصل 700 
ايت  ايمن  )ة)  السيد  لفائدة  حصة 

حمد بتاريخ 21 شتنبر 2020.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
نونبر   12 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2020 تحت رقم 6276.
79 I

TCF CONSEIL

بهلو طراف
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TCF CONSEIL
 AV MERS SULTAN 1ER 26
 ETG N°3 CASABLANCA 26
 AV MERS SULTAN 1ER ETG
 N°3 CASABLANCA، 20490،

CASABLANCA MAROC
بهلو طراف شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
ابراهيم الروداني رقم 13 زنقة 

احمد املجاطي اقامة االلب الطابق 
االو  مكتب 8 الدار البيضاء الدار 

البيضاء 50 20 الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
 11227

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2018 غشت   15
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
بهلو   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

طراف.
مختلف   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اشغا  البناء.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

ابراهيم الروداني رقم 13 زنقة احمد 
االو   الطابق  االلب  اقامة  املجاطي 
مكتب 8 الدار البيضاء الدار البيضاء 

50 20 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : البهلو   الحسن  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الحسن البهلو  عنوانه)ا) 
االلفة   1 العالية   10 رقم   22 زنقة 
البيضاء  الدار   20220 البيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
السيد الحسن البهلو  عنوانه)ا) 
االلفة   1 العالية   10 رقم   22 زنقة 
البيضاء  الدار   20220 البيضاء 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 30 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

غشت 2018 تحت رقم 11 675.
795I

ائتمانية حكيم الرجواني ش.م.م ذات الشريك 

الوحيد

SADFOR شركة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير تسمية الشركة

ائتمانية حكيم الرجواني ش.م.م 
ذات الشريك الوحيد

شارع محمد الزرقطوني درب11 رقم 
16 حي السالم ويسالن مكناس، 

50080، مكناس املغرب
شركة SADFOR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجتماعي مركز آيت 
يعزم محل رقم 5 أكورا1 مركز آيت 
يعزم محل رقم 5 أكورا1 51000 

الحاجب املغرب.
تغيير تسمية الشركة

رقم التقييد في السجل التجار1 
 56 3

 بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم   2021 مارس   16 في  املؤرخ 

»شركة  من  الشركة  تسمية  تغيير 

 TADGHOT »شركة  إلى   »SADFOR

. »SERVICES

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   21 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2021 تحت رقم 2062.

796I

UPSILON CONSULTING

IDPUB
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

UPSILON CONSULTING

 Angle avenue Omar El Khayam

 et boulevard Abderrahim

 Bouabid, étage 4, appt 20,

 quartier Beauséjour، 20250،

Casablanca MAROC

IDPUB شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 10 زنقة 

مو�سى ابن نصير، شقة رقم 11، 

الطابق السادس، كوتيي - 20000 

الدار البيضاء املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

.2 7 79

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في 29 مارس 2021 تم تحويل 

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

شقة  نصير،  ابن  مو�سى  زنقة   10«

كوتيي  السادس،  الطابق   ،11 رقم 

املغرب«  البيضاء  الدار   20000  -

الطابق  زنقة أحمد بركات،    9« إلى 

 20000  - معاريف   ،3 رقم  السفلي، 

الدار البيضاء املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  0  البيضاء  بالدار  التجارية 

ما1 2021 تحت رقم 776918.

797I
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FIDULIMAR

A.D.L.M
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDULIMAR

 N°22 RUE TAZA HAY EL

 HASSANY KASSTOR، 45000،

OUARZAZATE MAROC

A.D.L.M شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

فضركوم - 5000  ورزازات املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

11 75

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   22

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.A.D.L.M

: مقاو  في  غرض الشركة بإيجاز 

البناء واالشغا  املختلفة

البضائع لحساب  نقل  في  مقاو  

الغير

الغرس  عمليات  في  مقاو  

واصالح الفضاءات الخضراء واالزقة 

والشوارع.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 

فضركوم - 5000  ورزازات املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة: 1.000.000 

درهم، مقسم كالتالي:

 5.000  : السيد لحسن ايت تودة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 5.000  : السيد محمد ضيف هللا 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد لحسن ايت تودة عنوانه)ا) 

زاكورة    7702 دوار توريرين تازارين 

املغرب.

السيد محمد ضيف هللا عنوانه)ا) 

تيدجيت  بني  مركز  بوعرفة  شارع 

61200 بوعرفة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

السيد لحسن ايت تودة عنوانه)ا) 

زاكورة    7702 دوار توريرين تازارين 

املغرب

السيد محمد ضيف هللا عنوانه)ا) 

تيدجيت  بني  مركز  بوعرفة  شارع 

61200 بوعرفة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما1  بتاريخ  0  بورزازات  االبتدائية 

2021 تحت رقم 302.

798I

KHOUYI BADIA

OUBAY MOHAMED SARL 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

KHOUYI BADIA

مكناس، 50000، مكناس املغرب

 OUBAY MOHAMED SARL 

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي حي 

تمالحت زايدة - 350 5 ميدلت 

املغرب.

توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجار1 -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2021 أبريل   12 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

-تربية الدواجن.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

أبريل   20 بتاريخ  بميدلت  االبتدائية 

2021 تحت رقم 1905.

799I

ste imtiyaz conseils sarl

FOR ONE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

ste imtiyaz conseils sarl
1 زنقة العربية السعودية الطابق 
االو  ثقة رقم 5 املدينة الجديدة 

فاس، 30000، فاس املغرب
FOR ONE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 

كريمة محل رقم 51 شارع بهاء تجزئة 
شيماء النرجس فاس - 30000 فاس 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجار1 
.55867

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت   2021 مارس   03 في  املؤرخ 

املصادقة على :
مصطفى  )ة)  السيد  تفويت 
1.000 حصة اجتماعية من  الورد1 
السيد  لفائدة  حصة   1.000 أصل 
مارس   03 محمد خربوش بتاريخ  )ة) 

.2021
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
أبريل   27 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2021 تحت رقم 021/  20.
800I

DISTRIWAY

JLC LOGISTICS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

JLC LOGISTICS
CASA، 20000، الدار البيضاء 

maroc
JLC LOGISTICS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي  6 زنقة 
عبدهللا مديوني ط1 ش2 - 20080 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

501503
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 JLC  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LOGISTICS
بإيجاز  الشركة  غرض 
 TRANSPORT DE  :

MARCHANDISE
 LIVRAISON DES COLIS

EXPRESS
 TRANSPORT NATIONAL ET

INTERNATIONA
.L

زنقة   6  : عنوان املقر االجتماعي 
 20080  - ش2  عبدهللا مديوني ط1 

الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : بوجيدان  نبيل  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  بوجيدان  نبيل  السيد 
15 مكرر زنقة املصطفى بن الجياللي 

000 2 الجديدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
عنوانه)ا)  بوجيدان  نبيل  السيد 
15 مكرر زنقة املصطفى بن الجياللي 

000 2 الجديدة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  0  البيضاء  بالدار  التجارية 

ما1 2021 تحت رقم  77686.

801I
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وين إكسبير

PARTENERS HOTELS
إعالن متعدد القرارات

وين إكسبير
25 زنقة عبد الكريم الديور1 الدار 
البيضاء، 20100، الدار البيضاء 

املغرب
PARTENERS HOTELS »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي:  2 شارع 
الرشيد1 - 20800 الدارالبيضاء 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجار1: 
.11  65

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 01 فبراير 2021

تم اتخاذ القرارات التالية: 
على  ينص  الذ1   :1 رقم  قرار 
الحصص  بيع  على  املصادق  مايلي: 
نعيمة  السيدة  بين  االجتماعية 
بنعمور زوجة بوغالب لفائدة السيد 
بيع  على  املصادقة   - بوغالب  امين 
السيد  بين  االجتماعية  الحصص 
محمد املهد1 بوغالب لفائدة السيد 

امين بوغالب 
قرار رقم 2: الذ1 ينص على مايلي: 
السيد محمد املهد1  استقالة وابراء 

بوغالب كمسير للشركة
قرار رقم 3: الذ1 ينص على مايلي: 
تحويل الشكل القانوني للشركة من 
الى  محدودة  مسؤولية  دات  شركة 
شركة دات مسؤولية محدودة شريك 

وحيد
قرار رقم  : الذ1 ينص على مايلي: 

تعديل الهدف القانوني للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذ1   :1 رقم  بند 
الحصص  بيع  املصادقة على  مايلي: 

االجتماعية
بند رقم 2: الذ1 ينص على مايلي: 

استقالة وابراء
بند رقم 3: الذ1 ينص على مايلي: 

تحويل الشكل القانوني.

بند رقم  : الذ1 ينص على مايلي: 
تعديل الهدف القانوني 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 10 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

مارس 2021 تحت رقم 86 769.
802I

ste imtiyaz conseils sarl

FOR ONE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

ste imtiyaz conseils sarl
1 زنقة العربية السعودية الطابق 
االو  شقة رقم 5 املدينة الجديدة 

فاس، 30000، فاس املغرب
FOR ONE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي دوار 

البسايس جماعة سبع رواد1 موال1 
يعقوب فاس - 30000 فاس املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

.55867
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تغيير   2021 مارس   03 املؤرخ في 
»االستيراد  من  الشركة  نشاط 
األعما   »*مقاو   إلى  والتصدير« 

املتنوعة أو البناء
*تاجر مواد البناء بالتفصيل

*مقاو  نقل البضائع 
*مشغل املحجر«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   27 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2021 تحت رقم 021/  20.
803I

RIM FINANCIAL

NEXTCOR
إعالن متعدد القرارات

RIM FINANCIAL
387 شارع محمد الخامس الطابق 
5 رقم  1، 20000، الدار البيضاء 

املغرب
NEXTCOR »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: بناء د 
الطابق 2 شارع الشفشاوني كلم 8.5 
عين السبع - 20220 الدار البيضاء 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجار1: 
. 76587

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 22 مارس 2021

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذ1 ينص على مايلي: 
السيد  جديد  شريك  على  املوافقة 

انس اوشريف
قرار رقم 2: الذ1 ينص على مايلي: 
 250 باضافة  الشركة  راسما   رفع 
100 درهم  حصة اجتماعية من فئة 
مع عالوة اصدار3900 درهم للحصة 

الواحدة للسيد انس اوشريف 
على  ينص  الذ1   :3 رقم  قرار 
الشركة  راسما   رفع  تحقيق  مايلي: 
من100000 درهم الى 125000 درهم 
قرار رقم  : الذ1 ينص على مايلي: 

تحيين القانون االسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 6: الذ1 ينص على مايلي: 

الراسما  االجتماعي
بند رقم 7: الذ1 ينص على مايلي: 

الحصص االجتماعية 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  0  البيضاء  بالدار  التجارية 

ما1 2021 تحت رقم  77687.
80 I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

CIM SANTE IMMOBILIERE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتانيا صندوق البريد 

2609، 0000 ، مراكش املغرب
 CIM SANTE IMMOBILIERE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي املنزه 

فيال رقم 239 مكتب رقم 2 الطابق 
السفلي باب جديد - 0000  مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
11  95

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   1 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 CIM  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SANTE IMMOBILIERE
تأجير   : بإيجاز  الشركة  غرض 
مرتبة  املفروشة  العقارات  جميع 

ومجهزة.
املنزه   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الطابق   2 مكتب رقم   239 فيال رقم 
السفلي باب جديد - 0000  مراكش 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 CIM HOLDING (SA( الشركة 
درهم   100 بقيمة  حصة   : 1.000

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 (CIM HOLDING (SA الشركة 
اغلي  باب  املطار  طريق  عنوانه)ا) 

0000  مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
عنوانه)ا)  الشعرة  فهد  السيد 
قطاع 2 بلوك كاف رقم 8 حي الرياض 

10000 الرباط املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما1   03 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 123665.
805I
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وين إكسبير

 TITANE CONSEIL

INTERNATIONAL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

وين إكسبير

25 زنقة عبد الكريم الديور1 الدار 

البيضاء، 20100، الدار البيضاء 

املغرب

 TITANE CONSEIL

INTERNATIONAL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 39 شارع 

لال الياقوت الطابق 5 - 20800 

الدارالبيضاء املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجار1 

.31 3 3

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2020 دجنبر   16 في  املؤرخ 

املصادقة على :

السيد جرمان  )ة)  تفويت السيد 

 Monsieur Jean برونو  مارك  جون 

حصة   300 برونو   Marc Breugnot

حصة   300 أصل  من  اجتماعية 

تيتان  شركة  )ة)  السيد  لفائدة 

 Société انترناسيونا   كونسا1 

 Titane Conseil Intérnational

شركة بتاريخ 16 دجنبر 2020.

تفويت السيد )ة) السيد فابريس 

السيد مار1   Fabrice Robert روبير 

نورون 99 حصة اجتماعية من أصل 

)ة) شركة  100 حصة لفائدة السيد 

 Société تيتان كونسا1 انترنسيونا  

 Titane Conseil International

شركة بتاريخ 16 دجنبر 2020.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 05 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يناير 2021 تحت رقم 760330.

806I

ficof

PRICE ACTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ficof

 1rue abi temmam، 60000،

oujda maroc

PRICE ACTION شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي إعماربن 

مسعود جناح س 2 عمارة 1 - 

60000 سعيدية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

7737

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   09

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 PRICE اإلقتضاء بمختصر تسميتها : 

.ACTION

بائع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املعدات املكتبية واملعلوماتية.

إعماربن   : عنوان املقر االجتماعي 

مسعود جناح س 2 عمارة 1 - 60000 

سعيدية املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : رشيد  كتوني  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  رشيد  كتوني  السيد 

شارع عبد الخالق توريس تجزأة بن 

زيان رقم 80 60000 وجدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

عنوانه)ا)  رشيد  كتوني  السيد 

شارع عبد الخالق توريس تجزأة بن 

زيان رقم 80 60000 وجدة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   16 بتاريخ  ببركان  االبتدائية 

2021 تحت رقم 213.

807I

ste imtiyaz conseils sarl

FOR ONE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

ste imtiyaz conseils sarl

1 زنقة العربية السعودية الطابق 

االو  شقة رقم 5 املدينة الجديدة 

فاس، 30000، فاس املغرب

FOR ONE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 

كريمة محل رقم 51 شارع بهاء تجزئة 

شيماء النرجس فاس - 30000 فاس 

املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

.55867

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في 03 مارس 2021 تم تحويل 

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

»اقامة كريمة محل رقم 51 شارع بهاء 

تجزئة شيماء النرجس فاس - 30000 

البسايس  »دوار  إلى  املغرب«  فاس 

يعقوب  موال1  رواد1  سبع  جماعة 

فاس - 30000 فاس املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   27 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2021 تحت رقم 021/  20.

808I

CABINET EL HAOUZI

USG
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

CABINET EL HAOUZI

 Boite postale 89 sidi bouzid

 el jadida، 24000، EL JADIDA

MAROC

USG شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الهدى 1ـ102 - 000 2 الجديدة 

املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

.60369

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

2021 تم تحويل  01 أبريل  املؤرخ في 

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

 2 000  - 1ـ102  الهدى  »تجزئة 

 110 »تجزئة  إلى  املغرب«  الجديدة 

رامي  بئر  الثالثة  الصناعية  املنطقة 

الشرقية - 090 1 القنيطرة املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما1   28 االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 

2021 تحت رقم 82209.

809I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

 ATRAXION 4X4

EQUIPEMENTS
إعالن متعدد القرارات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شارع موريتانيا صندوق البريد 

2609، 0000 ، مراكش املغرب

 ATRAXION 4X4 EQUIPEMENTS

»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: رقم 523 

الحي الصناعي سيد1 غانم - 0000  

مراكش املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجار1: 

. 7197
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بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

تم اتخاذ   2021 أبريل   01 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذ1 ينص على مايلي: 

االجتماعية  الحصص  بعض  بيع 

التي  اجتماعية)  حصة    .03 (

تريفحات  زكرياء  السيد  يمتلكها 

 ATRAXION  X  « شركة  في 

EQUIPEMENTS (SARL AU لفائدة 

االنسة ام هاني تريفحات.

قرار رقم 2: الذ1 ينص على مايلي: 

االجتماعية  الحصص  بعض  بيع 

التي  اجتماعية)  حصة    .033(

تريفحات  زكرياء  السيد  يمتلكها 

 ATRAXION  X  « شركة  في 

EQUIPEMENTS (SARL AU لفائدة 

السيد مهد1 تريفحات.

قرار رقم 3: الذ1 ينص على مايلي: 

االجتماعية  الحصص  بعض  بيع 

التي  اجتماعية)  حصة    .033(

تريفحات  زكرياء  السيد  يمتلكها 

 ATRAXION  X  « شركة  في 

EQUIPEMENTS (SARL AU لفائدة 

السيد زهير تريفحات.

قرار رقم  : الذ1 ينص على مايلي: 

من  للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

محدودة  مسؤولية  ذات  »شركة   :

ذات  »شركة  إلى  -وحيد«  بشريك 

مسؤولية محدودة 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 1: الذ1 ينص على مايلي: 

 6,7,,3  1 املوافقة على تعديل املواد 

وتحديث النظام االسا�سي للشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما1  بتاريخ  0  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 123708.

810I

CAFE AL MATAR

SOLELERGIA سوليليرجيا
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAFE AL MATAR

 LOTISSEMENT ESSOUANI N°

 883 TETOUAN TETOUAN،

93000، TETOUAN MAROC

سوليليرجيا SOLELERGIA شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع ولد 

سيد1 بابا اقامة املجد شقة رقم 1 

تطوان - 93000 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

29261

في  2  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 مارس 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOLELERGIA سوليليرجيا
مقاو    : بإيجاز  الشركة  غرض 

الطاقة  الكهربائية/  األشغا  

الشمسية أو الريحية )بيع املعدات أو 

األلواح ).

عنوان املقر االجتماعي : شارع ولد 

 1 سيد1 بابا اقامة املجد شقة رقم 

تطوان - 93000 تطوان املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد زيطان محمد رضا : 1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

رضا  محمد  زيطان  السيد 

1 بلوك  عنوانه)ا) مركب تال  مرتيل 

وط   شقة 17 مرتيل 93150 مرتيل 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

عنوانه)ا)  محمد  أحنيش  السيد 

 93000 256 تطوان  حي الوقاية رقم 

تطوان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   22 بتاريخ  بتطوان  االبتدائية 

2021 تحت رقم 8 13.

811I

FIDUCIAIRE AL KIMMA CONSULTING

CUISINABLE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير تسمية الشركة

 FIDUCIAIRE AL KIMMA

CONSULTING

 N°31, Lotissement communal,

 Sidi Mâarouf، 20280،

Casablanca MAROC

CUISINABLE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي تجزئة 

باشكو، رقم 76 محل تجار1 2 - 

20076 الدار البيضاء املغرب.

تغيير تسمية الشركة

رقم التقييد في السجل التجار1 

159 0

 بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم تغيير   2021 مارس   25 املؤرخ في 

 »CUISINABLE« تسمية الشركة من

. »Carré Délice« إلى

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 776352.

812I

FOR NEGOCE

TRAVELSHORETAN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

FOR NEGOCE
شارع مكة زنقة السرو عمارة رقم 

65 شقة رقم 01 العيون. شارع مكة 
زنقة السرو عمارة رقم 65 شقة 

رقم 01 العيون.، 70000، العيون 
املغرب

TRAVELSHORETAN شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع مكة 

زنقة السرو عمارة رقم 65 شقة 
رقم 01 العيون. - 70000 العيون 

املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجار1 
.33977

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
2021 تم تحويل  16 أبريل  املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»شارع مكة زنقة السرو عمارة رقم 
 70000  - العيون.   01 شقة رقم   65
العيون املغرب« إلى »حي الوفاق بلوك 
السرو  زنقة  مكة  شارع   16 رقم  د 
عمارة رقم 65 شقة رقم 01 العيون. 

70000 العيون املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما1   03 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2021 تحت رقم 02/2021 1.
813I

kamil affaires consulting group sarl au

FOODIOLOGY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسما  الشركة

 kamil affaires consulting group
sarl au

 jnanat 3 operation erac n°19
 1er etage ainitti marrakech،

40000، marrakech maroc
 FOODIOLOGY
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شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي يسير 1 
رقم 26 ابواب مراكش ترانش 13 
مراكش - 0000  مراكش املغرب.

رفع رأسما  الشركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

.101881
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2021 أبريل   26 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسما   رفع 
 10.000« أ1 من  درهم«    00.000«
عن  درهم«    10.000« إلى  درهم« 
أو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما1  بتاريخ  0  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 5535.

81 I

SOUSS-FISC SARL

 SOCIETE COMPAGNIE
 COMMERCIALE DES

 PRODUITS AGRICOLES
MODERNES - CCPAM

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

SOUSS-FISC SARL
 N°1 APP. N°1 AV.

 MARRAKECHE TAGHZOUTE
 INEZGANE PREFECTURE

 D›INEZGANE AIT MELLOUL،
86350، INEZGANE MAROC

 SOCIETE COMPAGNIE
 COMMERCIALE DES

 PRODUITS AGRICOLES
MODERNES - CCPAM شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 1 1 
زنقة 16 الحي الصناعي ايت ملو  
عمالة انزكان ايت ملو  - 86152 

ايت ملو  املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجار1 
.1 507

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2021 مارس   17 في  املؤرخ 

املصادقة على :

العزيز  عبد  )ة)  السيد  تفويت 

من  اجتماعية  حصة   90 فرعوني 

)ة)  حصة لفائدة السيد   250 أصل 

ياسين وحمو بتاريخ 17 مارس 2021.

العزيز  عبد  )ة)  السيد  تفويت 

من  اجتماعية  حصة   80 فرعوني 

)ة)  حصة لفائدة السيد   250 أصل 

مارس   17 بتاريخ  خو1  أيت  محمد 

.2021

العزيز  عبد  )ة)  السيد  تفويت 

من  اجتماعية  حصة   80 فرعوني 

)ة)  حصة لفائدة السيد   250 أصل 

مارس   17 بتاريخ  الواد  بن  يوسف 

.2021

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

أبريل   16 بتاريخ  بانزكان  االبتدائية 

2021 تحت رقم 901.

815I

fiduciaire abrouki khadija

L›ECRIN ROUGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fiduciaire abrouki khadija

 bab doukkala imm habouss N°7

 marrakech، 40000، marrakech

maroc

L›ECRIN ROUGE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 5 3 

املسار طريق اسفي مراكش - 0000  

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

11 309

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 مارس   20

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. L’ECRIN ROUGE

االستيراد   : غرض الشركة بإيجاز 

الصناعة  والتصدير+منتوجات 

التقليدية )الدهب والنسيج والجلد) .

 3 5  : االجتماعي  املقر  عنوان 

املسار طريق اسفي مراكش - 0000  

مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:  رأسما   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

50 حصة   : السيدة شفيق فدوى 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 LONOIR MIRELLE السيدة 

CLAUDE MARIE : 50 حصة بقيمة 

100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  فدوى  شفيق  السيدة 

شقة   A عمارة   1 اقامة تاشفين رقم 

رقم 27 0000  مراكش املغرب.

 Mme. LENOIR السيدة 

 MIREILLE CLAUDE, MARIE

 Résidence   1 عنوانه)ا) 

 MARJANA TARGA MARRAKECH

75000 فرنسا اوروبا.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

عنوانه)ا)  فدوى  شفيق  السيدة 

شقة   A عمارة   1 اقامة تاشفين رقم 

رقم 27 0000  مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  بمراكش  التجارية 

رقم  تحت   2021 أبريل   23

.M0 _21_23208 3

816I

FOR NEGOCE

OUTLET SAHARA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FOR NEGOCE
شارع مكة زنقة السرو عمارة رقم 

65 شقة رقم 01 العيون. شارع مكة 
زنقة السرو عمارة رقم 65 شقة 

رقم 01 العيون.، 70000، العيون 
املغرب

OUTLET SAHARA شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 
السعادة شارع القيروان رقم 103 
شارع مكة زنقة السرو عمارة رقم 
65 شقة رقم 01 العيون. 70000 

العيون املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجار1 
.20271

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 فبراير  في  0  املؤرخ 

املصادقة على :
كما  حمود1  )ة)  تفويت السيد 
أصل  من  اجتماعية  حصة   500
1.000 حصة لفائدة السيد )ة) غالي 

حمود1 بتاريخ  0 فبراير 2021.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
ما1   03 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2021 تحت رقم 03 1.
818I

MARCHICA CONSEIL

CASH NOHA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

MARCHICA CONSEIL
  ، شارع طوكيو، الطابق 1، شقة 

1، الناظور.، 62000، الناظور 
املغرب

CASH NOHA شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي  3 شارع 
محمد الخامس، اركمان لوطا، 

اركمان، الناظور - 62352 الناظور 
املغرب.
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تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجار1 

.19 65
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 مارس   12 في  املؤرخ 

املصادقة على :
بعبلي  فاطمة  )ة)  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   100
100 حصة لفائدة السيد )ة) سعيد 

برغو  بتاريخ 12 مارس 2021.
تفويت السيد )ة) مصطفى ازمان 
أصل  من  اجتماعية  حصة   100
100 حصة لفائدة السيد )ة) سعيد 

برغو  بتاريخ 12 مارس 2021.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بالناضور بتاريخ 25 مارس 

2021 تحت رقم 621.
819I

مكتب املحاسبة ومراجعة الحسبات اليعقوبي

 MAGILLAN D›
 EQUIPEMENT ET TRAVAUX

DIVERS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسما  الشركة

ومراجعة  املحاسبة  مكتب 
الحسبات اليعقوبي

6  مكرر زنقة الكويرة حي ليراك، 
settat maroc ،26000

 MAGILLAN D’ EQUIPEMENT
ET TRAVAUX DIVERS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 
 CASABLANCA RUE 138
 N°12 AIN CHOCK - 26000

.CASABLANCA MAROC
رفع رأسما  الشركة

رقم التقييد في السجل التجار1 
.133327

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم   2005 يوليوز   19 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسما   رفع 
»00.000  درهم« أ1 من »100.000 
عن  درهم«   500.000« إلى  درهم« 
أو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 
رقم  تحت   2005 يوليوز   06

.265002/2005
820I

FUDICAIRE ISMAILI

 STE MAHI IMPORT EXPORT
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجتماعي للشركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي التقدم بلوك 2 رقم 07 السمارة، 

ES-SMARA MAROC ،72000
 STE MAHI IMPORT EXPORT

SARL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

 RUE وعنوان مقرها اإلجتماعي
 BOULMANE N° 11 ES SEMARA

72000 - السمارة املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجار1 
.1159

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2021 تم تحويل  22 أبريل  املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 RUE BOULMANE N° 11 ES«
SEMARA - 72000 السمارة املغرب« 
 N° 2 7 AV HASSAN II 1ére« إلى 
 ETAGE N° 3 ES SEMARA - 72000

السمارة املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   29 االبتدائية بالسمارة بتاريخ 

2021 تحت رقم 98/2021.
821I

MARCHICA CONSEIL

CASH NOHA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

MARCHICA CONSEIL
  ، شارع طوكيو، الطابق 1، شقة 

1، الناظور.، 62000، الناظور 
املغرب

CASH NOHA شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي  3 شارع 
محمد الخامس، اركمان لوطا، 

اركمان، الناظور. - 62352 الناظور 
املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

.19 65
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تعيين   2021 مارس   12 املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

برغو   سعيد كمسير وحيد
تبعا لقبو  استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ 25 مارس 

2021 تحت رقم 621.
822I

ائتمانية حكيم الرجواني ش.م.م ذات الشريك 

الوحيد

SADFOR شركة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

ائتمانية حكيم الرجواني ش.م.م 
ذات الشريك الوحيد

الزرقطوني درب11  شارع محمد 
رقم 16 حي السالم ويسالن مكناس، 

50080، مكناس املغرب
ذات  شركة   SADFOR شركة 

املسؤولية املحدودة
مركز  االجتماعي  مقرها  وعنوان 
 - أكورا1   5 رقم  محل  يعزم  آيت 

51000 الحاجب املغرب.
تغيير نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجار1 
. 56 3

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تغيير   2021 مارس   16 املؤرخ في 
»بيع مستلزمات  نشاط الشركة من 
»األشغا   إلى  بالجملة«  املكتب 

املختلفة أو البناء
املتاجرة

تحويل االموا «.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   21 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2021 تحت رقم 2062.
823I

COMPTA MAROC CONSULTING

AZUL PRESSING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CMC
 TANGER، 90000، Tanger

MAROC
AZUL PRESSING شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي 2 مجمع 
طنجيس إقامة بابل عمارة 2 محل 
تجار1 5 الطابق األر�سي مسنانة - 

90000 طنجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجار1 
.1018 1

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
2021 تقرر حل  11 فبراير  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 AZUL PRESSING الشريك الوحيد 
درهم   100.000 رأسمالها  مبلغ 
مجمع   2 اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 
محل   2 بابل عمارة  إقامة  طنجيس 
مسنانة  األر�سي  الطابق   5 تجار1 
 : نتيجة    املغرب  طنجة   90000  -

توقف النشاط التجار1.
2 مجمع  و حدد مقر التصفية ب 
محل   2 بابل عمارة  إقامة  طنجيس 
 - مسنانة  األر�سي  الطابق   5 تجار1 

90000 طنجة املغرب. 
و عين:

افوعار  حسن  السيد)ة) 
اقامة  املدينة  ساحة  وعنوانه)ا)   
طنجة   90000  3 رقم   1 النخلة ط 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
 وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   09 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم  338.

82 I
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universal gestion

 LEFEVRE IMMOBILIER
MARRAKECH

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

universal gestion
اقامة ابن عطية الطابق الثاني رقم 
7 جليز مراكش، 0000 ، مراكش 

املغرب
 LEFEVRE IMMOBILIER

MARRAKECH شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة ابن 
عطية الطابق الثاني شقة رقم 7 كليز 

- 0000  مراكش املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

113579
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 مارس   15
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 LEFEVRE IMMOBILIER  :

. MARRAKECH
وكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقارية .
عنوان املقر االجتماعي : اقامة ابن 
عطية الطابق الثاني شقة رقم 7 كليز 

- 0000  مراكش املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد كاليس ايريك غا1 ادريان 
درهم   100 بقيمة  حصة   500  :

للحصة.
مار1  بريجيت  لوفيفر  السيدة 
درهم   100 بقيمة  حصة   500  :

للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد كاليس ايريك غا1 ادريان 

البقا   محمد  زنقة  عنوانه)ا)  15 

مراكش    0000 كليز   11 رقم  شقة 

املغرب.
مار1  بريجيت  لوفيفر  السيدة 

عنوانه)ا) بالم كلوب 0000  مراكش 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

السيد كاليس ايريك غا1 ادريان 

البقا   محمد  زنقة  عنوانه)ا)  15 

مراكش    0000 كليز   11 رقم  شقة 

املغرب
مار1  بريجيت  لوفيفر  السيدة 

عنوانه)ا) بالم كلوب 0000  مراكش 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   12 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 7 5 .

825I

FLASH ECONOMIE

LK AUTO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

LK AUTO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

رأسمالها:100.000.00 درهم

: 2 

 2RUE DU :مقرها االجتماعي

 LOUVRE

الدار البيضاء 

رقم التقييد في السجل التجار1: 

3 8181

حل شركةبمقت�سى الجمع العام 

دجنبر   31 بتاريخ  املؤرخ  اإلستثنائي 

2020 قرر حل شركة-

القرطاس  ادريس  السيد  تعيين 

أوالد  طريق  السالم  بإقامة  القاطن 

الدار  الشقة  0   07 عمارة  زيان 

البيضاء كمصفي للشركة-

 2RUE  - في  التصفية  مقر  حدد 

 DU LOUVRE

الدار البيضاء

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 31 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

مارس 2021 تحت رقم 772779

826I

FLASH ECONOMIE

 GROUPEMENT ABOU

HAJAR MOHAMED

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

إنشاء فرع تابع للشركة

ائتمانية املحاسبة سبع عيون 

حي نورا رقم 6  شارع الحسن الثاني

سبع عيون الحاجب

مجموعة أبو هاجر محمد

شركة محدودة املسؤولية للشريك 

الواحد

رأس مالها00, 000 100درهم

إقامة يسر رقم 320 واد الجديدة 

مكناس 

تعديالت قانونية

املم�سي  العرفي  العقد  بمقت�سى 

املسجل   0 /01/2021 بتاريخ 

قرر  بتاريخ12/01/2021  بمكناس 

الشركاء مايلي 

إنشاء فرع جديد -

 تعين املدير لفرع الجديد للشركة

الجديد  للفرع  املوقع  تحديد   -

للشركة -

تحبين النظام األسا�سي -

العنوان  على  جديد  فرع  -إنشاء 

التالي: حي بورا1 جماعة سبع عيون

إلى  يرجعان  والتوقيع  اإلدارة 

السيد جمالي محمد. -

و لقد ثم اإليداع باملحكمة التجارية 

تحت   2 /03/2021 بمكناس بتاريخ 

رقم 1537

827I

A2O CONSULTING

CARDIO PLUS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

A2O CONSULTING

 BD MOHAMED  6

 ZERKTOUNI 3EME ETAGE N6،

20120، CASABLANCA MAROC

CARDIO PLUS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 Green وعنوان مقرها االجتماعي

office،62تقاطع طريق الجديدة 

وشارع عبد الرحيم بوعبيد 

بوسيجور الدار البيضاء

 a.amdah@cardioplus.ma 

توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجار1 

.239171

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2021 مارس   23 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

االجتماعي  الهدف  استكما  

 3 املادة  تحديد  خال   من  للشركة 

وال  للشركة،  األسا�سي  النظام  من 

سيما من خال  دمج املنتجات الشبه 

التجميل  ومستحضرات  الطبية 

الشخصية  النظافة  ومنتجات 

واملنتجات  األطفا   رعاية  ومنتجات 

لالستخدام  والكواشف  املشعة 

واملكمالت  املختبر  في  التشخي�سي 

الغذائية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 23 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

مارس 2021 تحت رقم 771388.

828I
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FISCARON A MARRAKECH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

universal gestion

اقامة ابن عطية الطابق الثاني رقم 

7 جليز مراكش، 0000 ، مراكش 

املغرب

 FISCARON A MARRAKECH

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة إبن 

عطية الطابق الثاني رقم 7 كليز - 

0000  مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

11 321

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   01

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. FISCARON A MARRAKECH

وكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقارية 

تسيير الخدمات.

إقامة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

7 كليز  إبن عطية الطابق الثاني رقم 

- 0000  مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 : كلود  فرونسوا  بيناغ  السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

كلود  فرونسوا  بيناغ  السيد 

عنوانه)ا) مجا  الروزر1 فيال رقم   

دوار العضم جماعة الويدان 0000  

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

كلود  فرونسوا  بيناغ  السيد 

عنوانه)ا) مجا  الروزر1 فيال رقم   

دوار العضم جماعة الويدان 0000  

مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   28 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم   53.

829I

STE A -AZ TRANS

STE A-AZ TRANS SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE A -AZ TRANS

 DR KANISSIA BP N 56

 BOUHOUDA TAOUNATE -

BOUHOUDA، 34000، تاونات 

املغرب

 STE A-AZ TRANS SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

كنيسة بوهودة ) ص.ب 56 ) تاونات 

000 3 تاونات املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

18 1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانون   2021 فبراير   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.A-AZ TRANS SARL AU

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع للحساب الغير .

دوار   : االجتماعي  املقر  عنوان 

كنيسة بوهودة ) ص.ب 56 ) تاونات 

000 3 تاونات املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   1.000  : السيد انور عز1 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

دوار  السيد انور عز1 عنوانه)ا) 

 3 000 تاونات  بوهودة  احميرو 

تاونات املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

دوار  السيد انور عز1 عنوانه)ا) 

 3 000 تاونات  بوهودة  احميرو 

تاونات املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما1   03 بتاريخ  بتاونات  االبتدائية 

2021 تحت رقم 237.

830I

FHF

BEN AMC IMPORT EXPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FHF

 N°249 Bd Yacoub El Mansour

 Bureau 6، 0، Casablanca

MAROC

 BEN AMC IMPORT EXPORT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

السالم الجموعة H3 الطابق 

السفلي رقم 56 - . الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

501087

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 BEN  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AMC IMPORT EXPORT

بيع مواد   : غرض الشركة بإيجاز 

التنظيف والتجميل.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

السالم الجموعة H3 الطابق السفلي 
رقم 56 - . الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد دهبي شهير : 1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 151 السيد دهبي شهير عنوانه)ا) 

 . شارع واد الدورة االلفة   1 االزهر1 

الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

 151 السيد دهبي شهير عنوانه)ا) 

 . شارع واد الدورة االلفة   1 االزهر1 

الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 30 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 65 776.

831I
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ائتمانية الراحة

عقار ميد
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ائتمانية الراحة
8  شارع محمد الخامس تجزئة 
الصافي برشيد برشيد، 26100، 

MAROC برشيد
عقار ميد شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 01 تجزئة 

الدروة رقم 661 دروة برشيد 
26100 برشيد املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجار1 

.5705
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 أبريل   06 في  املؤرخ 

املصادقة على :
قاصد  كبير  )ة)  السيد  تفويت 
250 حصة اجتماعية من أصل 500 
حصة لفائدة السيد )ة) عبد الجليل 

جعواق بتاريخ 06 أبريل 2021.
قاصد  كبير  )ة)  السيد  تفويت 
250 حصة اجتماعية من أصل 500 
حصة لفائدة السيد )ة) عبد الرحيم 

جعواق بتاريخ 06 أبريل 2021.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
أبريل   16 بتاريخ  ببرشيد  االبتدائية 

2021 تحت رقم 98 .
832I

ADVISORIS

 SAFRAN AEROSYSTEMS
MOROCCO

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسير جديد للشركة

ADVISORIS
 Quartier des hôpitaux,

 N°5 avenue des pléiades
 résidence IMRANE RDC APPT

 B1, Casablanca، 20100،
CASABLANCA MAROC

 SAFRAN AEROSYSTEMS
MOROCCO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة رقم 

58.59.62 حديقة صناعية عين 

جوهرة مركز عين جوهرة بوخلخا  

22 15 تيفلت املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

.259 1

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم تعيين   2021 يناير   27 املؤرخ في 

السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

فيتراك ستيفان كمسير وحيد

تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ  بالخميسات  االبتدائية 

فبراير 2021 تحت رقم 1102 .

833I

ائتمانية النماء

LE NEPERIEN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسما  الشركة

ائتمانية النماء

170 تجزئة االندلس شارع بئر انزران 

مكناس، 50000، مكناس املغرب

LE NEPERIEN شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 170 

تجزئة االندلس شارع بئر انزران 

املدينة الجديدة - 50000 مكناس 

املغرب.
رفع رأسما  الشركة

رقم التقييد في السجل التجار1 

.50 99

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم   2021 أبريل   12 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسما   رفع 

من  أ1  درهم«   1.000.000«

 1.100.000« إلى  درهم«   100.000«

تقديم حصص   : عن طريق  درهم« 

نقدية أو عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما1   05 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2021 تحت رقم 7 22.

83 I

FIDUCIAIRE BAKKALI CHARAFI 

LOLIGO INVESTISSEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إضافة تسمية تجارية أو شعار 

FIDUCIAIRE BAKKALI CHARAFI

 av. Abou Bakr Arrazi n°8،

90000، Tanger MAROC

 LOLIGO INVESTISSEMENT

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

 1RUE :وعنوان مقرها االجتماعي

IBN ROCHD - 90000 طنجة 

املغرب.

»إضافة تسمية تجارية أو شعار«

رقم التقييد في السجل التجار1: 

.10 387

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

تقرر   2021 مارس   25 في  املؤرخ 

إضافة شعار تجار1 للشركة وهو:

DAR 35

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

ما1   03 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 1937 2.

835I

ائتمانية الخبرة

HOBABE PROMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ائتمانية الخبرة

9  زنقة املدينة، 26100، برشيد 

املغرب

HOBABE PROMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

االمان GH18 عمارة 6 1 رقم 1 

مكتب رقم 1 عين السبع - 20250 

الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجار1 

. 38  1

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2021 مارس   15 في  املؤرخ 

املصادقة على :

املصطفى  )ة)  السيد  تفويت 
من  اجتماعية  حصة   250 بلقديم 
)ة)  حصة لفائدة السيد   250 أصل 
مارس   15 عبد الرحيم بعطي بتاريخ 

.2021
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 03 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

ما1 2021 تحت رقم  77669.

836I

sahel issticharat

التوزيع والنقل والتسويق 
التجاري

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

sahel issticharat
شارع مكة طريق السمارة عمارة رقم 

78، 70000، العيون املغرب
التوزيع والنقل والتسويق التجار1 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي القدس 
زنقة 10 رقم 10 العيون - 70000 

العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
36383

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   19
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : التوزيع 

والنقل والتسويق التجار1.
توزيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

جميع انواع املواد الغدائية.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - العيون   10 رقم   10 زنقة  القدس 

70000 العيون املغرب.
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد السالك املحمود1 : 1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

املحمود1  السالك  السيد 

الواد  حي املستوصف فم  عنوانه)ا) 

العيون 70000 العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

املحمود1  السالك  السيد 

الواد  حي املستوصف فم  عنوانه)ا) 

العيون 70000 العيون املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   28 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2021 تحت رقم 5/2021 13.

837I

FUTURE CONSEIL

HABOOB CARS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FUTURE CONSEIL

50 زنقة يوسف بن تاشفين الطابق 

األو ، 26100، برشيد املغرب

HABOOB CARS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 

األر�سي بقعة رقم 2 تجزئة التيسير 

النواصر الدار البيضاء - 20250 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

501965

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 مارس   30

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. HABOOB CARS
تأجير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
الطابق   : االجتماعي  املقر  عنوان 
تجزئة التيسير   2 األر�سي بقعة رقم 
 20250  - البيضاء  الدار  النواصر 

الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 500.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 2.500  : بلويزة  عثمان  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 2.500  : بلويزة  مريم  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  بلويزة  عثمان  السيد 
276 زنقة ال كروى اقامة فاتن طابق 
الدارالبيضاء  زيان  اوالد  زاوية   3

20250 الدار البيضاء املغرب.
عنوانه)ا)  بلويزة  مريم  السيدة 
276 زنقة ال كروى اقامة فاتن طابق 
 20250 البيضاء  الدار   17 شقة   3

الدار البيضاء املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
عنوانه)ا)  بلويزة  عثمان  السيد 
276 زنقة ال كروى اقامة فاتن طابق 
البيضاء  الدار  زيان  اوالد  زاوية   3

20250 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

ما1 2021 تحت رقم 777213.
838I

CGID

 T.T.A.E TRAVAUX AFRIQUE
ET EUROPE T.T.A.E

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

CGID
 67RUE AZIZ BELLAL 2EME
 ETG N°3 MAARIF، 20000،

CASABLANCA MAROC

 T.T.A.E TRAVAUX AFRIQUE

ET EUROPE T.T.A.E شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 67 زنقة 

عزيز بال  الطابق 2 رقم 3 املعاريف 

- 20100 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

 96579

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 مارس   19

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 T.T.A.E : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

 TRAVAUX AFRIQUE ET EUROPE

.T.T.A.E

اعما    : بإيجاز  الشركة  غرض 

وجميع  اللحامة  واالشغا   البناء 

االعما  املهنية.
زنقة   67  : عنوان املقر االجتماعي 
عزيز بال  الطابق 2 رقم 3 املعاريف - 

20100 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد شاكر ابراهيم : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 500  : السيد بنغنو عبد اللطيف 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  ابراهيم  شاكر  السيد 

تجزئة الكوهن اقامة وردة   7 الشقة 

20000 الجديدة املغرب.

اللطيف  عبد  بنغنو  السيد 
 20000 بلغراد  زنقة   9 عنوانه)ا) 

الجديدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

عنوانه)ا)  ابراهيم  شاكر  السيد 

تجزئة الكوهن اقامة وردة   7 الشقة 

20000 الجديدة املغرب

اللطيف  عبد  بنغنو  السيد 

 20000 بلغراد  زنقة   9 عنوانه)ا) 

الجديدة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

مارس 2021 تحت رقم 11902.

839I

FHF

HOLS METAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FHF

 N°249 Bd Yacoub El Mansour

 Bureau 6، 0، Casablanca

MAROC

HOLS METAL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي 19 زنقة 

لدوردوجن الطابق 3 الشقة 17 

لجروند - . الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

.396017

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2021 أبريل   12 املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

رأسمالها  مبلغ   HOLS METAL

مقرها  وعنوان  درهم   100.000

لدوردوجن  زنقة   19 اإلجتماعي 

الطابق 3 الشقة 17 لجروند - . الدار 

البيضاء املغرب نتيجة   : عدم وجود 

ا1 نشاط تجار1 منذ مدة.

زنقة   19 و حدد مقر التصفية ب 

 17 الشقة   3 الطابق  لدوردوجن 

لجروند. - . الدار البيضاء املغرب. 
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و عين:
ناضر  القادر  عبد  السيد)ة) 
لدوردوجن  زنقة   19 وعنوانه)ا) 
الدار   . 17 لجروند  الشقة   3 الطابق 
البيضاء املغرب كمصفي )ة) للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  ومحل  املخابرة  محل  لهم 
العقود والوثائق املتعلقة بالتصفية : 
19 زنقة لدوردوجن الطابق 3 الشقة 

17 لجروند
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  0  البيضاء  بالدار  التجارية 

ما1 2021 تحت رقم 776865.

8 0I

االتقان للحسابات

XMANUEL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

االتقان للحسابات
2 1 شارع مراكش الطابق الثاني 
رقم 5، 62000، الناظور املغرب

XMANUEL شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي ترقاع 
الغربية - 62000 الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
21987

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   08
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.XMANUEL
-استراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وبيع االلومنيوم.

عنوان املقر االجتماعي : حي ترقاع 
الغربية - 62000 الناظور املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : احاللو  ابراهيم  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

ابراهيم احاللو عنوانه)ا)  السيد 
الدريوش  تزغين  واعمرو  ايت  دوار 

62253 الدريوش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
ابراهيم احاللو عنوانه)ا)  السيد 
الدريوش  تزغين  واعمرو  ايت  دوار 

62253 الدريوش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   13 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2021 تحت رقم 0 7.
8 1I

STE KINE BAKK SARL AU

STE KINE BAKK SARL AU 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE KINE BAKK SARL AU
 HAY DCHIAR ROUTE AL

 ،HOCEIMA TAOUNATE، 34000
تاونات املغرب

 ste kine bakk sarl au شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

الدشيار طريق الحسيمة تاونات 
تاونات 000 3 تاونات املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
1839

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   01
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ste  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.kine bakk sarl au
ترويض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الطبي.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
تاونات  الحسيمة  طريق  الدشيار 

تاونات 000 3 تاونات املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : السيدة اميمة البكور1 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة اميمة البكور1 عنوانه)ا) 
تاونات  الفداء  شارع  مرابطة  حي 

000 3 تاونات املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
السيدة اميمة البكور1 عنوانه)ا) 
تاونات  الفداء  شارع  مرابطة  حي 

00 3 تاونات املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   29 بتاريخ  بتاونات  االبتدائية 

2021 تحت رقم 230.
8 2I

SOUSS-FISC SARL

 SOCIETE COMPAGNIE
 COMMERCIALE DES

 PRODUITS AGRICOLES
MODERNES - CCPAM

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

SOUSS-FISC SARL
 N°1 APP. N°1 AV.

 MARRAKECHE TAGHZOUTE
 INEZGANE PREFECTURE

 D›INEZGANE AIT MELLOUL،
86350، INEZGANE MAROC

 SOCIETE COMPAGNIE

 COMMERCIALE DES

 PRODUITS AGRICOLES

MODERNES - CCPAM شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 1 1 
زنقة 16 الحي الصناعي ايت ملو  

عمالة انزكان ايت ملو  - 86152 

ايت ملو  املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجار1 

.1 507

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2021 أبريل   01 في  املؤرخ 

املصادقة على :

)ة) عبيشة وبروك  تفويت السيد 

250 حصة اجتماعية من أصل 250 

حصة لفائدة السيد )ة) ياسين وحمو 

بتاريخ 01 أبريل 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

أبريل   16 بتاريخ  بانزكان  االبتدائية 

2021 تحت رقم 901.

8 3I

ف.إعالنات

 13 18 عائلي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ف.إعالنات

إقامة الصفا 205 الطابق 2 شقة 12 

حي منضرونا عين الشق البيضاء، 

60 20، الدار البيضاء املغرب

 13 18 عائلي شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق 

الرباط كلم 9 رقم 57 مشروع 

درايس عين السبع - 20250 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

 98089
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 مارس   18
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 18 13  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

عائلي.
غرض الشركة بإيجاز : مطعم .

طريق   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الرباط كلم 9 رقم 57 مشروع درايس 
الدار البيضاء   20250  - عين السبع 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  -األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  املبارك  أمينة  السيدة 
الطابق  االشعر1  ابو  زنقة   1 رقم 
الدار البيضاء   20 50 السفلي ش1 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
عنوانه)ا)  الشاه  ياسين  السيد 
الطابق  االشعر1  ابو  زنقة   1 رقم 
الدار البيضاء   20 50 السفلي ش1 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 06 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 13255.
8  I

FISCOMPTES

RAMTANE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FISCOMPTES
زنقة ابن رشد عمارة ب الطابق 
الثاني رقم 11، 60020، وجدة 

املغرب
RAMTANE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 110 زنقة 
البوغاز تجزئة بنميمون حي الزيتون - 

60000 وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

37217
 07 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.RAMTANE
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 GARDERIE ET CRECHE, ECOLE
 D’ENSEIGNEMENT PRIVEE
 (PRE – SCOLAIRE( ET COURS

. DE SOUTIEN
عنوان املقر االجتماعي : 110 زنقة 
البوغاز تجزئة بنميمون حي الزيتون - 

60000 وجدة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيدة فاطمة الزهراء شيخاو1 : 
250 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 
 250  : خرباش  بكاوية  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 250  : شيخاو1  اميمة  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
250 حصة   : السيد انس حساني 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
شيخاو1  السيدة فاطمة الزهراء 
عنوانه)ا) حي الزيتون تجزئة بنميمون 
زنقة البوغاز رقم 110 60000 وجدة 

املغرب.
السيدة بكاوية خرباش عنوانه)ا) 
 60000 12 رقم   15 حي كطار زنقة أ 

وجدة املغرب.
السيدة اميمة شيخاو1 عنوانه)ا) 

زنقة  بنميمون  تجزئة  الزيتون  حي 

وجدة   60000  110 رقم  البوغاز 

املغرب.

عنوانه)ا)  حساني  انس  السيد 

وجدة   60000  1 رقم  تامسنة  زنقة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
شيخاو1  السيدة فاطمة الزهراء 
عنوانه)ا) حي الزيتون تجزئة بنميمون 

زنقة البوغاز رقم 110 60000 وجدة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   28 بتاريخ  بوجدة  التجارية 

2021 تحت رقم 1605.

8 5I

EUROMED COMPTA-SARL

BEAUTY POWER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

EUROMED COMPTA-SARL

 Bureau N° 4 1er etage Imm

 N° 1106 Lot Al Massar

 QI Marrakech، 40000،

MARRAKECH MAROC

BEAUTY POWER شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي املسيرة 1 د 

رقم 398 مراكش - 0000  مراكش 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

.881 9

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2021 أبريل   19 املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

رأسمالها  مبلغ   BEAUTY POWER

مقرها  وعنوان  درهم   100.000

 398 رقم  د   1 املسيرة  اإلجتماعي 

املغرب  مراكش    0000  - مراكش 

نتيجة   : تصفية الشركة.

و حدد مقر التصفية ب محل رقم 
 1 808 املسيرة  7 اقامة سامي   رقم 

ب مراكش - 0000  مراكش املغرب. 

و عين:

دهيبة  عتيقة  السيد)ة) 

 398 رقم  د   1 املسيرة  وعنوانه)ا) 

املغرب  مراكش    0000 مراكش 

كمصفي )ة) للشركة.
جابرى  املنعم  عبد  السيد)ة) 

 2 شارع الروضة النخيل  وعنوانه)ا) 

عمارة E شقة 2 كليز مراكش 0000  

مراكش املغرب كمصفي )ة) للشركة.

 وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما1   05 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 123716.

8 6I

FLASH ECONOMIE

 CONSTRUCTION 
SERVICES & CONSEIL CSC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28، 20000،

CASABLANCA MAROC

 CONSTRUCTION SERVICES 

CONSEIL CSC & شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 265 شارع 

الزرقطوني، الطابق 9، رقم 92 - 

20000 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

 96525

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2020 غشت   2 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 CONSTRUCTION SERVICES &

. CONSEIL CSC
-األعما    : غرض الشركة بإيجاز 

املدنية ؛
جميع   - والبناء  التشييد  -أعما  

املهن ؛
وأعما   النوافذ  -الواجهات، 

التقسيم ؛
-أعما  مختلفة ؛
-أعما  التجديد

-أعما  تنسيق الحدائق واملناظر 
الطبيعية.

-أعما  التصميم الداخلي.
-الدراسات والهندسة.

جميع  وتنسيق  وتوجيه  -جدولة 
أنواع مشاريع البناء.

-املساعدة مع سلطة التعاقد و/ 
أو سلطة التعاقد املفوضة.

املباني  جميع  على  -االستحواذ 
سواء كانت مبنية أو غير مبنية بقصد 
مجمع  ا1  وانشاء  وتحقيقها  بنائها 

عقار1
عن  عزلها  أو  املباني  هذه  -بيع 
املساهمة  أو  التباد   أو  البيع  طريق 

فيها في الشركة ؛
في  واملساهمة  واإلدراك  -التنفيذ 
جميع العمليات املتوافقة مع الكائن

اإلجتماعي؛
-استيراد وتصدير املواد واألدوات 
واللوازم وامللحقات الالزمة ألنشطتها.

أو  التجارية  املعامالت  -جميع 
أو  املنقولة  أو  املالية  أو  الصناعية 
العقارية هي تتعلق بشكل مباشر أو 
بجميع  أو  أعاله  بال�سيء  مباشر  غير 
أو  الصلة،  ذات  أو  املماثلة  األشياء 

املساهمة في تحقيق هذه األشياء ؛.
 265  : االجتماعي  املقر  عنوان 
شارع الزرقطوني، الطابق 9، رقم 92 

- 20000 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 90.000 الشركة:  رأسما   مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

 : مونظيف  امين  محمد  السيد 
300 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 
300 حصة   : السيد طارق حيمر 

بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد محمد الزيز1 : 300 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
مونظيف  امين  محمد  السيد 
 20000 زنقة ماجالن   17 عنوانه)ا) 

الدار البيضاء املغرب.
عنوانه)ا)  حيمر  طارق  السيد 
زنقة   10 شقة   3 طابق   6 عمارة 
فرانسوا فيون 20000 الدار البيضاء 

املغرب.
عنوانه)ا)  الزيز1  محمد  السيد 
شقة  طابق1  العاطي  عين  زنقة   7
البيضاء  الدار   20000 بوركون   2

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
مونظيف  امين  محمد  السيد 
 20000 زنقة ماجالن   17 عنوانه)ا) 

الدار البيضاء املغرب
عنوانه)ا)  حيمر  طارق  السيد 
زنقة   10 شقة   3 طابق   6 عمارة 
فرانسوا فيون 20000 الدار البيضاء 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

مارس 2021 تحت رقم 96525 .
8 7I

ELYX CONSULTING

360CHRONO
إعالن متعدد القرارات

ELYX CONSULTING
 5Rue mohammed fakir

 Immeuble Sémiramis-Appt
 n°32-Etage n°10، 20000،
CASABLANCA MAROC

360CHRONO »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: 59 شارع 

الزرقطوني الطابق 6 رقم 18 - - 

الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجار1: 

.353775

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 26 مارس 2021

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذ1 ينص على مايلي: 

من  للشركة  االجتماعي  املقر  تحويل 
رقم   6 شارع الزرقطوني الطابق   59

18إلى مجمع جنان املحيط السكني، 

J4، Gh4 عمارة   15 3، شقة  الطابق 

الرحمة،طماريس، الدار البيضاء

على  ينص  الذ1   :2 رقم  قرار 
رفع رأس ما  الشركة بقيمة  مايلي: 

00.000  درهم لينتقل من 100.000 

درهم عن طريق   500.000 درهم الى 

إدماج االحتياطيات 

على  ينص  الذ1   :3 رقم  قرار 

توسيع نشاط الشركة كالتالي  مايلي: 

أنواع  جميع  وتصدير  استيراد   -

جميع  بيع  وإعادة  شراء   - البضائع. 

أنواع البضائع.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 3: الذ1 ينص على مايلي: 

في  التجارة  هو  الشركة  من  الغرض 

املخصصة  والخدمات  املنتجات 

لألشخاص االعتباريين والطبيعيين، 

- اإلعالن عن  وعلى وجه الخصوص: 

 - املكتبية،  اللوازم   - الكائن،  طريق 

جميع  وتصدير  استيراد   - األتصا ، 

بيع  وإعادة  شراء   - البضائع.  أنواع 

باقي البند لم  جميع أنواع البضائع. 

يتغير

على  ينص  الذ1  رقم  :  بند 

االجتماعي  املقر  تحديد  تم  مايلي: 

السكني،  املحيط  جنان  مجمع  في 

J4، Gh4 عمارة   15 3، شقة  الطابق 

البيضاء.  الدار  الرحمة،طماريس، 

باقي البند لم يتغير.

على  ينص  الذ1   :7 رقم  بند 
مايلي: رأس املا  يصل إلى خمسمائة 
وهي  درهم).   500،000( درهم  ألف 
مقسمة إلى خمسة آالف سهم )5000 
سهم) بقيمة مائة درهم )100 درهم) 
مكتتب ومدفوع بالكامل  لكل سهم، 
هدى  للسيدة  بالكامل  ومخصص 

الشريبي.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 865 77.

8 8I

شركة بن بريك االستشارية

SAVE &PROTECT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة بن بريك االستشارية
بلوك 7 رقم 13 يوسفية الغربية 
الرباط، 10000، الرباط املغرب
SAVE &PROTECT شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي العمارة 10 
رقم 1 رياض وداية تمارة - 12020 

تمارة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
132935

 16 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 SAVE  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.&PROTECT
جميع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
االشغا  املتعلقة بالوقاية من مخاطر 

الحرائق واألمن الصناعي.
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العمارة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
10 رقم 1 رياض وداية تمارة - 12020 

تمارة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : هللا  عبد  شاكر  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  السيد شاكر عبد هللا 

تمارة 12020 تمارة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

عنوانه)ا)  السيد شاكر عبد هللا 

تمارة 12020 تمارة تمارة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما1  بتاريخ  0  بتمارة  االبتدائية 

2021 تحت رقم 990.

8 9I

MARCHICA CONSEIL

 ELECTRO AGRO

ASSAKOUR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

MARCHICA CONSEIL

  ، شارع طوكيو، الطابق 1، شقة 

1، الناظور.، 62000، الناظور 

املغرب

 ELECTRO AGRO ASSAKOUR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

امعمران،بني مرغنين، الدريوش. - 

  620 الدريوش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

291

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   07

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. ELECTRO AGRO ASSAKOUR

تاجر   .1  : غرض الشركة بإيجاز 

ومستورد للبضائع املعاد بيعها بحالة 

ضخ،  هيدروليكية،  )معدات  جيدة 

منتجات صحية  زراعية،  بذور  ر1، 

أسمدة،  حشرية،  مبيدات  نباتية، 

معدات  زراعية،  حماية  معدات 

لالستغال  الزراعي .........).
الر1  مشاريع  وتنفيذ  دراسة   .2

بالرش والتقطير والغمد.

3. مقاو  أعما  كهربائية..

دوار   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 - الدريوش.  مرغنين،  امعمران،بني 

  620 الدريوش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : احجلي  ناضر  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  احجلي  ناضر  السيد 

شارع ازيال،رقم 03،سلوان، الناظور. 

62702 الدريوش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

عنوانه)ا)  احجلي  ناضر  السيد 

شارع ازيال،رقم 03،سلوان، الناظور. 

62702 الدريوش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالدريوش بتاريخ 20 أبريل 

2021 تحت رقم 8 .

850I

ائتمانية الخبرة

HOBABE PROMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

ائتمانية الخبرة

9  زنقة املدينة، 26100، برشيد 

املغرب

HOBABE PROMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

االمان GH 18 اقامة 6 1 رقم 1 

مكتب رقم 1 عين السبع - 20250 

الدار البيضاء املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

. 38  1

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم تعيين   2021 مارس   15 املؤرخ في 

السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

الهوار1 محمد كمسير آخر

تبعا لقبو  استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 03 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

ما1 2021 تحت رقم  77669.

851I

sabahinfo

 STE HOUNAIFA CAR شركة 

حنيفة كار
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

sabahinfo

 N° 70 pole socio-economique

 el kelaa des sraghna، 43000، el

kelaa des sraghna maroc

 STE HOUNAIFA CAR شركة 

حنيفة كار شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 91 

شارع االمام مالك الطابق   الشقة 

8 - 3000  قلعة السراغنة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

  87

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانون   2021 مارس   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

HOUNAIFA CAR شركة حنيفة كار 

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.

 91 رقم   : عنوان املقر االجتماعي 

الشقة  شارع االمام مالك الطابق   

8 - 3000  قلعة السراغنة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : محمد  حنيفة  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  محمد  حنيفة  السيد 

  3000  73 رقم  مالك  االمام  شارع 

قلعة السراغنة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

عنوانه)ا)  محمد  حنيفة  السيد 

  3000  73 رقم  مالك  االمام  شارع 

قلعة السراغنة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بقلعة السراغنة بتاريخ 26 

مارس 2021 تحت رقم 2021/130.

852I
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sabahinfo

حنيفة كار

STE HOUNAIFA CAR 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

sabahinfo
 N° 70 pole socio-economique
 el kelaa des sraghna، 43000، el

kelaa des sraghna maroc
 STE HOUNAIFA CAR حنيفة كار
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

االمام مالك رقم 91 الطابق الرابع 
الشقة رقم 8 - 3000  قلعة 

السراغنة املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجار1 
.  87

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
2021 تم تحويل  13 أبريل  املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
الطابق   91 »شارع االمام مالك رقم 
قلعة    3000  -  8 الرابع الشقة رقم 
»شارع االمام  إلى  السراغنة املغرب« 
الطابق الثالث الشقة  مالك رقم  5 
السراغنة  قلعة    3000  -  8 رقم 

املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بقلعة السراغنة بتاريخ 28 
أبريل 2021 تحت رقم 2021/179.

853I

HADI CONSEIL

شركة اصباص بن زروال

عقد تسيير حر ألصل تجار1 )األشخاص 

املعنويون)
عقد تسيير حر ألصل تجار1

شركة اصباص بن زروا 
 01 بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ قي 
اصباص  أعطى شركة   2021 أبريل 
بن زروا  املسجل بالسجل التجار1 
بقلعة  االبتدائية  باملحكمة   30 3
الحر لألصل  التسيير  السراغنة حق 

الشاو1  دوار  ب  الكائن  التجار1 

السراغنة  القلعة    3000  - تماللت 
صطاصيون  شركة  لفائدة  املغرب 

10 سنة تبتدئ من  تماللت والي ملدة 

31 مارس  2021 وتنتهي في  أبريل   01

قيمته  شهر1  مبلغ  مقابل   2031

25.000 درهم.

85 I

ETS VERIF CABINET COMPTABLE

ste MJHD.UNIVERS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 ETS VERIF CABINET

COMPTABLE

 AV DES FAR ES-SEMARA،

72000، ES-SEMARA MAROC

ste MJHD.UNIVERS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الوحدة بلوك E رقم 1212 السمارة - 

72000 السمارة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

2295

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   28

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ste  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MJHD.UNIVERS

أشغا    : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء وأشغا  مختلفة.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الوحدة بلوك E رقم 1212 السمارة - 

72000 السمارة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : مجاهد  نضا   السيدة 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة نضا  مجاهد عنوانه)ا) 
حي الوحدة زنقة محاميد الغزالن رقم 
03 السمارة 72000 السمارة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
السيدة نضا  مجاهد عنوانه)ا) 
حي الوحدة زنقة محاميد الغزالن رقم 
03 السمارة 72000 السمارة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما1  بتاريخ  0  بالسمارة  االبتدائية 

2021 تحت رقم 103/2021.
855I

STE SUD EST GESTION SARL

 CULTRA TRAVEL
MAROCCO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

STE SUD EST GESTION SARL
رقم 06 العمارة 99 شارع موال1 علي 
الشريف، 52000، الرشيدية املغرب
 CULTRA TRAVEL MAROCCO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر 

مرزوكة الطاوس -  5 52 الريصاني 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

.9875
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2021 أبريل   26 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 CULTRA TRAVEL الشريك الوحيد 
MAROCCO مبلغ رأسمالها 10.000 
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر 
مرزوكة الطاوس -  5 52 الريصاني 

نشاط  توقف   : نتيجة    املغرب 

الشركة .

قصر  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

مرزوكة الطاوس -  5 52 الريصاني 

املغرب. 

و عين:

اليعقوبي  الحسين  السيد)ة) 

الطاوس  مرزوكة  قصر  وعنوانه)ا) 

كمصفي  املغرب  الريصاني   52 5 

)ة) للشركة.

 وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

05 ما1  االبتدائية بالرشيدية بتاريخ 

2021 تحت رقم 2021/ 21.

856I

STE SUD EST GESTION SARL

STE SAHARA FILS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

STE SUD EST GESTION SARL

رقم 06 العمارة 99 شارع موال1 علي 

الشريف، 52000، الرشيدية املغرب

STE SAHARA FILS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : قصر ايت 

لخلف والد عميرة - 52053 اوفوس 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

.2012/9 97

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر   2021 أبريل   27 في  املؤرخ 

شركة   STE SAHARA FILS حل 

مبلغ  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وعنوان  درهم   90.000 رأسمالها 

لخلف  ايت  قصر  اإلجتماعي  مقرها 

اوفوس املغرب   52053  - والد عميرة 

نتيجة لعدم مزاولة أ1 نشاط.
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و عين:

مجدوبي  حميد  السيد)ة) 
وعنوانه)ا) زنقة   رقم 16 حي السهب 

52000 الرشدية املغرب كمصفي )ة) 

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

بتاريخ 27 أبريل 2021 وفي قصر ايت 

اوفوس   52053  - لخلف والد عميرة 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

05 ما1  االبتدائية بالرشيدية بتاريخ 

2021 تحت رقم 215/2021.

857I

BEST ON THE MARKET

BEST ON THE MARKET
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

BEST ON THE MARKET

 KM 3 ROUAMCHA ROUTE

 MARRAKECH safi، 46000، SAFI

MAROC

BEST ON THE MARKET شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي كيلومتر 

3 الروامشة طريق مراكش أسفي - 

6000  أسفي املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

.18 5

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر حل   2021 أبريل   19 املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 BEST ON THE الوحيد  الشريك 

MARKET مبلغ رأسمالها 1.500.000 

اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 

الروامشة طريق مراكش   3 كيلومتر 

أسفي - 6000  أسفي املغرب نتيجة 

  : حل الشركة.

و حدد مقر التصفية ب كيلومتر 

 - الروامشة طريق مراكش أسفي   3

6000  أسفي املغرب. 

و عين:
الزيز1  مخلص  السيد)ة) 

حي  الفجر  اقامة   9 رقم  وعنوانه)ا) 

أسفي املغرب    6000 سيد1 بوزيد 

كمصفي )ة) للشركة.

 وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما1   03 بتاريخ  بآسفي  االبتدائية 

2021 تحت رقم 2  .

858I

FUDILMAJVONSULTING

برادر زهيدي بار بر شوب
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FUDILMAJVONSULTING

CASA، 20220، casa maroc

برادر زهيد1 بار بر شوب شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 

آألزهر 02 مجموعة 13 املحل 

رقم 02 عمارة  8 الطابق اسفلي 

الدارالبيضاء - 0 202 الدارالبيضاء 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

. 57713

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر   2020 دجنبر   28 في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 

زهيد1  برادر  الوحيد  الشريك  ذات 

 100.000 بار بر شوب مبلغ رأسمالها 

اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 

املحل   13 02 مجموعة  اقامة آألزهر 

اسفلي  الطابق  عمارة  8   02 رقم 

0 202 الدارالبيضاء  الدارالبيضاء - 

املوارد  في  نقص   : نتيجة    املغرب 

املالية.

اقامة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
املحل   13 مجموعة   02 آألزهر 
اسفلي  الطابق  عمارة  8   02 رقم 
0 202 الدارالبيضاء  الدارالبيضاء - 

املغرب. 
و عين:

زاهد1  يوسف  السيد)ة) 
الحضرية  الجماعة  حي  وعنوانه)ا) 
البيضاء  ح  ح   505 رقم   11 بلوك 
املغرب  الدارالبيضاء   20230

كمصفي )ة) للشركة.
 وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

مارس 2021 تحت رقم 768095.
859I

BOUSSOLE CONSEIL

RIKKO DECO DIANE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسما  الشركة

BOUSSOLE CONSEIL
3, زاوية زنقة بينيل وشارع عبد 
املومن , الدار البيضاء، 20360، 

الدارالبيضاء املغرب
RIKKO DECO DIANE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية 
السفير ابن عائشة وزنقة ابن 
العاص عين السبع الصخور 

السوداء - 20290 الدارالبيضاء 
املغرب.

رفع رأسما  الشركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

.1 9 05
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2021 أبريل  في  1  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسما   رفع 
من  أ1  درهم«   1.900.000«
 2.000.000« إلى  درهم«   100.000«
مقاصة  إجراء   : طريق  عن  درهم« 
املقدار  املحددة  الشركة  ديون  مع 

واملستحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

ما1 2021 تحت رقم 777126.
860I

BOUSSOLE CONSEIL

CHAHD DREAM SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسما  الشركة

BOUSSOLE CONSEIL
3, زاوية زنقة بينيل وشارع عبد 
املومن , الدار البيضاء، 20360، 

الدارالبيضاء املغرب
CHAHD DREAM SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 237 زنقة 
ستراسبورغ - 20080 الدارالبيضاء 

املغرب.
رفع رأسما  الشركة

رقم التقييد في السجل التجار1 
.23 319

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2021 أبريل  في  1  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسما   رفع 
من  أ1  درهم«   1.880.000«
 2.000.000« إلى  درهم«   120.000«
مقاصة  إجراء   : طريق  عن  درهم« 
املقدار  املحددة  الشركة  ديون  مع 

واملستحقة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

ما1 2021 تحت رقم 777129.
861I

FIDUCIA-MID

OHNANIYGAZ SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIA-MID
رقم 98 الطابق االو  طريق مكناس 
ميمال  ميدلت، 350 5، ميدلت 

ميدلت
OHNANIYGAZ SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتماعي 

قصراملشيل - 00 52 الريش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

2739

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.OHNANIYGAZ SARL AU

توزيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الغاز بالجملة.

 : االجتماعي  املقر  عنوان 

الريش   52 00  - قصراملشيل 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد ايت ايشو عبد هللا : 1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

هللا  عبد  ايشو  ايت  السيد 

بوزمو  احوضيين  قصر  عنوانه)ا) 

املشيل 00 52 الريش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

هللا  عبد  ايشو  ايت  السيد 

بوزمو  احوضيين  قصر  عنوانه)ا) 

املشيل 00 52 الريش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   20 بتاريخ  بميدلت  االبتدائية 

2021 تحت رقم 122.

862I

FIDUCIA-MID

STRAVDIV BLANC SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIA-MID
رقم 98 الطابق االو  طريق مكناس 
ميمال  ميدلت، 350 5، ميدلت 

ميدلت
 STRAVDIV BLANC SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 16 
الشقة 3 الطابق الثاني الزرهونية 
توسيعة   الشطر االو  - 50000 

مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
531 7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 مارس   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. STRAVDIV BLANC SARL AU
االشغا    : غرض الشركة بإيجاز 
وكراء  البناء،املفاوضة  او  املختلفة 

االالت.
 16 رقم   : عنوان املقر االجتماعي 
الزرهونية  الثاني  الطابق   3 الشقة 
 50000  - االو   الشطر  توسيعة   

مكناس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد بن لحبيب موال1 الحسن 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000  :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد بن لحبيب موال1 الحسن 
عنوانه)ا) 18 زنقة موال1 رشيد الحي 

االدار1 350 5 ميدلت املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
السيد بن لحبيب موال1 الحسن 
عنوانه)ا) 18 زنقة موال1 رشيد الحي 

االدار1 350 5 ميدلت املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   29 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2021 تحت رقم 2198.
863I

EXPROX SARL AU

GLOS IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

EXPROX SARL AU
شارع املغرب العربي عمارة الزبير1 
الطابق الثاني عين حرودة الرقم 
البريد1 98 املحمدية، 28630، 

املحمدية املغرب
GLOS IMMOBILIER شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي شارع 

املغرب العربي عمارة الزبير1 الطابق 
الثاني عين حرودة الرقم البريد1 98 

- 28630 املحمدية املغرب.
تغيير نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجار1 
. 22983

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تغيير   2021 أبريل   12 املؤرخ في 
نشاط الشركة من »كراء املستودعات 
»الخردة حديد  إلى  البناء«  أعما    -
قديم أو معادن أساسية قديمة أخرى 
املتالشيات  فرز  الجملة.-  )تاجر) 

البالستيكية«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحمدية بتاريخ 26 أبريل 

2021 تحت رقم 1019.
86 I

SAHEL CONSULTING

IMSM 8 SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

SAHEL CONSULTING
 avenue idriss 1 n°114 HAY

 HAJARI، 70000، LAAYOUNE
MAROC

IMSM 8 SERVICES شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شاع مزوار 

رقم 153 العيون 70000 العيون 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجار1 

.21873
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت   2021 ما1   03 في  املؤرخ 

املصادقة على :
سيد1 سالمة  )ة)  تفويت السيد 
االدري�سي 1.000 حصة اجتماعية من 
أصل 1.000 حصة لفائدة السيد )ة) 
دادة ميمونة بتاريخ 03 ما1 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
ما1   03 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2021 تحت رقم 00/21 1.
865I

أسماء ميديا

GAVILLA TRAV 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

أسماء ميديا
شارع صهيب الرومي بلوك 39 الرقم 

20 البرنو�سي البيضاء، 20000، 
البيضاء املغرب

 GAVILLA TRAV شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 56 شارع 
موال1 يوسف الطابق التات الشقة 
رقم  1 البيضاء البيضاء 20000 

الدارالبيضاء املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

500207

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   0 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GAVILLA TRAV

أشغا    : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء.

56 شارع  عنوان املقر االجتماعي : 

موال1 يوسف الطابق التات الشقة 
 20000 البيضاء  البيضاء  رقم  1 

الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:  رأسما   مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

السيد عبد الغفور داكر : 1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عبد الغفور داكر عنوانه)ا) 

دوار البكريين أوالد أحمد دار البوعزة 

الدارالبيضاء   20000 النواصر 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

السيد عبد الغفور داكر عنوانه)ا) 

دوار البكريين أوالد أحمد دار البوعزة 

الدارالبيضاء   20000 النواصر 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2020 تحت رقم 775622.

866I

مكتب محاسبة

AMRIF TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب محاسبة

عمارة 1  شقة 2 زنقة عال  بن عبد 

هللا ص.ب 200 الرشيدية،  5200، 

الرشيدية املغرب

AMRIF TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر 

تيسكدلت الخنك - 52000 

الرشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

1 827

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 AMRIF : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.TRANS

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع للغير.

قصر   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 52000  - الخنك  تيسكدلت 

الرشيدية املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد شريف اسماعيلي : 1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

اسماعيلي  شريف  السيد 
رقم  0تاركة  الزنقة  2  عنوانه)ا) 

 52000 الرشيدية  الجديدة 

الراشيدية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

اسماعيلي  شريف  السيد 
رقم  0تاركة  الزنقة  2  عنوانه)ا) 

 52000 الرشيدية  الجديدة 

الراشيدية املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

03 ما1  االبتدائية بالرشيدية بتاريخ 

2021 تحت رقم 582.

867I

مكتب محاسبة

FORET PRO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

مكتب محاسبة

عمارة 1  شقة 2 زنقة عال  بن عبد 

هللا ص.ب 200 الرشيدية،  5200، 

الرشيدية املغرب

FORET PRO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 02 
رقم 08 ساحة الحسن 2 - 52000 

الرشيدية املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

.12881

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2021 أبريل   19 املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

مبلغ   FORET PRO الشريك الوحيد 
وعنوان  درهم   100.000 رأسمالها 
 08 رقم   02 زنقة  اإلجتماعي  مقرها 

ساحة الحسن 2 - 52000 الرشيدية 

املغرب نتيجة   : أزمة.

 02 و حدد مقر التصفية ب زنقة 
 52000  -  2 ساحة الحسن   08 رقم 

الرشيدية املغرب. 

و عين:
السعيد1  رشيد  السيد)ة) 
الثاني  الحسن  ساحة  وعنوانه)ا) 
52000 الرشيدية  01 الرشيدية  رقم 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
 وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
03 ما1  االبتدائية بالرشيدية بتاريخ 

2021 تحت رقم 211.

868I

موثق

صانيكيل كار
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

موثق
الحي الشتو1، إقامة وردة »س« 

شارع اإلمام أبو حنيفة الطابق األو  
رقم   مراكش، 0000 ، مراكش 

املغرب
صانيكيل كار شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

السعادة عمارة 180 الطابق االو  
شقة  0 مراكش املنارة 0000  

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
18521

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون  شتنبر  200   15
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

صانيكيل كار .
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كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 
مركبات بدون سائق .

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
االو   الطابق   180 عمارة  السعادة 
  0000 املنارة  مراكش  شقة  0 

مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : بابا حدة  السيد محمد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد بابا حدة عنوانه)ا) 
  0000  577 رقم   1 مراكش النخيل 

مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
السيد محمد بابا حدة عنوانه)ا) 
  0000  577 رقم   1 مراكش النخيل 

مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أكتوبر   05 التجارية بمراكش بتاريخ 

 200 تحت رقم  2208.
869I

EXPROX SARL AU

LEADER MOUSSE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسما  الشركة

EXPROX SARL AU
شارع املغرب العربي عمارة الزبير1 
الطابق الثاني عين حرودة الرقم 
البريد1 98 املحمدية، 28630، 

املحمدية املغرب
LEADER MOUSSE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

لبريرات رقم 3 رياح - 26202 دروة 
املغرب.

رفع رأسما  الشركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

.11153

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم   2021 مارس   25 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسما   رفع 
»900.000 درهم« أ1 من »100.000 
درهم«   1.000.000« إلى  درهم« 
مقاصة مع ديون  إجراء   : عن طريق 

الشركة املحددة املقدار واملستحقة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما1   03 بتاريخ  ببرشيد  االبتدائية 

2021 تحت رقم 569.

870I

RAIHANA ET AYOUB GESTION 

MAMA CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

RAIHANA ET AYOUB GESTION
اقامة الربيع 1 الطابق 2 رقم 8 شارع 

الغولف سيد1 يوسف بن علي، 
0000 ، مراكش املغرب

 MAMA CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شطر 6 
مكرر رقم W78 الطابق السفلي 
تامنصورت - 0000  مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
11  55

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   06
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MAMA CONSTRUCTION
-اشغا    : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء.

- مراقبة ومتابعة مواقع البناء..
شطر   : االجتماعي  املقر  عنوان 
السفلي  الطابق   W78 رقم  مكرر   6
تامنصورت - 0000  مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   1.000  : السيد عمر ماما 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عمر ماما عنوانه)ا) بوعكاز 
  0000 999 املحاميد  16 رقم  بلوك 

مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
السيد عمر ماما عنوانه)ا) بوعكاز 
  0000 999 املحاميد  16 رقم  بلوك 

مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما1   03 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 99 5.
871I

MACOSIS CONSULTING

SODENWA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

MACOSIS CONSULTING
 RCE ZINEB 2, APPT 11, RUE

 LAKHDER GHILANE BD
 CHEFCHAOOUNI، 30000، FES

MAROC
SODENWA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
 C LOT 1 : وعنوان مقرها اإلجتماعي
 ANBRA II TRANCHE C RUE 63

MAG 3 - 30000 فاس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
.65 83

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
2021 تقرر حل  03 فبراير  املؤرخ في 

مسؤولية  ذات  شركة   SODENWA

محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 

وعنوان  درهم   100.000 رأسمالها 

 C LOT ANBRA 1 مقرها اإلجتماعي 

 II TRANCHE C RUE 63 MAG

نتيجة  املغرب  فاس   3 - 30000

لصعوبات مالية.

و عين:

قري�سي  السرغيني  السيد)ة) 

وعنوانه)ا) رقم 78 وزنقة 51 الشطر 

02 طريق عين السمن  تجزئة العنبرة 

)ة)  كمصفي  املغرب  فاس   30000

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

 C LOT 1 بتاريخ 03 فبراير 2021 وفي

 ANBRA II TRANCHE C RUE 63

MAG 3 - 30000 فاس املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   26 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2021 تحت رقم 21/ 202.

872I

omri compta sarl au

 STE AGOUN TRAVAUX

SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

omri compta sarl au

 N°4 LOT AL MAGHREB AL

JADID، 92000، larache maroc

 STE AGOUN TRAVAUX SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

شعبان 1 اقامة الحمض رقم 

13 مكتب 01 العرائش - 92000 

العرائش املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجار1 

. 365
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بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2021 ما1   05 في  املؤرخ 
 STE شركة ذات املسؤولية املحدودة
مبلغ   AGOUN TRAVAUX SARL
وعنوان  درهم   100.000 رأسمالها 
 1 شعبان  تجزئة  اإلجتماعي  مقرها 
 01 مكتب   13 رقم  الحمض  اقامة 
العرائش املغرب   92000  - العرائش 
نتيجة   : الحظ الشركاء أن الشركة 
في  إنشائها  منذ  عملية  أ1  تنفذ  لم 
الشركة  حل  ويقرر   08/10/2018

مبكرا.
تجزئة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
رقم  الحمض  اقامة   1 شعبان 
 92000  - العرائش   01 مكتب   13

العرائش املغرب. 
و عين:

السيد)ة) احمد اكوييز وعنوانه)ا) 
القصر   33 تجزئة عين العاطي رقم 
العرائش  املغرب   92000 الكبير 

كمصفي )ة) للشركة.
 وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
27 أبريل  االبتدائية بالعرائش بتاريخ 

2021 تحت رقم 553.
873I

G.MAO.CCF

 SOCIETE ES-SAHLY
MOHAMED

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
تفويت حصص

G.MAO.CCF
 AVENUE HASSAN II VILLE 2 

 NOUVELLE، 30000، FES
MAROC

 SOCIETE ES-SAHLY MOHAMED
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 102 
بلوك 5 النسيم املسيرة فاس رقم 
102 بلوك 5 النسيم املسيرة فاس 

30000 فاس املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجار1 

.51583

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت   2021 يناير   26 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد )ة) محمد الساحلي 

أصل  من  اجتماعية  حصة   1.000

)ة)  السيد  لفائدة  حصة   1.000

يوسف ملرابط بتاريخ 26 يناير 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

التجارية بفاس بتاريخ  0 ما1 2021 

تحت رقم 21/ 217.

87 I

TZ CONSULTING

إروكور
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TZ CONSULTING

 N°41 RUE 1 LOT RATC HAY AL

 QODS CASABLANCA، 20610،

CASABLANCA MAROC

إروكور شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 03 زنقة 

آيت اورير شارع موال1 يوسف 

tarikzakarya@ - الدارالبيضاء

gmail.com الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

500703

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   21

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : إروكور.
الترويج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

للعقار
أشغا  البناء.

 03  : االجتماعي  املقر  عنوان 
زنقة آيت اورير شارع موال1 يوسف 
tarikzakarya@  - الدارالبيضاء 

gmail.com الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : ساخي  هشام  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  ساخي  هشام  السيد 
برنو�سي   10 رقم  بلوك  9 
الدارالبيضاء   20610 الدارالبيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
عنوانه)ا)  ساخي  هشام  السيد 
برنو�سي   10 رقم  بلوك  9 
الدارالبيضاء   20610 الدارالبيضاء 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 776183.
875I

GUIDE COMPTABLE

AZEDDINE BOIS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GUIDE COMPTABLE
تجزئة ابن تومرت 2 عمارة   

الطابق 2 شقة   بوزنيقة، 13100، 
بوزنيقة املغرب

AZEDDINE BOIS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 
السفلي رقم 2  دوار اوالد عمارة - 

13100 بوزنيقة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

6813

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   1 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AZEDDINE BOIS

نجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الخشب وااللومنيوم.

الطابق   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 - اوالد عمارة  دوار    2 رقم  السفلي 

13100 بوزنيقة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد عز الدين الحب�سي : 1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الحب�سي  الدين  عز  السيد 

عمارة  اوالد  حي    2 رقم  عنوانه)ا) 

13100 بوزنيقة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

الحب�سي  الدين  عز  السيد 

عمارة  اوالد  حي    2 رقم  عنوانه)ا) 

13100 بوزنيقة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ  سليمان  ببن  االبتدائية 

أبريل 2021 تحت رقم 1 2.

876I
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efg expert

Ste PROKADEM 
إعالن متعدد القرارات

efg expert
 Av lalla Yacout 5eme, Appt 39
D، 20000، casablanca maroc
 Ste PROKADEM »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي:  5 شارع 

باستور - 90000 طنجة املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجار1: 
.5187

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 15 أبريل 2021

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذ1 ينص على مايلي: 
بن  إلياس  السيد  استقالة  قبو  
للشركة  كمسير  وظيفته  من  ملقدم 
ملقدم  بن  الحسن  السيد  وتعيين 
مع  للشركة  جديد  وحيد  كمسير 

توقيعه الوحيد. 
قرار رقم 2: الذ1 ينص على مايلي: 
العنوان  إلى  االجتماعي  املقر  تحويل 
الطابق   ،13 رقم  شقة   : الجديد 
األو ، مبنى دار الوقار بلوك ب؛ شارع 
عبد الرحمن اليوسفي )شارع السالم 

سابقا)، طنجة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
ينص  الذ1  الفصل  :  رقم  بند 
االجتماعي  املقر  تحويل  مايلي:  على 
 ،13 : شقة رقم  إلى العنوان الجديد 
مبنى دار الوقار بلوك  الطابق األو ، 
اليوسفي  الرحمن  عبد  شارع  ب؛ 

)شارع السالم سابقا)، طنجة
الذ1 ينص   :13 بند رقم الفصل 
السيد  استقالة  قبو   مايلي:  على 
إلياس بن ملقدم من وظيفته كمسير 
بن  الحسن  السيد  وتعيين  للشركة 
ملقدم كمدير وحيد جديد للشركة مع 

توقيعه الوحيد. 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   28 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 1793 2.
877I

FADIFISC

SYSTEMATEL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسما  الشركة

FADIFISC
شارع املقاومة رقم 2 الطابق االو  

عمارة امزيل والزركد1 اكادير 
 AVENUE AL MOUQ N°02 1ER
 ETAGE IMM AMZIL ET ZERKDI

AGADIR، 80000، اكادير املغرب
SYSTEMATEL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

تبارين شارع 3515 رقم 3 الدشيرة 
الجهادية انزكان - 86000 الدشيرة 
الجهادية انزكان ايت ملو  املغرب.

رفع رأسما  الشركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

.5735
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2021 أبريل   05 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسما   رفع 
 30.000« أ1 من  درهم«   600.000«
عن  درهم«   630.000« إلى  درهم« 
ديون  مع  مقاصة  إجراء   : طريق 

الشركة املحددة املقدار واملستحقة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   29 بتاريخ  بانزكان  االبتدائية 

2021 تحت رقم 985.
878I

FADIFISC

PASCAL TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FADIFISC
شارع املقاومة رقم 2 الطابق االو  

عمارة امزيل والزركد1 اكادير 
 AVENUE AL MOUQ N°02 1ER
 ETAGE IMM AMZIL ET ZERKDI

AGADIR، 80000، اكادير املغرب
PASCAL TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة رقم 
E5 الزيتون تكوين - 80000 اكادير 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

 7271

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 مارس   17

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PASCAL TRANS

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع الجل الغير.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 80000  - تكوين  الزيتون   E5 رقم 

اكادير املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 500  : حروش  هللا  عبد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد حسن حروش : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عبد هللا حروش عنوانه)ا) 
تجزئة املغرب العربي ايت ملو    98

86000 انزكان ايت ملو  املغرب.

عنوانه)ا)  حروش  حسن  السيد 

 80000 تيكيوين     6 حي تلبال رقم 

اكادير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

عنوانه)ا)  حروش  حسن  السيد 

 80000 تيكيوين     6 حي تلبال رقم 

اكادير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية باكادير بتاريخ 03 ما1 2021 

تحت رقم 99392.

879I

COMPTAFFAIRES

JMSN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

COMPTAFFAIRES

 EL WAFA RUE EL JAHID

 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er ETAGE N°2

 MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

JMSN شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي 39 شارع 

اللة ياقوت الطابق الخامس - 

20000 الدار البيضاء املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

.268885

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم تغيير   2021 أبريل   22 املؤرخ في 

نشاط الشركة من »* حراسة بنايات 

العمومية والخاصة

إلى  املتاجر«  واجهات  تنظيف   *

»* مقاو  في تنظيف واجهات املتاجر 

واملحالت والشقق

اعما   مختلف  في  مقاو    *

البناء«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 05 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

ما1 2021 تحت رقم 777180.

880I

efg expert

STE COCINA ESSAIDI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

efg expert

 Av lalla Yacout 5eme, Appt 39

D، 20000، casablanca maroc

STE COCINA ESSAIDI شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 

العزيزية شارع اململكة العربية 

السعودية الطابق 3 رقم 20 - 

90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

116079

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 ما1   05

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.COCINA ESSAIDI

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املطابخ املجهزة.

إقامة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

العربية  اململكة  شارع  العزيزية 
السعودية الطابق 3 رقم 20 - 90000 

طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : السعيد1  كريم  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد كريم السعيد1 عنوانه)ا) 

علي  زنقة  الفطواكي  حمان  شارع 

طنجة   90000  11 رقم  بنشقرون 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

السيد كريم السعيد1 عنوانه)ا) 

علي  زنقة  الفطواكي  حمان  شارع 

طنجة   90000  11 رقم  بنشقرون 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما1   05 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 2078 2.

882I

kgh consulting maroc

HYDRONUTRI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

kgh consulting maroc

 3rue Bab El Mansour ESPACE

 PORTE D›ANFA، 20000،

CASABLANCA املغرب

HYDRONUTRI شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 3 شارع 

ابن رشد، الطابق الرابع، - 90000 

طنجة اململكة املغربية

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

1158 7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 مارس   18

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HYDRONUTRI

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واملنتجات  الزراعية  األسمدة 

املشتقة.

شارع   3  : عنوان املقر االجتماعي 

 90000  - الطابق الرابع،  ابن رشد، 

طنجة اململكة املغربية.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد عمر جسوس : 100 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 200  : جسوس  سارة  السيدة 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

200 حصة   : السيدة نزهة بنيس 
بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد عزيز جسوس : 100 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

 200  : جسوس  كميل  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 200  : جسوس  شما  السيدة 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  جسوس  عمر  السيد 
سكن املنصور، مبنى 9، رقم 5، الدور 
الدار   20000 السالم  حي  الثاني، 

البيضاء اململكة املغربية.
السيدة سارة جسوس عنوانه)ا) 
 75015 شارع روبرت د1 فلور،   27

باريس فرنسا.
عنوانه)ا)  بنيس  نزهة  السيدة 
سكن املنصور، مبنى 9، رقم 5، الدور 
الدار   20000 السالم  حي  الثاني، 

البيضاء اململكة املغربية.
عنوانه)ا)  جسوس  عزيز  السيد 
طنجة   90000  3 رقم  البقر،  سوق 

اململكة املغربية.
عنوانه)ا)  كميل جسوس  السيد 
طنجة   90000  3 رقم  البقر،  سوق 

اململكة املغربية.
عنوانه)ا)  شما جسوس  السيدة 
طنجة   90000  3 رقم  البقر،  سوق 

اململكة املغربية.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
عنوانه)ا)  جسوس  عمر  السيد 
سكن املنصور، مبنى 9، رقم 5، الدور 
الدار   20000 السالم  حي  الثاني، 

البيضاء اململكة املغربية
عنوانه)ا)  جسوس  عزيز  السيد 
طنجة   90000  3 رقم  البقر،  سوق 

اململكة املغربية
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   29 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 1860 2.

88 I

METREK COMPTA PRO

STE MAJDINONE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

METREK COMPTA PRO
 KISSARIAT AL HOUDA AV MED
 V 1ER ETAGE N 4، 14200، SIDI

SLIMANE MAROC
STE MAJDINONE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

الوحدة 2 مجموعة 35 بلوك أو رقم 
15 - 250 1 سيد1 يحيى الغرب 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجار1 
.1323

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 أبريل   02 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة) إدريس الزايد1 
أصل  من  اجتماعية  حصة   500
)ة)  السيد  لفائدة  حصة   1.000
هشام بلعسل بتاريخ 02 أبريل 2021.
املجيد  عبد  )ة)  السيد  تفويت 
500 حصة اجتماعية من أصل  فرح 
نور  )ة)  1.000 حصة لفائدة السيد 
أبريل   02 بتاريخ  العطاو1  الدين 

.2021
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بسيد1 سليمان بتاريخ 05 

ما1 2021 تحت رقم 119/2021.
886I

ACCOUNTING CONSULTION COMPANY

 FACILITY SMART
TECHNOLOGY »FST

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 ACCOUNTING CONSULTION
COMPANY

 DERB LEGHRABLI BIN 9
 LAMDOUN FES، 30110، FES

MAROC
 FACILITY SMART

 TECHNOLOGY »FST
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شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 9 بن 

ملدون درب الغرابلي املدينة القديمة 
الطابق األو  فاس - 30000 فاس 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

67383
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 فبراير   26
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
متبوعة  الشركة  تسمية 
بمختصر  اإلقتضاء  عند 
 FACILITY SMART  : تسميتها 

.TECHNOLOGY »FST
مقاو    : بإيجاز  الشركة  غرض 

تركيب الصرف الصحي للتدفئة
أو عز  أو دخان صناعي.

إنشاءات  أو  أعما   مقاو  
متنوعة..

بن   9  : االجتماعي  املقر  عنوان 
ملدون درب الغرابلي املدينة القديمة 
فاس   30000  - فاس  األو   الطابق 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد لخضر دريس : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد معامله ميلود : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  دريس  لخضر  السيد 
حي تويمه طريق الرئيسيه شارع  1 

ناضور 31000 ناضور املغرب.
عنوانه)ا)  ميلود  معامله  السيد 
اقامة عصام زواغه العليا فاس   62

30000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

عنوانه)ا)  دريس  لخضر  السيد 

حي تويمه طريق الرئيسيه شارع  1 

ناضور 31000 ناضور املغرب

عنوانه)ا)  ميلود  معامله  السيد 

اقامة عصام زواغه العليا فاس   62

30000 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   19 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2021 تحت رقم -.

888I

FADIFISC

MASSAKINE TRANSPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسما  الشركة

FADIFISC

شارع املقاومة رقم 2 الطابق االو  

عمارة امزيل والزركد1 اكادير 

 AVENUE AL MOUQ N°02 1ER

 ETAGE IMM AMZIL ET ZERKDI

AGADIR، 80000، اكادير املغرب

 MASSAKINE TRANSPORT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

الزيتون بلوك د رقم 85 تكوين - 

80000 اكادير املغرب.

رفع رأسما  الشركة

رقم التقييد في السجل التجار1 -.

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم   2021 مارس   29 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسما   رفع 

من  أ1  درهم«   1.900.000«

 2.000.000« إلى  درهم«   100.000«

مقاصة  إجراء   : طريق  عن  درهم« 

املقدار  املحددة  الشركة  ديون  مع 

واملستحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   22 بتاريخ  باكادير  التجارية 

2021 تحت رقم 2 992.

889I

METREK COMPTA PRO

STE MAJDINONE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

METREK COMPTA PRO
 KISSARIAT AL HOUDA AV MED
 V 1ER ETAGE N 4، 14200، SIDI

SLIMANE MAROC
STE MAJDINONE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

الوحدة 2 مجموعة 28 بلوك أو رقم 
19 - 250 1 سيد1 يحيى الغرب 

املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجار1 
.1323

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2021 تم تحويل  02 أبريل  املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»حي الوحدة 2 مجموعة 28 بلوك أو 
رقم 19 - 250 1 سيد1 يحيى الغرب 
2 مجموعة  املغرب« إلى »حي الوحدة 
35 بلوك أو رقم 15 - 250 1 سيد1 

يحيى الغرب املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بسيد1 سليمان بتاريخ 05 

ما1 2021 تحت رقم 119/2021.
890I

موثق

صانيكيل كار
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسما  الشركة

موثق
الحي الشتو1، إقامة وردة »س« 

شارع اإلمام أبو حنيفة الطابق األو  
رقم   مراكش، 0000 ، مراكش 

املغرب
صانيكيل كار شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

السعادة عمارة 180 الطابق االو  
شقة  0 مراكش املنارة 0000  

مراكش املغرب.

رفع رأسما  الشركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

.18521

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم   2007 فبراير   07 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسما   رفع 

من  أ1  درهم«   1.000.000«

 1.100.000« إلى  درهم«   100.000«

درهم« عن طريق : إدماج احتياطي أو 

أرباح أو عالوات إصدار في رأس املا .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل  بتاريخ  2  بمراكش  التجارية 

2008 تحت رقم   361.

892I

CABINET SALAH AISSE

 NEW COMMERCE

SERVICES
إعالن متعدد القرارات

CABINET SALAH AISSE

 ANG BD YACOUB EL

 MANSOUR ET RUE ISHAK

 IBN HANAINE، 20100،

CASABLANCA MAROC

 NEW COMMERCE SERVICES

»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: محل 

رقم 3 تجزئة النسيم رقم 271 - - 

الدارالبيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجار1: 

. 56017

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 20 نونبر 2019

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذ1 ينص على مايلي: 

تحويل املقر االجتماعي الى محل رقم 

3 تجزئة النسيم رقم 271

قرار رقم 2: الذ1 ينص على مايلي: 

يوافق املساهم الوحيد على استقالة 

املدير السيدة نعيمة الهاشمي.
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على  ينص  الذ1   :3 رقم  قرار 

تعيين  الوحيد  املساهم  قرر  مايلي: 

السيد عدنان عمار1،  مسير جديد، 

رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

E753 85

قرار رقم  : الذ1 ينص على مايلي: 

تحيين القانون االسا�سي

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم  : الذ1 ينص على مايلي: 

تحويل املقر االجتماعي الى محل رقم 

3 تجزئة النسيم رقم 271

على  ينص  الذ1   :12 رقم  بند 

تعيين  الوحيد  املساهم  قرر  مايلي: 

السيد عدنان عمار1،  مسير جديد، 

رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

E753 85

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 10 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراير 2020 تحت رقم 730006.

893I

ACCOUNTING CONSULTION COMPANY

« SAFMED TRAVAUX »ST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 ACCOUNTING CONSULTION

COMPANY

 DERB LEGHRABLI BIN 9

 LAMDOUN FES، 30110، FES

MAROC

 « SAFMED TRAVAUX »ST

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 80 منطقة 

غالي إسكان مرجة واد1 فاس - 

30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

659 7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانون   2020 يوليوز   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.« SAFMED TRAVAUX »ST

ُصنع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األملنيوم املعدني - أعما  متنوعة أو 

مقاو  بناء.

 80  : االجتماعي  املقر  عنوان 

منطقة غالي إسكان مرجة واد1 فاس 

- 30000 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

إسماعيل  العزيز  عبد  السيد 

 100 بقيمة  حصة   1.000  : العلو1 

درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

إسماعيل  العزيز  عبد  السيد 

غالي  منطقة   80 عنوانه)ا)  العلو1 

 30000 فاس  واد1  مرجة  إسكان 

فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

إسماعيل  العزيز  عبد  السيد 

غالي  منطقة   80 عنوانه)ا)  العلو1 

 30000 فاس  واد1  مرجة  إسكان 

فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بفاس بتاريخ 28 يناير 2021 

تحت رقم 65 .

89 I

fiskzem

OFNOON
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiskzem
 hay zahra rue oued el yarmouk،

15000، khemisset maroc
OFNOON شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 53 

زقة مسناو1 حي الوحدة الخميسات 
- 1500 الخميسات املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
29263

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   07
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.OFNOON
ُمصنع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ألعاب األطفا 
تصنيع أغراض خشبية من الفلين 

وشبكة السال  والحلفاء.
 53 رقم   : عنوان املقر االجتماعي 
زقة مسناو1 حي الوحدة الخميسات 

- 1500 الخميسات املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : بنعيوش  إمان  السيدة 

حصة بقيمة 10 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة إمان بنعيوش عنوانه)ا) 
أكدير   80000 أكدير    33 زنقة   29

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

السيدة إمان بنعيوش عنوانه)ا) 

أكدير   80000 أكدير    33 زنقة   29

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 03 بتاريخ  بالخميسات  االبتدائية 

ما1 2021 تحت رقم 166.

895I

ACCOUNTING CONSULTION COMPANY

SAFMED TRAVAUX

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

 ACCOUNTING CONSULTION

COMPANY

 DERB LEGHRABLI BIN 9

 LAMDOUN FES، 30110، FES

MAROC

SAFMED TRAVAUX شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 80 لوت 

غالي إسكان مرجة واد1 فاس - 

30000 فاس املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجار1 

.659 7

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت   2021 فبراير   05 في  املؤرخ 

املصادقة على :

العزيز  عبد  )ة)  السيد  تفويت 

حصة   1.000 العلو1  إسماعيل 

حصة   1.000 أصل  من  اجتماعية 

زين  حليمة  )ة)  السيد  لفائدة 

العابدين بتاريخ 05 فبراير 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

فبراير   08 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2021 تحت رقم 1231.

896I
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موثق

صانيكيل كار
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسما  الشركة

موثق
الحي الشتو1، إقامة وردة »س« 

شارع اإلمام أبو حنيفة الطابق األو  
رقم   مراكش، 0000 ، مراكش 

املغرب
صانيكيل كار شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

السعادة عمارة 180 الطابق االو  
شقة  0 مراكش املنارة 0000  

مراكش املغرب.
رفع رأسما  الشركة

رقم التقييد في السجل التجار1 
.18521

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم   2011 أبريل   23 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسما   رفع 
من  أ1  درهم«   2.900.000«
»1.100.000 درهم« إلى »000.000.  
مقاصة  إجراء   : طريق  عن  درهم« 
املقدار  املحددة  الشركة  ديون  مع 

واملستحقة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما1   03 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2011 تحت رقم 50376.
897I

مستأمنة املتنبي للمحاسبة

W A AGRO
إعالن متعدد القرارات

مستأمنة املتنبي للمحاسبة
130 شارع املتنبي الطابق 2، 

23000، بني مال  املغرب
W A AGRO »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: شارع 
املتنبي الطابق الثاني رقم 125 - 

23000 بني مال  املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجار1: 
.10185

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 16 أبريل 2021

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم القرار رقم 1: الذ1 ينص 

على مايلي: تفويت الحصص
قرار رقم القرار رقم 2: الذ1 ينص 

على مايلي: تغير املسير
قرار رقم القرار رقم 3: الذ1 ينص 

على مايلي: نقل املقر
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
الذ1  و7:   6 رقم  البند  رقم  بند 
ينص على مايلي: لقد ثم تفويت جميع 
الحصص اللتي يملكها كل من السيد 
ة سلك عبد   (500( املغراو1 محمد 
الحكيم )500) لكل من السيد الهاد1 
ابراهيم )500) والهاد1 الكبير )500)
الذ1   :  12 رقم  البند  رقم  بند 
ينص على مايلي: بعد استقالة املسير 
املغراو1 محمد ثم تعين الهاد1 الكبير 

مسير جديد وله جميع الصالحيات 
5: الذ1 ينص  بند رقم البند رقم 
اتخد الجمع العام القرار  على مايلي: 
بنقل املقر للعنوان التالي سيد1 جابر 

أوالد حمدان بني مال 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني مال  بتاريخ 27 أبريل 

2021 تحت رقم 95 .
898I

N2M CONSEIL-SARL

SOCIETE EDANOM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2
 ETAGE N 4، 62000، NADOR

MAROC
SOCIETE EDANOM شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي : تجزئة 

مفتاح رقم 20 سلوان تجزئة مفتاح 
رقم 20 سلوان 62000 الناظور 

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

.15553
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   2021 أبريل   01 املؤرخ في 
ذات  شركة   SOCIETE EDANOM
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
 100.000 رأسمالها  مبلغ  الوحيد 
اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
20 سلوان تجزئة  تجزئة مفتاح رقم 
 62000 سلوان   20 رقم  مفتاح 
الناظور املغرب نتيجة النتهاء الغرض 

من الشركة.
و عين:

السيد)ة) حميد بلعربي وعنوانه)ا) 
اقامة مفتاح رقم 20 سلوان 62000 
الناظور املغرب كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
تجزئة  وفي   2021 أبريل   01 بتاريخ 
 62000  - سلوان   20 رقم  مفتاح 

الناظور املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   19 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2021 تحت رقم 787.
900I

C-H SURVEILLANCE

IDOHA BATIMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

IDOHA BATIMENT
105 اقامة مكتب بريما رقم 16 

الطابق 3 زاوية 11 يناير ومصطفى 
املعاني، 20000، الدار البيضاء 

املغرب
IDOHA BATIMENT شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 105 اقامة 
مكتب بريما رقم 16 الطابق 3 زاوية 
11 يناير ومصطفى املعاني - 20000 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
501577

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   12
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.IDOHA BATIMENT
-شركة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء وأعما  متنوعة
-إستغال  مقلع بآالت ميكانيكية 

أو بدونها
-استيراد وتصدير جميع املنتجات 

واملواد والسلع واملواد من أ1 نوع.
 105  : االجتماعي  املقر  عنوان 
الطابق   16 رقم  بريما  مكتب  اقامة 
 - يناير ومصطفى املعاني   11 زاوية   3

20000 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسما  الشركة: 2.000.000 

درهم، مقسم كالتالي:
 20.000  : تخام حسناء  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  حسناء  تخام  السيدة 
رقم   9 حي القدس مباركة مجموعة 
البيضاء  الدار   20620 البرنو�سي   9

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
عنوانه)ا)  حسناء  تخام  السيدة 
رقم   9 حي القدس مباركة مجموعة 
البيضاء  الدار   20620 البرنو�سي   9

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  0  البيضاء  بالدار  التجارية 

ما1 2021 تحت رقم 776933.

901I
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C-H SURVEILLANCE

C-H SURVEILLANCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

C-H SURVEILLANCE

39 شارع لالياقوت الطابق 5 39 

شارع لالياقوت الطابق 5، 20000، 

الدار البيضاء املغرب

C-H SURVEILLANCE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي 39 شارع 

لالياقوت الطابق 5 - 20000 الدار 

البيضاء املغرب .

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

. 33529

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2021 أبريل   02 املؤرخ في 

 C-H شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها  مبلغ   SURVEILLANCE

مقرها  وعنوان  درهم   100.000

اإلجتماعي 39 شارع لالياقوت الطابق 

املغرب  البيضاء  الدار   20000  -  5

نتيجة   : تصفية حبية.

و حدد مقر التصفية ب 39 شارع 

الدار   20000  -  5 لالياقوت الطابق 

البيضاء املغرب . 

و عين:

السيد)ة) هشام قهو1 وعنوانه)ا) 

سيد1 مومن تجزئة تارودانت زنقة 3 
رقم 3  50 20 الدار البيضاء املغرب 

كمصفي )ة) للشركة.

الحدود  اإلقتضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  ومحل  املخابرة  محل  لهم 

بالتصفية  العقود والوثائق املتعلقة 

الدار   5 : 39 شارع لالياقوت الطابق 

البيضاء 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 776377.

903I

SAGEST

OUJDARI SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAGEST
 N° 9 RUE IMAM MALIK 1er
 ETAGE APPT N° 4 VN FES،

30000، FES MAROC
OUJDARI SERVICES شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة رقم 
39 بلوك س حي زواغة - 30000 

فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
676 9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 مارس   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.OUJDARI SERVICES
حراسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املباني العامة والخاصة .
اقامة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
رقم 39 بلوك س حي زواغة - 30000 

فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : عجضر1  كريم  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ريم عجضر1 عنوانه)ا) 30 
درب الباشا البغداد1 فاس الجديد 

30000 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسير1 الشركة:

السيد ريم عجضر1 عنوانه)ا) 30 
درب الباشا البغداد1 فاس الجديد 

30000 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس بتاريخ  0 ما1 2021 

تحت رقم 2156.
90 I

LEGAL CONSULTING

DELTAGEC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LEGAL CONSULTING
مسجد فاطمة بقشان باب 16 رقم 

18 حي النسيم، 20180، الدار 
البيضاء املغرب

DELTAGEC شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 
الفتح 217 شارع الروداني الطابق 
1 رقم 3 - 25150 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
500 59

 20 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DELTAGEC
اشغا    : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء.
اقامة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الطابق  الروداني  شارع   217 الفتح 
البيضاء  الدار   25150  -  3 رقم   1

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:  رأسما   مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

 100  : السيد يونس بن القا�سي 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

القا�سي  بن  يونس  السيد 
اقامة   2 شقة  عمارة    عنوانه)ا) 
البهجة ح 1 م 35260 الرباط املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
القا�سي  بن  يونس  السيد 
اقامة   2 شقة  عمارة    عنوانه)ا) 
البهجة ح 1 م 35260 الرباط املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2021 تحت رقم -.

905I

مستأمنة املتنبي للمحاسبة

FERMAKAUF
إعالن متعدد القرارات

مستأمنة املتنبي للمحاسبة
130 شارع املتنبي الطابق 2، 

23000، بني مال  املغرب
FERMAKAUF »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: مرأب 
باوالد عياد لكرابزية - 23000 بني 

مال  املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجار1: 
.10077

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 08 أبريل 2021

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم القرار األو : الذ1 ينص 
تعديل النشاط التجار1  على مايلي: 

لشركة
قرار رقم القرار الثاني: الذ1 ينص 

على مايلي: اضافة مسير 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
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2: الذ1 ينص  بند رقم البند رقم 

نشاط  على  تشطيب  مايلي:  على 

تجار1 األستيراد والتصدير

بند رقم البند رقم 12: الذ1 ينص 

على مايلي: اضافة مسير مع األمضاء 

املنفصل للمسيرين

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ببني مال  بتاريخ 30 أبريل 

2021 تحت رقم 500.

906I

le partenaire fiscal

RAISS AUTO TINJIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إنشاء فرع تابع للشركة

le partenaire fiscal

9  شلرع عمر الخطاب طابق 3 رقم 

6 عمارة البركة، 90000، طنجة 

املغرب

RAISS AUTO TINJIS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي :: طريق 

الرباط املنطقة اللوجستيكية 

للمنطقة الحرة للتصدير بطنجة، 

مجمع رقم 110، القطعة رقم 2، 

دائرة كزناية : طريق الرباط املنطقة 

اللوجستيكية للمنطقة الحرة 

للتصدير بطنجة، مجمع رقم 110، 

القطعة رقم 2، دائرة كزناية 90000 

طنجة املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

.6103

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر   2021 مارس   29 في  املؤرخ 

تحت  للشركة  تابع  فرع  إنشاء 

 RAISS AUTO TINJIS التسمية 

الرئيسية  الطريق  بالعنوان  والكائن 

 63 رقم  الحساسنة  دوار   01 رقم 

 01 الطريق الرئيسية رقم  العوامرة. 

العوامرة.   63 رقم  الحساسنة  دوار 

90000 القصر الكبير املغرب واملسير 

من طرف السيد)ة) الرايس مو�سى.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
26 أبريل  االبتدائية بالعرائش بتاريخ 

2021 تحت رقم 291.
907I

SAGEST

ALIANE POTCHAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAGEST
 N° 9 RUE IMAM MALIK 1er
 ETAGE APPT N° 4 VN FES،

30000، FES MAROC
ALIANE POTCHAR شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

عبدالكريم الخطابي اقامة بن مو�سي 
الكواش الطابق التاني - 30000 

فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
676 7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 مارس   15
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ALIANE POTCHAR
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االليات .
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
عبدالكريم الخطابي اقامة بن مو�سي 
الكواش الطابق التاني - 30000 فاس 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : السيد عبدالعلي عليان 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عبدالعلي عليان عنوانه)ا) 
 2 الوفاء  حي  كولونيا  زنقة   37 رقم 

طريق صفرو 30000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
السيد عبدالعلي عليان عنوانه)ا) 
 2 الوفاء  حي  كولونيا  زنقة   37 رقم 

طريق صفرو 30000 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس بتاريخ  0 ما1 2021 

تحت رقم 2155.

909I

sofoget

SAMA MOBILIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

sofoget
 Kenitra, 37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et

3، 14000، kenitra maroc
SAMA MOBILIA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي القنيطرة 
93 شارع موال1 عبدالعزيز إقامة 
اليسر 1 000 1 القنيطرة املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجار1 
. 5071

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في  2 مارس 2021 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»القنيطرة 93 شارع موال1 عبدالعزيز 
القنيطرة   1 000  1 اليسر  إقامة 
شارع   93 »القنيطرة  إلى  املغرب« 
موال1 عبدالعزيز إقامة الصنوبر رقم 

101 000 1 القنيطرة املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما1   03 االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 

2021 تحت رقم 8 822.

910I

COMPTABLE

ESS AGRI DURABLE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

COMPTABLE

 N°39 ABDELAZIZ 3TOUARGA

 MEKNES N°39 ABDELAZIZ

 3TOUARGA MEKNES، 55000،

MEKNES MAROC

ESS AGRI DURABLE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 63 حي 

11 طبقة 1 حي الوحدة 1 مكناس - 

50000 مكناس املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجار1 

.51559

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2020 نونبر   06 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة) احمد الناصير1 

أصل  من  اجتماعية  حصة   1.000

)ة)  السيد  لفائدة  حصة   100.000

أبريل   23 بتاريخ  بوسيف  احالم 

.2021

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

أبريل   26 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2021 تحت رقم 2130.

911I

COMPTAFFAIRES

 AFRICAN REINSURANCE

BROKERS MOHAMMEDIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

COMPTAFFAIRES

 EL WAFA RUE EL JAHID

 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er ETAGE N°2

 MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

 AFRICAN REINSURANCE

 BROKERS MOHAMMEDIA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
الحسن 2 الطابق االو  الشقة رقم 
2 اقامة دمنات - 28800 املحمدية 

املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجار1 
.228 9

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2021 تم تحويل  23 أبريل  املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
االو   الطابق   2 الحسن  »شارع 
الشقة رقم 2 اقامة دمنات - 28800 
عبد  »شارع  إلى  املغرب«  املحمدية 
الشباب  تجزئة  الخطابي  الكريم 
 28800  -  599 رقم  الثاني  الطابق 

املحمدية املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما1  االبتدائية باملحمدية بتاريخ  0 

2021 تحت رقم  108.
913I

BUREAU ESSOUFYANI

RAROU GOLD SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BUREAU ESSOUFYANI
 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH
 RUE ALJAZIRA ALKHADRA،
70000، LAAYOUNE MAROC

RAROU GOLD SERVICES شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

مزوار رقم 310 الطابق االو  العيون 
- 70000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
36 15

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   27
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.RAROU GOLD SERVICES
أشغا    : بإيجاز  الشركة  غرض 
النقل   - الطرقات  أشغا    - البناء 
 - أنواعه  بمختلف  والدولي  الوطني 

التجارة العامة - خدمات متنوعة..
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
مزوار رقم 310 الطابق االو  العيون 

- 70000 العيون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : رارو  الحوسين  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  رارو  الحوسين  السيد 
الشعير  6100  عين  الخط  دوار 

فجيج املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
عنوانه)ا)  رارو  الحوسين  السيد 
الشعير  6100  عين  الخط  دوار 

فجيج املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   29 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2021 تحت رقم 1379.
91 I

PREMIUM FINANCE

le parasol du coin
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

PREMIUM FINANCE
 APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE
 MARRAKECH.، 40000،
MARRAKECH MAROC

 le parasol du coin

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي نفيس 

3 عمارة 9 شارع عال  الفا�سي - 

0000  مراكش املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

.9 771

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم تحويل   2021 يناير   15 املؤرخ في 

للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

شارع عال    9 عمارة   3 »نفيس  من 

الفا�سي - 0000  مراكش املغرب« إلى 

»متجر رقم 2 املستوى 2 مدخل شارع 

موقف النشاط االقتصاد1 مرجان - 

0000  مراكش املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما1   05 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 123721.

915I

SIGNALIS

CGTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

CGTS

الرباط، 10000، الرباط املغرب

CGTS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رياض 

األندلس ج ش ف ب شقة رقم 

05 مبنى  5 حي الرياض الرباط - 

10100 الرباط املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجار1 

.73683

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2021 فبراير   02 في  املؤرخ 

املصادقة على :

حلمي  نبيل  )ة)  السيد  تفويت 

أصل  من  اجتماعية  حصة   1.575

1.575 حصة لفائدة السيد )ة) نبيل 

الشرفاو1 بتاريخ 02 فبراير 2021.

برادة  أحمد  )ة)  السيد  تفويت 

أصل  من  اجتماعية  حصة   950

نبيل  )ة)  السيد  لفائدة  حصة   950

الشرفاو1 بتاريخ 02 فبراير 2021.

حلمي  محمد  )ة)  السيد  تفويت 

أصل  من  اجتماعية  حصة   950

نبيل  )ة)  السيد  لفائدة  حصة   950

الشرفاو1 بتاريخ 02 فبراير 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

أبريل   28 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2021 تحت رقم 238 11.

917I

NKH CONSULTING SARL

A.E GARIN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NKH CONSULTING SARL

 LOT TALAA 8 APP 1 TEMARA

 TEMARA، 12010، TEMARA

MAROC

A.E GARIN شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

السعادة عمارة 2 الدور 1 الشقة 

  عين عتيق تمارة 12000 تمارة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

1329 7/997

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   01

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 A.E  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GARIN
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بيع مواد   : غرض الشركة بإيجاز 

البناء بالتقسيط وأشغا  مختلفة.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

الشقة   1 الدور   2 عمارة  السعادة 

تمارة   12000 تمارة  عتيق  عين    

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : عزيز  الكرضا  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 1000  : عزيز  الكرضا  السيد   

بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  عزيز  الكرضا  السيد 

دوار البكارة الشعاب صخور بنجرير 

3150  بنجرير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

عنوانه)ا)  عزيز  الكرضا  السيد 

دوار البكارة الشعاب صخور بنجرير 

3150  بنجرير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما1  بتاريخ  0  بتمارة  االبتدائية 

2021 تحت رقم 5583.

918I

 WORLD ART CONSULTING SARL par

abréviation WACON SARL

TRAM BUILDING
إعالن متعدد القرارات

 WORLD ART CONSULTING

 SARL par abréviation WACON

SARL
زاوية شارع أبي جرير الطبر1 

وزنقة عبد الرحمان ناصر، إقامة 

املنصور، الطابق األو ، الشقة رقم 

2، 90000، طنجة املغرب

TRAM BUILDING »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: شارع ابن 

عبد البار رقم 137 إقامة أندلس 

الطابق األو  - - طنجة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجار1: 

. 2051

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 21 أبريل 2021

تم اتخاذ القرارات التالية: 

على  ينص  الذ1   :1 رقم  قرار 

مايلي: الزيادة في رأسما  الشركة من 

 2.000.000 إلى  درهم   1.000.000

 10.000 بإصدار  وذلك  درهم، 

درهم   100 فئة  من  جديدة  حصة 

للحصة الواحدة، بمبلغ إجمالي قدره 

وذلك عن طريق  درهم   1.000.000

حساب  في  املسجلة  األرباح  إدماج 

املرحل من جديد في رأسما  الشركة.

على  ينص  الذ1   :2 رقم  قرار 

تجديد ثقة تسيير الشركة في  مايلي: 

بصفته  شمال   العلي  عبد  السيد 

ملدة  وذلك  للشركة،  الوحيد  املسير 

تلزم الشركة في جميع  غير محدودة. 

الوحيد  املسير  بتوقيع  معامالتها 

السيد عبد العلي شمال .

على  ينص  الذ1   :3 رقم  قرار 

مايلي: تحيين وإعادة صياغة القانون 

األسا�سي للشركة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

على  ينص  الذ1   :0 رقم  بند 

تحيين وإعادة صياغة النظام  مايلي: 

األسا�سي بالكامل

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما1  بتاريخ  0  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم  198 2.

920I

STREET BUSINESS CENTER

MAISON MARINE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STREET BUSINESS CENTER

عمارة رقم 10، رقم 7، زنقة الحرية، 

جليز، مراكش، 0000 ، مراكش 

املغرب

MAISON MARINE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 19، 

درب العنبوب،حي سيد1 إسحاق - 

0000  مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

11  93

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   10

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MAISON MARINE

غرض الشركة بإيجاز : شراء وبيع 

العقارات وإدارتها عن طريق التأجير أو 

بأ1 وسيلة أخرى.
 ،19 : رقم  عنوان املقر االجتماعي 

 - درب العنبوب،حي سيد1 إسحاق 

0000  مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:  رأسما   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 Pascale, Geneviève, السيدة 

Françoise ROUX : 50 حصة بقيمة 

100 درهم للحصة .

 Eric, Marcel, Pierre, السيد 

حصة   René BOISSERANC : 50

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 Pascale, Geneviève, السيدة 
رقم  عنوانه)ا)   Françoise ROUX
مرسيليا   13001 الوطني  شارع   ،33

فرنسا.
 Eric, Marcel, Pierre, السيد 
René BOISSERANC عنوانه)ا) رقم 
مرسيليا   13001 الوطني  شارع   ،33

فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
 Pascale, Geneviève, السيدة 
رقم  عنوانه)ا)   Françoise ROUX
مرسيليا   13001 الوطني  شارع   ،33

فرنسا
 Eric, Marcel, Pierre, السيد 
René BOISSERANC عنوانه)ا) رقم 
مرسيليا   13001 الوطني  شارع   ،33

فرنسا
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما1   03 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 123659.
921I

SIGNALIS

CGTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

CGTS
الرباط، 10000، الرباط املغرب
CGTS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رياض 
األندلس ج ش ف ب شقة رقم 

05 مبنى  5 حي الرياض الرباط - 
10100 الرباط املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

.73683
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 02 فبراير 2021 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»رياض األندلس ج ش ف ب شقة 
05 مبنى  5 حي الرياض الرباط  رقم 
إلى »شارع  الرباط املغرب«   10100  -
ستور  �سي  مبنى  العربي  املغرب 
 100 0  - الرباط  محيط  س-س9 

الرباط املغرب«.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   28 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2021 تحت رقم 238 11.

922I

SOCIETE AUTO ED DAHAOUI SARL AU

اطو الدحاو1

AUTO ED DAHAOUI 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE AUTO ED DAHAOUI

SARL AU

الطابق السفلي 16 سيد1 مو�سى 

الجديدة رأس مالها 00000  درهم، 

000 2، الجديدة املغرب

 AUTO ED 1اطو الدحاو

DAHAOUI شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 

السفلي 16 سيد1 مو�سى الجديدة - 

000 2 الجديدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

18063

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   29

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

اطو   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AUTO ED DAHAOUI 1الدحاو

غرض الشركة بإيجاز : شراء وبيع 

السيارات املستعملة.

الطابق   : االجتماعي  املقر  عنوان 

16 سيد1 مو�سى الجديدة -  السفلي 

000 2 الجديدة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

  00.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

  .000  : السيد الدحاو1 يوسف 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

يوسف  الدحاو1  السيد 

73 عمارة مبروكة شقة    عنوانه)ا) 

شارع محمد التريعي 000 2 الجديدة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

يوسف  الدحاو1  السيد 

73 عمارة مبروكة شقة    عنوانه)ا) 

شارع محمد التريعي 000 2 الجديدة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

29 أبريل  االبتدائية بالجديدة بتاريخ 

2021 تحت رقم 26390.

923I

AUDIT ET SYSTEMES DE GESTION

J›OPTIQUE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 AUDIT ET SYSTEMES DE

GESTION

 RUE ABDELKRIM KHATTABI

 VN N° 5 FES، 30000، FES

MAROC

J›OPTIQUE SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي محل رقم 

1 بقعة  1 شارع كليمونتين إقامة 

الجنان حي الرياض قطاع 17 الرباط 

10100. - 10100 الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

151395

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 مارس   25

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.J’OPTIQUE SARL
أخصائي   : غرض الشركة بإيجاز 

نظارات.
عنوان املقر االجتماعي : محل رقم 
إقامة  كليمونتين  شارع  بقعة  1   1
الجنان حي الرياض قطاع 17 الرباط 

10100. - 10100 الرباط املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:  رأسما   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيدة نوا  ملصور1 : 99 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد منقد املسطا�سي : 1 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
نوا  ملصور1 عنوانه)ا)  السيدة 
الخامس  محمد  شارع  العلويين  حي 

رقم 36 12000 تمارة املغرب.
السيد منقد املسطا�سي عنوانه)ا) 
الصخيرات  املنزه  بوطيب  اوالد  دوار 

12000 تمارة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
نوا  ملصور1 عنوانه)ا)  السيدة 
الخامس  محمد  شارع  العلويين  حي 

رقم 36 12000 تمارة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما1  بتاريخ  0  بالرباط  التجارية 

2021 تحت رقم 395 11.
92 I

عاد  الزميتة - محاسب-

TIME SQUARE SCHOOL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

عاد  الزميتة - محاسب-
250 حي االدارسة بلوك 2 تازة، 

35000، تازة املغرب
TIME SQUARE SCHOOL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية 

حمان الفطواكي ومبارك الدكالي 

محل رقم 1 - 020 1 القنيطرة 

املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجار1 

.56579

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2021 أبريل   27 في  املؤرخ 

املصادقة على :

سفر  نبيل  )ة)  السيد  تفويت 

250 حصة اجتماعية من أصل 250 

بن  محمد  )ة)  السيد  لفائدة  حصة 

ملقدم بتاريخ 27 أبريل 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

ما1   03 االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 

2021 تحت رقم 2021/ 8225.

925I

PREMIUM FINANCE

DUBAÏ MARRAKECH HAIR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

PREMIUM FINANCE

 APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE

 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH.، 40000،

MARRAKECH MAROC

 DUBAÏ MARRAKECH HAIR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع عبد 

الكريم الخطابي إقامة جواد عمارة 

109 شقة رقم 3  الطابق الثالث - 

0000  مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

11 5 1
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   27

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 DUBAÏ : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.MARRAKECH HAIR

غرض الشركة بإيجاز : - التدريب 

على املكياج وعلم الجما  في املنز  .

التجميل  في  بعد  التعليم عن   -  

وتصفيف الشعر.

املكياج  مستحضرات  بيع   -  

ومستحضرات التجميل..

عنوان املقر االجتماعي : شارع عبد 

إقامة جواد عمارة  الخطابي  الكريم 

 - الطابق الثالث    3 شقة رقم   109

0000  مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:  رأسما   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

آيديا  كسينيا  بابازيان  السيدة 

غالينا : 100 حصة بقيمة 100 درهم 

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

آيديا  كسينيا  بابازيان  السيدة 

شارع  تاون  داون  عنوانه)ا)  غالينا 

وسط دبي 7 992 دبي اإلمارات .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

آيديا  كسينيا  بابازيان  السيدة 

شارع  تاون  داون  عنوانه)ا)  غالينا 

وسط دبي 7 992 دبي اإلمارات 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما1  بتاريخ  0  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 123701.

926I

STREET BUSINESS CENTER

EXPERIENCE ROAD
إعالن متعدد القرارات

STREET BUSINESS CENTER
عمارة رقم 10، رقم 7، زنقة الحرية، 

جليز، مراكش، 0000 ، مراكش 
املغرب

EXPERIENCE ROAD »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: رياض 
سعادة، فيال رقم  7، مكتب رقم 

8 - - 0000  مراكش املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجار1: 
.9706

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 12 دجنبر 2020

تم اتخاذ القرارات التالية: 
الذ1 ينص على  قرار رقم األو : 
للشركة  االجتماعي  املقر  نقل  مايلي: 
رقم  7،  فيال  رياض سعادة،   : من 
طريق  إلى:  مراكش؛   -  8 مكتب رقم 
املحمدية  دوار   12 متر  كيلو  فاس 

الويدان البور - مراكش. 
الذ1 ينص على  قرار رقم الثاني: 
التي  الحصص  تفويت جميع  مايلي: 
 200 بحوزة الشركاء والتي مجموعها 
اإلله  عبد  السيد  فائدة  إلى  حصة 

غريب على النحو التالي : 
أندريه  للسيد  حصة،   (100( مائة 
بموجب عقد عرفي بتاريخ  جالزوت، 
السيد  لصالح   ،2019 ديسمبر   12
 (100( ومائة  عبد أإلله غريب.  
حصة، للسيد آالن جالزوت، بموجب 
عقد عرفي بتاريخ 12 ديسمبر 2019، 
غريب.  اإلله  عبد  السيد  لصالح 
ونتيجة لذلك أصبح السيد عبد اإلله 

غريب الشريك الوحيد للشركة
ينص  الذ1  الثالث:  رقم  قرار 
أندريه  السيد  استقالة  مايلي:  على 
من  جالزوت  آالن  والسيد  جالزوت 
في  مشاركين  كمسيرين  مناصبهم 
الشركة. وتم تعيين السيد عبد اإلله 
مواليد  غريب مسير جديد للشركة، 
دو  الجديدة  فريج  أوالد  في   1966
للبطاقة  حامل  املغربية  الجنسية 

القاطن   BE55085  رقم الوطنية 

بدوار اوالد انعام اوالد افرج سيد1 

اسماعيل الجديدة 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

على  ينص  الذ1  األو :  رقم  بند 

تم  السابقة  للقرارات  تبعا  مايلي: 

اعتماد نظام أسا�سي جديد للشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

دجنبر   28 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2020 تحت رقم  11893.

927I

SIGNALIS

SIGNALIS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

SIGNALIS

الرباط، 10000، الرباط املغرب

SIGNALIS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الرباط، 

قطاع 20، بلوك الم، رقم 12، شارع 

الدالية، حي رياض - 10100 الرباط 

املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجار1 

.121931

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 02 فبراير 2021 تم تحويل 

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

الم،  بلوك   ،20 قطاع  »الرباط، 

 - حي رياض  شارع الدالية،   ،12 رقم 

»شارع  إلى  املغرب«  الرباط   10100

املتجر  �سي  مبنى  العربي  املغرب 

 100 0  - الرباط  محيط  س-س9 

الرباط املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   28 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2021 تحت رقم  23 11.

928I

 WORLD ART CONSULTING SARL par

abréviation WACON SARL

ALIA VISION
إعالن متعدد القرارات

 WORLD ART CONSULTING

 SARL par abréviation WACON

SARL

زاوية شارع أبي جرير الطبر1 

وزنقة عبد الرحمان ناصر، إقامة 

املنصور، الطابق األو ، الشقة رقم 

2، 90000، طنجة املغرب

ALIA VISION »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: شارع آنفا 

رقم 2 1 املحل التجار1 رقم 2 - - 

طنجة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجار1: 

.111589

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 19 أبريل 2021

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذ1 ينص على مايلي: 

من  اجتماعية  حصة   20 تفويت 

درهم للحصة الواحدة،   1.000 فئة 

واملكتتبة سلفا لفائدة السيدة أمينة 

 ALIA VISION« شركة  في  اطبيب، 

SARL« لصالح شريكتها السيدة بثينة 

القناو1.

قرار رقم 2: الذ1 ينص على مايلي: 

قبو  استقالة السيدة امينة اطبيب 

مع  للشركة،  كمسيرة  منصبها  من 

أجل  الذمة من  إبراء  منحها شهادة 

فترة تسييرها.

على  ينص  الذ1   :3 رقم  قرار 

الشركة  تسيير  ثقة  تجديد  مايلي: 

بصفتها  القناو1،  بثينة  السيدة  في 

املسيرة الوحيدة للشركة، وذلك ملدة 

تلزم الشركة في جميع  غير محدودة. 

الوحيدة  املسيرة  بتوقيع  معامالتها 

السيدة بثينة القناو1.
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على  ينص  الذ1  رقم  :  قرار 
منح بعض صالحيات التسيير  مايلي: 
السيدة  الوحيدة  املسيرة  طرف  من 
بثينة القناو1 لفائدة السيدة امينة 
اطبيب، مغربية الجنسية، والساكنة 
وخصوصا  املعمورة،  حي  بتمارة، 
 ALIA« لشركة  التابع  املحل  تسيير 
بطنجة،  والكائن   »VISION SARL
املحل التجار1   ،1 2 شارع آنفا رقم 
أبدت السيدة امينة اطبيب   .2 رقم 

موافقتها لقبو  املهام املوكلة إليها.
على  ينص  الذ1   :5 رقم  قرار 
مايلي: تحيين وإعادة صياغة القانون 
األسا�سي للشركة في شكل شركة ذات 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 0: الذ1 ينص على مايلي: 
إعادة صياغته في شكل شركة ذات 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما1   05 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 5 20 2.

929I

BUREAU ESSOUFYANI

BOUAJAJ KHADAMAT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BUREAU ESSOUFYANI
 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH
 RUE ALJAZIRA ALKHADRA،
70000، LAAYOUNE MAROC
BOUAJAJ KHADAMAT شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
مزوار رقم 310 الطابق الثالث 
العيون - 70000 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
36 13

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   27

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BOUAJAJ KHADAMAT

أشغا    : بإيجاز  الشركة  غرض 

النقل   - الطرقات  أشغا    - البناء 

 - أنواعه  بمختلف  والدولي  الوطني 

التجارة العامة - خدمات متنوعة.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

الثالث  الطابق   310 رقم  مزوار 

العيون - 70000 العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : بوعجاج  السيد عصام 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عصام بوعجاج عنوانه)ا) 

فجيج  عمالة  الشعير  عين  مركز 

ببوعرفة  6100 فجيج املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

السيد عصام بوعجاج عنوانه)ا) 

فجيج  عمالة  الشعير  عين  مركز 

ببوعرفة  6100 فجيج املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   29 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2021 تحت رقم 1378.

931I

SIGNALIS

SIGNALIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

SIGNALIS

الرباط، 10000، الرباط املغرب

SIGNALIS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الرباط، 

قطاع 20، بلوك الم، رقم 12، شارع 

الدالية، حي رياض - 10100 الرباط 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجار1 

.121931

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2021 فبراير   02 في  املؤرخ 

املصادقة على :

حلمي  نبيل  )ة)  السيد  تفويت 

أصل  من  اجتماعية  حصة   500

نبيل  )ة)  السيد  لفائدة  حصة   500

الشرفاو1 بتاريخ 02 فبراير 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

أبريل   28 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2021 تحت رقم  23 11.

932I

BUREAU ESSOUFYANI

MODA BUSINESS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BUREAU ESSOUFYANI

 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH

 RUE ALJAZIRA ALKHADRA،

70000، LAAYOUNE MAROC

MODA BUSINESS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

مزوار رقم 310 الطابق الثاني 

العيون - 70000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

36 17

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   27

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 MODA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.BUSINESS

أشغا    : بإيجاز  الشركة  غرض 

النقل   - الطرقات  أشغا    - البناء 

 - أنواعه  بمختلف  والدولي  الوطني 

التجارة العامة - خدمات متنوعة.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

مزوار رقم 310 الطابق الثاني العيون 

- 70000 العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : اوحدى  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  اوحدى  محمد  السيد 

 20056 زاكورة  تغبالت  افرط  دوار 

زاكورة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

عنوانه)ا)  اوحدى  محمد  السيد 

 20056 زاكورة  تغبالت  افرط  دوار 

زاكورة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   29 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2021 تحت رقم 1380.

93 I
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BUREAU ESSOUFYANI

RIFENO TEX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BUREAU ESSOUFYANI
 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH
 RUE ALJAZIRA ALKHADRA،
70000، LAAYOUNE MAROC

RIFENO TEX شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي موال1 
رشيد بلوك ف رقم 82 - 70000 

العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
36 57

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 ما1   03
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.RIFENO TEX
صناعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
أنواع  مختلف  وتسويق  وإنتاج 
األثواب واألوراق - نقل البضائع على 
تجارة   - والدولي  الوطني  الصعيدين 
عامة - استراد والتصدير - ... خدمات 

أخرى متنوعة .
عنوان املقر االجتماعي : حي موال1 
 70000  -  82 رقم  ف  بلوك  رشيد 

العيون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : بحوت  هشام  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بحوت  هشام  السيد 
رقم  2   10 الزنقة   03 الفتح  حي 
20000 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
عنوانه)ا)  بحوت  هشام  السيد 
رقم  2   10 الزنقة   03 الفتح  حي 
20000 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما1   03 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2021 تحت رقم 01 1.
935I

STREET BUSINESS CENTER

SEOBRAND
إعالن متعدد القرارات

STREET BUSINESS CENTER
عمارة رقم 10، رقم 7، زنقة الحرية، 

جليز، مراكش، 0000 ، مراكش 
املغرب

SEOBRAND »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: تجزئة 
املسار، شارع اسفي، شقة رقم 

1، الطابق األو ، رقم 305، الحي 
الصناعي - 0000  مراكش املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجار1: 

.32 7
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 27 يناير 2021
تم اتخاذ القرارات التالية: 

الذ1 ينص على  قرار رقم األو : 
حصة من السيد   70 تفويت  مايلي: 
املهد1 الشليكي، بموجب عقد عرفي 
لصالح السيد محمد نوفل الصقر1.

ينص  الذ1  الثاني:  رقم  قرار 
املهد1  السيد  استقالة  مايلي:  على 
الشليكي من منصبه كمسير للشركة. 
نوفل  محمد  السيد  تعيين  وتم 
للشركة،  جديدا  مسيرا  الصقر1 
رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

EE263379

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

الذ1 ينص على  بند رقم الثالث: 

تم  السابقة  للقرارات  تبعا  مايلي: 

اعتماد نظام أسا�سي جديد للشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   18 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 121828.

936I

 MOHAMED EL KARRICHE COMPTABLE

AGREE

2SBM دو إس ب إم
إعالن متعدد القرارات

 MOHAMED EL KARRICHE

COMPTABLE AGREE

شارع املغرب العربي رقم 2 الطابق 

األو  تطوان، 93000، تطوان 

املغرب

دو إس ب إم 2SBM »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: شارع علي 

يعتة عمارة طكنو عياد بلوك س رقم 

9 الطابق األو  - 93000 تطوان 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجار1: 

.2 131

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 18 مارس 2021

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذ1 ينص على مايلي: 

تحويل املقر االجتماعي للشركة

قرار رقم 2: الذ1 ينص على مايلي: 

تفويت الحصص

قرار رقم 3: الذ1 ينص على مايلي: 

تغيير الغرض االجتماعي للشركة

قرار رقم  : الذ1 ينص على مايلي: 

استقالة املسير

قرار رقم 5: الذ1 ينص على مايلي: 

تعيين املسير الجديد

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم   : الذ1 ينص على مايلي: 
من  للشركة  االجتماعي  املقر  تحويل 
 1 هنية  عمارة  امللكي  الجيش  شارع 

الطابق الخامس رقم 31 تطوان
على  ينص  الذ1   :7 رقم  بند 
حصة من طرف   250 تفويت  مايلي: 
السيد سهيل حدوش لفائدة السيد 
لبطاقة  الحامل  الوهابي  سفيان 
 L513085 عدد  الوطنية  التعريف 
وتفويت 250 حصة من طرف السيد 
بال   السيد  لفائدة  مادا  مصطفى 
التعريف  لبطاقة  الحامل  بوديب 
وبالتالي   GM1 6050 الوطنية عدد 
أصبح السيد سفيان الوهابي مالك 
بوديب  بال   والسيد  حصة   500   

مالك   500 حصة
بند رقم 2: الذ1 ينص على مايلي: 
للشركة  االجتماعي  الغرض  تغيير 
التسويق  إلى  من معالجة املعلومات 

الرقمي للتجارة االلكترونية
بند رقم 8: الذ1 ينص على مايلي: 
وابراء  الوهابي  زبير  السيد  استقالة 
السيد  وتعيين  التسيير  ملدة  ذمنه 
لبطاقة  الحامل  الوهابي  سفيان 
 L513085 عدد  الوطنية  التعريف 

كمسير للشركة ملدة غير محددة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   01 بتاريخ  بتطوان  االبتدائية 

2021 تحت رقم 0758.

937I

asy accounting

FH TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

asy accounting
 No 1 IMM 29 ERREDA HAJ
 FATEH, El Oulfa، 20000،

casablanca maroc
FH TRAVAUX شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 18 
رقم 8 حي كاوكي اسفي - 6000  

اسفي املغرب.
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حل شركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

.7797
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2021 10 مارس  املؤرخ في 
 FH شركة ذات املسؤولية املحدودة 
 100.000 TRAVAUX مبلغ رأسمالها 
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 
  6000  - 8 حي كاوكي اسفي  18 رقم 
اسفي املغرب نتيجة   : عدم اشتغا  

الشركة سوء التسيير.
زنقة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
6000  اسفي   - 8 حي كاوكي  18 رقم 

املغرب. 
و عين:

الدهيبة  هشام  السيد)ة) 
8 حي كاوكي  وعنوانه)ا) زنقة  2 رقم 
)ة)  كمصفي  املغرب  اسفي   20000

للشركة.
 وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 
 8 رقم   18 زنقة   : املتعلقة بالتصفية 

حي كاوكي اسفي
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   08 بتاريخ  بآسفي  االبتدائية 

2021 تحت رقم 369.
938I

FIDUBROU

 LIMART CONSTRUCTION
DESIGN

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUBROU
 RES AL AMANE GH 22 IMM179

 APPT 10 1ER ETG AIN SEBAA
 CASABLANCA، 20253،
CASABLANCA MAROC

 LIMART CONSTRUCTION
DESIGN شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 
بسمة 2 عمارة 2 الطابق التاني 

الشقة 8 عين السبع - 20250 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

 30325

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2019 يناير   1 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 LIMART CONSTRUCTION

.DESIGN

أشغا    : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء املختلفة.

اقامة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

التاني  الطابق   2 عمارة   2 بسمة 

الشقة 8 عين السبع - 20250 الدار 

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : السيدة نادية الحميو1 

درهم   100.000 بقيمة  حصة 

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة نادية الحميو1 عنوانه)ا) 
اوه باء رقم دا  طابق   شقة 51 حي 

غيثة 13100 بوزنيقة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

السيدة نادية الحميو1 عنوانه)ا) 
اوه باء رقم دا  طابق   شقة 51 حي 

غيثة 13100 بوزنيقة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 05 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2019 تحت رقم 698793.

939I

CABINET BAHMAD

CREAMOM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

CABINET BAHMAD
إقامة مراكش بالزا عمارة د 1 شقة 
ب 21 الطابق الثاني جليز مراكش 
إقامة مراكش بالزا عمارة د 1 شقة 
ب 21 الطابق الثاني جليز مراكش، 

0000 ، مراكش املغرب
CREAMOM شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي املسار رقم 

-547 - 0000  مراكش املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجار1 
. 1851

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 12 أكتوبر 2020 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
مراكش    0000  -  547- »املسار رقم 
الصناعي  الحي   208« إلى  املغرب« 
سيد1 غانم طريق اسفي محل ب ا 

1 - 0000  مراكش املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما1   05 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 3 1237.
9 0I

N2M CONSEIL-SARL

PALMA NOVA TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2
 ETAGE N 4، 62000، NADOR

MAROC
PALMA NOVA TRANS شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق 
ثانوية طه حسين الخربة ازغنغان - 

62000 الناظور املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجار1 

.17803

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت   2021 أبريل   02 في  املؤرخ 

املصادقة على :

)ة) خالد املراك�سي  تفويت السيد 

أصل  من  اجتماعية  حصة   1.000

)ة)  السيد  لفائدة  حصة   1.000

لطفي زاير1 بتاريخ 02 أبريل 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

أبريل   27 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2021 تحت رقم  85.

9 1I

CABINET BAHMAD

CREAMOM
إعالن متعدد القرارات

CABINET BAHMAD

إقامة مراكش بالزا عمارة د 1 شقة 

ب 21 الطابق الثاني جليز مراكش 

إقامة مراكش بالزا عمارة د 1 شقة 

ب 21 الطابق الثاني جليز مراكش، 

0000 ، مراكش املغرب

CREAMOM »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: 208 

الحي الصناعي سيد1 غانم طريق 

اسفي محل ب ا 1 - 0000  مراكش 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجار1: 

. 1851

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 12 أكتوبر 2020

تم اتخاذ القرارات التالية: 

على  ينص  الذ1   :01 رقم  قرار 

مود،  السيدة  لصالح  التبرع  مايلي: 

جين، جيزيل جابت ب 250 حصة من 

اصل 250 حصة

على  ينص  الذ1   :02 رقم  قرار 

مايلي: قبو  استقالة : احد املسيرين 

قدم السيد دومينيك ميشيل تيمرمان 

استقالته كمسير اخر للشركة.
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وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 8: الذ1 ينص على مايلي: 

تعديل املادة 8 من القانون االسا�سي

على  ينص  الذ1  رقم  1:  بند 

من القانون  تعديل املادة  1  مايلي: 

االسا�سي

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما1   05 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 3 1237.

9 2I

N2M CONSEIL-SARL

SOCIETE EDANOM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

N2M CONSEIL-SARL

 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4، 62000، NADOR

MAROC

SOCIETE EDANOM شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

مفتاح رقم 20 سلوان - 62000 

الناظور املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

.15553

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر   2021 أبريل   01 في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 

 SOCIETE الوحيد  الشريك  ذات 

EDANOM مبلغ رأسمالها 100.000 

اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 

 - سلوان   20 رقم  مفتاح  تجزئة 

 -  : الناظور املغرب نتيجة     62000

انتهاء الغرض من الشركة.

تجزئة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 62000  - سلوان   20 رقم  مفتاح 

الناظور املغرب. 

و عين:
بلعربي  حميد  السيد)ة) 
 20 رقم  مفتاح  اقامة  وعنوانه)ا) 
املغلرب  الناظور   62000 سلوان 

كمصفي )ة) للشركة.
 وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   19 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2021 تحت رقم 786.
9  I

WEST MED JET SKY

)West Med Jet Sky (WMJS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

WEST MED JET SKY
حي االندلس،شارع أوخدة، عبد 
السالم،رقم 63، 60000، وجدة 

املغرب
 (West Med Jet Sky (WMJS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 
عاريض 2، رقم   ، الناظور - 

62999 الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
22089

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 ما1   03
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 West  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.(Med Jet Sky (WMJS
تأجير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اآلليات البحرية الترفيهية.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - الناظور  رقم   ،   ،2 عاريض 

62999 الناظور املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:  رأسما   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  -األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد بوعبدهللا عنوانه)ا) 
عبد  أوخدة،  االندلس،شارع  حي 
وجدة   62999  63 السالم،رقم 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
السيد محمد بوعبدهللا عنوانه)ا) 
عبد  أوخدة،  االندلس،شارع  حي 
السالم،رقم 63 62999 وجدة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
تحت   - بتاريخ  بالناضور  االبتدائية 

رقم -.

9 5I

G.MAO.CCF

STE ALPHA ISSKAN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

G.MAO.CCF
 AVENUE HASSAN II VILLE 2 

 NOUVELLE، 30000، FES
MAROC

STE ALPHA ISSKAN شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
 APPT 5 وعنوان مقرها اإلجتماعي
 RDC IMM 146 M HAY RIYAD
 EL YASSMIN RTE AIN CHKEF -

.30000 FES MARC
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجار1 
.5 395

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت   2021 أبريل  في  1  املؤرخ 

املصادقة على :

 TARIK )ة)  السيد  تفويت 

LATRECHE 1.000 حصة اجتماعية 

من أصل 1.000 حصة لفائدة السيد 

 BERNARD DADIER MINKA )ة) 

MI LIKEND بتاريخ  1 أبريل 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

التجارية بفاس بتاريخ  0 ما1 2021 

تحت رقم 2172/2021.

9 7I

MOHAMED SAFRIOUI

REETAIN CONSULTING

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MOHAMED SAFRIOUI

 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMM 9 4EME ETAGE، 20200،

CASABLANCA MAROC

REETAIN CONSULTING شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

 CASA وعنوان مقرها اإلجتماعي

 MARINA BUSINESS CENTER

 TOUR CRYSTAL 1 10EME

 ETAGE BOULEVARD DES

ALMOHADES - 20000 الدار 

البيضاء اململكة املغربية

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

501593

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   12

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.REETAIN CONSULTING

غرض الشركة بإيجاز : استشارات 

تكنولوجيا املعلومات.
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 CASA  : االجتماعي  املقر  عنوان 
 MARINA BUSINESS CENTER
 TOUR CRYSTAL 1 10EME ETAGE
 BOULEVARD DES ALMOHADES
اململكة  البيضاء  الدار   - 20000

املغربية.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:  رأسما   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   100  : السيد رشيد قباج 

بقيمة 10.000 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 51 السيد رشيد قباج عنوانه)ا) 
 RUE GEAIRGES SOREL 92100
 BOULOGNE BILLANCOURT
.FRANCE 92100 PARIS FRANCE

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسير1 الشركة:

 51 السيد رشيد قباج عنوانه)ا) 
 RUE GEAIRGES SOREL 92100
 BOULOGNE BILLANCOURT
FRANCE 92100 PARIS FRANCE

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  0  البيضاء  بالدار  التجارية 

ما1 2021 تحت رقم 2 7769.
9 9I

G.MAO.CCF

STE ALPHA ISSKAN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

G.MAO.CCF
 AVENUE HASSAN II VILLE 2 

 NOUVELLE، 30000، FES
MAROC

STE ALPHA ISSKAN شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
 APPT 5 وعنوان مقرها اإلجتماعي
 RDC IMM 146 M HAY RIYAD
 EL YASSMIN RTE AIN CHKEF -

.30000 FES MARC
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجار1 
.5 395

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تعيين   2021 أبريل  املؤرخ في  1 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 
 MINKA MI LIKEND BERNARD

DADIER كمسير وحيد
تبعا لقبو  استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس بتاريخ  0 ما1 2021 

تحت رقم 2172/2021.
950I

ايطا  كونسا1

ATG HOLDING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ايطا  كونسا1
286 حي النهضة سيد1 عال  

البحراو1، 15252، سيد1 عال  
املغرب

ATG HOLDING شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 30 
شقة 8 زنقة موال1 احمد الوكيلي 
حسان الرباط - 10020 الرباط 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
137829

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2019 مارس   11
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ATG  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HOLDING
اشغا    : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء واشغا  مختلفة.

 30 رقم   : عنوان املقر االجتماعي 
الوكيلي  احمد  موال1  زنقة   8 شقة 

الرباط   10020  - الرباط  حسان 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : السيد انس ايت لخراز 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد انس ايت لخراز عنوانه)ا) 
205 زنقة موال1 بوسعيب بطانة سال 

11130 سال املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

السيد انس ايت لخراز عنوانه)ا) 
205 زنقة موال1 بوسعيب بطانة سال 

11130 سال املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   06 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2019 تحت رقم 137829.

952I

PREMIUM FINANCE

 LE PASSAGE RESTAURANT
ET CAFÉ

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

PREMIUM FINANCE

 APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE

 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH.، 40000،

MARRAKECH MAROC

 le passage restaurant et café

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دار 

السعادة العمارة 76 شقة 5 

تامنصورت - 0000  مراكش 

املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

.88359
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تحويل   2021 يناير   15 املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
شقة   76 العمارة  السعادة  »دار 
مراكش    0000  - تامنصورت   5
املستوى   7 رقم  »متجر  إلى  املغرب« 
النشاط  موقف  شارع  مدخل   2
االقتصاد1 مرجان - 0000  مراكش 

املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما1   05 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 123725.

953I

sofoget

 ECOLE DE CONDUITE
MAROCAIN SHIMI

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تغيير نشاط الشركة

sofoget
 Kenitra, 37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et

3، 14000، kenitra maroc
 ecole de conduite marocain

shimi شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي شارع بكار 
 1 سيد1 يحيى - ------- سيد1 

يحيى املغرب.
تغيير نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجار1 
.3071

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تغيير   2021 أبريل   28 املؤرخ في 
نشاط الشركة من »مؤسسة لتعليم 
السياقة سيارة واحدة« إلى »مؤسسة 

لتعليم السياقة«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بسيد1 سليمان بتاريخ 06 

ما1 2021 تحت رقم 120/2021.

95 I
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BUREAU ESSOUFYANI

 BANKING ONE SHOT
SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

BUREAU ESSOUFYANI
 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH
 RUE ALJAZIRA ALKHADRA،
70000، LAAYOUNE MAROC

 BANKING ONE SHOT
SERVICES شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

مزوار عمارة 06 العيون - 70000 
العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
3 361

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2020 دجنبر   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 BANKING ONE SHOT  :

.SERVICES
أشغا    : بإيجاز  الشركة  غرض 

بناء- أشغا  متعددة.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 70000  - العيون   06 عمارة  مزوار 

العيون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسما  الشركة: 1.000.000 

درهم، مقسم كالتالي:
 10.000  : خليل  الوراق  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  خليل  الوراق  السيد 
شارع محمد الخامس إقامة صبايو 
 70000 حي حساني العيون   03 رقم 

العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
عنوانه)ا)  خليل  الوراق  السيد 
شارع محمد الخامس إقامة صبايو 
 70000 حي حساني العيون   03 رقم 

العيون املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
دجنبر   21 االبتدائية بالعيون بتاريخ 

2020 تحت رقم  312.
955I

BUREAU ESSOUFYANI

TR2MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BUREAU ESSOUFYANI
 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH
 RUE ALJAZIRA ALKHADRA،
70000، LAAYOUNE MAROC

TR2MAROC شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي موال1 
رشيد بلوك ف رقم 82 - 70000 

العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
36 89

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 ما1   0 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TR2MAROC
أشغا    : بإيجاز  الشركة  غرض 

لحساب  البضائع  نقل   - البناء 
الغيرعلى الصعيدين الوطني والدولي 

- أشغا  متعددة..
عنوان املقر االجتماعي : حي موال1 
 70000  -  82 رقم  ف  بلوك  رشيد 

العيون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : موجان  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  موجان  محمد  السيد 
 20056 زاكورة  تغبالت  افرط  دوار 

زاكورة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
عنوانه)ا)  موجان  محمد  السيد 
 20056 زاكورة  تغبالت  افرط  دوار 

زاكورة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما1  بتاريخ  0  بالعيون  االبتدائية 

2021 تحت رقم 28 1.
957I

STE BERGA LOGISTIC SARL

BERGA LOGISTIC SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

STE BERGA LOGISTIC SARL
شارع لبنان اقامة لينا الطابق 3 رقم 

3 ، 90000، طنجة املغرب
BERGA LOGISTIC SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

لبنان اقامة لينا الطابق 3 رقم 3  - 
90000 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

.35027
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2021 أبريل   19 املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ   BERGA LOGISTIC SARL
وعنوان  درهم   100.000 رأسمالها 

مقرها اإلجتماعي شارع لبنان اقامة 
 90000  -   3 رقم   3 الطابق  لينا 

االنحال    -  : طنجة املغرب نتيجة   

الذاتي للشركة

.

شارع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 -   3 3 رقم  لبنان اقامة لينا الطابق 

90000 طنجة املغرب. 

و عين:

خرشوش  محمد  السيد)ة) 
وعنوانه)ا) تجزئة الليف زنقة   رقم 

املغرب كمصفي  طنجة   90000  22

)ة) للشركة.

 وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   30 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 1899 2.

958I

مكتب الدراسات املحاسباتية والتسيير

JAW DISTRIBUTION
إعالن متعدد القرارات

مكتب الدراسات املحاسباتية 

والتسيير

شارع محمد الخامس عمارة بنطالب 

الطابق الثاني املكتب رقم 6، 

35100، جرسيف املغرب

JAW DISTRIBUTION »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: شارع عبد 

الكريم الخطابي حي النكد جرسيف 

35100 جرسيف املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجار1: 

.1625

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

تم اتخاذ   2021 أبريل   21 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
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قرار رقم 1: الذ1 ينص على مايلي: 

محمد  السرغيني  السيد  تفويت 

الى   500 البالغة  حصصه  جميع 
السيد بوجمعة اسبار1 

قرار رقم 2: الذ1 ينص على مايلي: 

من  للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

الى  شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات  املسؤولية  محدودة  الشركة 

الشريك الواحد.

قرار رقم 3: الذ1 ينص على مايلي: 

تعيين السيد بوجمعة اسبار1 كمسير 
للشركة ملدة غير محدودة بعد قبو  

استقالة السيد محمد السرغيني.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 1: الذ1 ينص على مايلي: 

الشكل القانوني للشركة 

بند رقم 7: الذ1 ينص على مايلي: 
راسما  الشركة 

على  ينص  الذ1  رقم  1:  بند 

مايلي: تسيير الشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما1   06 االبتدائية بجرسيف بتاريخ 

2021 تحت رقم 1077/2021.

959I

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY

AMANA SAID
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY

 Bd. Mohammed Zafzaf Lot.

 Safia 2 Etage 2 N°6، 20600،

Casablanca Maroc

AMANA SAID شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي سالم 2 

مج س زنقة 5 رقم 36 اهل الغالم 

البيضاء - 0 206 الدار البيضاء 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

.30 725

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2021 أبريل   16 املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسمالها  مبلغ   AMANA SAID
مقرها  وعنوان  درهم   100.000
اإلجتماعي سالم 2 مج س زنقة 5 رقم 
 206 0  - البيضاء  الغالم  اهل   36
الدار البيضاء املغرب نتيجة   : عدم 

تحقيق الهدف.
 2 و حدد مقر التصفية ب سالم 
اهل الغالم   36 رقم   5 مج س زنقة 
البيضاء  الدار   206 0  - البيضاء 

املغرب. 
و عين:

السالمي  سعيد  السيد)ة) 
وعنوانه)ا) سالم 2 مج س زنقة 5 رقم 
36 اهل الغالم البيضاء 0 206 الدار 
البيضاء املغرب كمصفي )ة) للشركة.
 وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 
مج س   2 : سالم  املتعلقة بالتصفية 

زنقة 5 رقم 36 اهل الغالم البيضاء
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 775773.
960I

 TANGIER INTERNATIONAL FINANCIAL

SERVICES

VIEWTIMES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 TANGIER INTERNATIONAL
FINANCIAL SERVICES

 AVENUE JABAL TARIK IMM
 DAR FARAH 2 APPT N° 40،

90010، TANGER MAROC
VIEWTIMES شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

الزرقطوني افامة 32 الشقة رقم 
29 الطابق االو  - 90000 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

116057

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.VIEWTIMES

البرمجة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تكنولوجيا  وأنشطة  واالستشارة 

املعلومات األخرى.

زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

الزرقطوني افامة 32 الشقة رقم 29 

الطابق االو  - 90000 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 : يوسف  ايت  سوهيل  السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

يوسف  ايت  سوهيل  السيد 

 300 رقم   2 ازلي الجنوبي  عنوانه)ا) 

0000  مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

يوسف  ايت  سوهيل  السيد 

 300 رقم   2 ازلي الجنوبي  عنوانه)ا) 

0000  مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما1   05 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 2038 2.

961I

 CABINET KAMFIN DE LA COMPTABILITE ET

GESTION DES AFFAIRES

 SIMO ET SMAIL 

ACCESSOIRES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 CABINET KAMFIN DE LA

 COMPTABILITE ET GESTION

DES AFFAIRES

 RES RAHMA R PRINCIPAL 19

 OURIAGHEL 2 » RAHMA 1

 » N°130 Tanger، 0، TANGER

MAROC

 SIMO ET SMAIL ACCESSOIRES 

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 29 شارع 

عمر ابن العاص الطابق الثالث رقم 

26 طنجة - 90000 طنجة املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

116099

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   26

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 SIMO  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

. ET SMAIL ACCESSOIRES

غرض الشركة بإيجاز : التجارة في 

معدات السيارات.

29 شارع  عنوان املقر االجتماعي : 

عمر ابن العاص الطابق الثالث رقم 

26 طنجة - 90000 طنجة املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 500  : عي�سى  اسماعيل  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500  : الحرير1  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .



عدد  566 - 7 شوا  2  1 )19 ما1 2021)الجريدة الرسمية   10488

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد اسماعيل عي�سى عنوانه)ا) 
طنجة   7 رقم   7 زنقة   2 الركايع  حي 

90000 طنجة املغرب .

السيد محمد الحرير1 عنوانه)ا) 

املتنقل ظهر املريصات  ثكنة املخزن 

طنجة 90000 طنجة املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

السيد اسماعيل عي�سى عنوانه)ا) 
طنجة   7 رقم   7 زنقة   2 الركايع  حي 

90000 طنجة املغرب 

السيد محمد الحرير1 عنوانه)ا) 

املتنقل ظهر املريصات  ثكنة املخزن 

طنجة 90000 طنجة املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما1   05 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 2088 2.

962I

 AGENCE POUR LA CREATION

D’ENTREPRISES

UKIYO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 AGENCE POUR LA CREATION

D›ENTREPRISES

زاوية شارع 11 يناير مع زنقة 

مصطفى املعاني،الطابق الثالث، 

رقم 18، الدار البيضاء، 20500، 

الدار البيضاء املغرب

UKIYO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية 

شارع 11 يناير مع زنقة مصطفى 

املعاني،الطابق الثالث، رقم 18، 

الدار البيضاء 20500 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

500979

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانون   2021 مارس   31

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.UKIYO

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

.EXPLOITANT DE CAFES

زاوية   : االجتماعي  املقر  عنوان 

مصطفى  زنقة  مع  يناير   11 شارع 

 ،18 رقم  الثالث،  املعاني،الطابق 

20500 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:  رأسما   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  -األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  عيوش  يانيس  السيد 

2 شقة  259، شارع بئر انزران طابق 

البيضاء  الدار   20500 املعاريف   3

املغرب.

القادر1  الزهراء  فاطمة  السيدة 

زنقة سارية   ،17 الحسني عنوانه)ا) 

الدار   20500  13 الشقة  زنيم  ابن 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

عنوانه)ا)  عيوش  يانيس  السيد 

2 شقة  259، شارع بئر انزران طابق 

البيضاء  الدار   20500 املعاريف   3

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 15382.

963I

Anacardier

ANACARDIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

Anacardier
 Secteur 21 Bloc C N°8 Hay
Riad، 10100، Rabat Maroc

Anacardier شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : قطاع 21 
بلوك س رقم 8 حي الرياض 10000 

الرباط املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
. 018

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2020 تقرر حل  30 دجنبر  املؤرخ في 
املسؤولية  ذات  شركة   Anacardier
املحدودة مبلغ رأسمالها 1.000 درهم 
 21 وعنوان مقرها اإلجتماعي قطاع 
بلوك س رقم 8 حي الرياض قطاع 21 
 10000 8 حي الرياض  بلوك س رقم 
الرباط املغرب نتيجة لغياب النشاِط.

و عين:
السيد)ة) سفيان غنام وعنوانه)ا) 
قطاع 21 بلوك س رقم 8 حي الرياض 
)ة)  الرباط املغرب كمصفي   10000

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
بتاريخ 30 دجنبر 2020 وفي قطاع 21 
 10000 8 حي الرياض  بلوك س رقم 

الرباط املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   06 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2021 تحت رقم 60 112.
96 I

ASHAM MOHAMED

اوتياج ميمون
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ASHAM MOHAMED
 AV AHMED LAHRIZI RES FAHD
 IMM 3 N°3 TETOUAN، 93000،

TETOUAN MAROC

اوتياج ميمون شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع زيو 
زنقة 5 رقم 123 تطوان - 93000 

تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
29055

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 مارس   03
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اوتياج   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

ميمون.
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاقير بالتقسيط.
عنوان املقر االجتماعي : شارع زيو 
 93000  - تطوان   123 رقم   5 زنقة 

تطوان املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : السيد عبد االله ميمون 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد االله ميمون عنوانه)ا) 
رقم  الكرمص  دار  البهرور1  سيد1 

978 93000 تطوان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
السيد عبد االله ميمون عنوانه)ا) 
رقم  الكرمص  دار  البهرور1  سيد1 

978 93000 تطوان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   31 االبتدائية بتطوان بتاريخ 

2021 تحت رقم 8 07.

965I
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FUDILMAJVONSULTING

مركز نيو ستيب
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FUDILMAJVONSULTING

CASA، 20220، casa maroc

مركز نيو ستيب شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي االقامة 

5 رياض االلفة املجموعة 8 الطابق 

األو  الشقة 0  الدار البيضاء 

االقامة 5 رياض االلفة املجموعة 

8 الطابق األو  الشقة 0  الدار 

البيضاء 0 202 الدارالبيضاء 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

. 29503

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

2020 تقرر حل  31 دجنبر  املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد مركز نيو ستيب مبلغ 
وعنوان  درهم   100.000 رأسمالها 
رياض   5 االقامة  اإلجتماعي  مقرها 
األو   الطابق   8 املجموعة  االلفة 

 5 االقامة  الدار البيضاء    0 الشقة 
الطابق   8 املجموعة  االلفة  رياض 

البيضاء  الدار    0 الشقة  األو  

املغرب نتيجة  الدارالبيضاء   202 0

املالية،  املوارد  االكتفاء  عدم   :   

تأسيس  منذ  الربح  تحقيق  وعدم 

الشركة.

و حدد مقر التصفية ب االقامة 
الطابق   8 رياض االلفة املجموعة   5

البيضاء  الدار    0 الشقة  األو  

املغرب 0 202 الدارالبيضاء املغرب. 

و عين:

وفاء  الشكر1  السيد)ة) 

شارع طان طان طابق   8 وعنوانه)ا) 

 20250 بوركون البيضاء  شقة     2

)ة)  كمصفي  املغرب  البيضاء  الدار 

للشركة.

 وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 02 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

مارس 2021 تحت رقم 768096.
966I

تطوان للخزف والزليج

تطوان للخزف والزليج
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

تطوان للخزف والزليج
شارع محمد بن عبود 8 رقم 21 
تطوان، 93000، تطوان املغرب

تطوان للخزف والزليج شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
محمد بن عبود 8 رقم 21 تطوان - 

93000 تطوان املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجار1 
.23889

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 أبريل   19 في  املؤرخ 

املصادقة على :
كنبور  مريم  )ة)  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   300
300 حصة لفائدة السيد )ة) لطيفة 

كنبور بتاريخ 19 أبريل 2021.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
أبريل   29 بتاريخ  بتطوان  االبتدائية 

2021 تحت رقم 0961.
967I

IKONE CONSEIL

 IMFORA إمفورا كرواسونص
CROISSANCE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

IKONE CONSEIL
5،زنقة أسعد بن زرارة، 20100، 

الدار البيضاء املغرب
 IMFORA إمفورا كرواسونص

CROISSANCE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 6 ، شارع 

الزرقطوني الطابق 2 الشقة 6، 
الدارالبيضاء - 20330 الدارالبيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
 75775

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2020 شتنبر   15
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 IMFORA كرواسونص  إمفورا 

.CROISSANCE
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
والتكوين  اإلستراتيجية  اإلستشارات 

في املغرب وخارجه
وإدارة  الخدماتية  األنشطة 
صناديق االستثمار املتعلقة بالقطاع 

العقار1.
عنوان املقر االجتماعي : 6 ، شارع 
 ،6 الشقة   2 الطابق  الزرقطوني 
20330 الدارالبيضاء  الدارالبيضاء - 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  رأسما   مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
السيد عبد العزيز القباج : 1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
القباج  العزيز  عبد  السيد 
تجزئة  برحمون  اوالد  عنوانه)ا) 
فيسير واحة سيد1 ابراهيم الويدان 

1105  مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

القباج  العزيز  عبد  السيد 

تجزئة  برحمون  اوالد  عنوانه)ا) 

فيسير واحة سيد1 ابراهيم الويدان 

1105  مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  1  البيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوبر 2020 تحت رقم 75775 .

968I

EL OUARRAD AZIZ

WISSLANE CENTRE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

EL OUARRAD AZIZ

 Imm 2 appt 3 Av des far Rue

 a 1 Etage vn Meknes meknes،

50000، meknes maroc

WISSLANE CENTRE شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي رياض 

ويسالن 2 ويسالن مكناس - 50000 

مكناس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

. 03 5

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر   2020 أكتوبر   31 في  املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 

WISSLANE CENTRE مبلغ رأسمالها 

مقرها  وعنوان  درهم   100.000

ويسالن   2 اإلجتماعي رياض ويسالن 

املغرب  مكناس   50000  - مكناس 

. MANQUE D’ACTIVITE :   نتيجة

رياض  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 50000  - 2 ويسالن مكناس  ويسالن 

مكناس املغرب. 

و عين:

وعنوانه)ا)  علو1  ليلى  السيد)ة) 
 2 الوحدة  حي   126 رقم   1 زنقة 

املغرب  مكناس   50000 مكناس 

كمصفي )ة) للشركة.
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 وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 
املتعلقة بالتصفية : رياض ويسالن 2 

ويسالن مكناس
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
دجنبر   02 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2020 تحت رقم 626.
969I

OUAZER KAMAL ET JAOUAD

STE MA3ZOUZ SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

OUAZER KAMAL ET JAOUAD
 N° 132 AVENUE ABOU BAKR

 SEDDIK APPT 1 RDC VN،
30000، FES MAROC

STE MA3ZOUZ SERVICES شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 7 
بلوك أ 1 تجزئة النور الشقة 1 

السفلي فاس 30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

65257
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2020 نونبر   05
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MA3ZOUZ SERVICES
تركيب   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وصيانة املعدات ) الفنادق- املطاعم 

(....
تهيئة وتجديد املحالت التجارية

االشغا  املختلفة .
رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 1 الشقة  النور  تجزئة   1 أ  بلوك   7

السفلي فاس 30000 فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 60.000 الشركة:  رأسما   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد معزوز هشام : 50  حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد مقشار احمد : 150 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  هشام  معزوز  السيد 
بلوك ف تجزئة النور الشقة   3 رقم 

رقم 6 30000 فاس املغرب.

السيد مقشار احمد عنوانه)ا) حي 

بن ديبان شارع عال  الفا�سي الطابق 

 93102 الفنيدق   2 شقة  االو  

فنيدق املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

عنوانه)ا)  هشام  معزوز  السيد 
بلوك ف تجزئة النور الشقة   3 رقم 

رقم 6 30000 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

دجنبر   10 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2020 تحت رقم   35.

970I

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

THIRD PARTY LOGISTICS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

 bd abdelmoumen 185

 walili parc 3eme etg N°11

 CASABLANCA، 20360،

CASABLANCA MAROC

THIRD PARTY LOGISTICS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : إقامة 

الفتح, 217 شارع إبراهيم الروداني 

الطابق األو  رقم 3 - 2000 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

 86275

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 يناير   05

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 THIRD : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

. PARTY LOGISTICS

جميع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والعمليات  والخدمات  األنشطة 

املتعلقة باللوجستيك والتخزين.

إقامة   :  : االجتماعي  املقر  عنوان 

الروداني  إبراهيم  شارع   217 الفتح, 

الدار   2000  -  3 رقم  األو   الطابق 

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 MAG CAPITAL الشركة 

 100 بقيمة  حصة   INVEST : 999

درهم للحصة .

السيد نجار أحمد : 1 حصة بقيمة 

100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 1 عنوانه)ا)  أحمد  نجار  السيد 
 - زنقة أبو الفرج األصبهاني املعاريف 

الدار البيضاء املغرب.

 MAG 100.000 INVEST الشركة

محمد  شارع  تقاطع   353 عنوانه)ا) 

 7 الطابق  املقاومة  وشارع  الخامس 
رقم   و5 - الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

 1 عنوانه)ا)  أحمد  نجار  السيد 
املعاريف  األصبهاني  الفرج  أبو  زنقة 

الدار البيضاء   20000 الدار البيضا 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 20 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يناير 2021 تحت رقم 762026.

971I

tensiftconsultant

HAMAM SPA AGUENDIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

tensiftconsultant

املكتب 2 عمارة الطنطاو1 زنقة 

الصناعة، 6000 ، آسفي املغرب

HAMAM SPA AGUENDIS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

 LOT N° وعنوان مقرها اإلجتماعي

 658 LOTISSEMENT IGENDIS

 COMMUNE YOUSSOUFIA -

6000  اليوسفية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

2953

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 فبراير   17

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HAMAM SPA AGUENDIS

غرض الشركة بإيجاز : - حمامات 

عامة.

- مشغل الحمام.

 LOT N°  : عنوان املقر االجتماعي 

 658 LOTISSEMENT IGENDIS

 COMMUNE YOUSSOUFIA -

6000  اليوسفية املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 500  : الفوهير1  معاد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

بارخومينكو  ملياء  اولينا  السيدة 

 100 حصة بقيمة   500  : الفوهير1 

درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
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السيد معاد الفوهير1 عنوانه)ا) 

 3 الطابق   89 عمارة   1 دار السعادة 
رقم 01 0110  مراكش املغرب.

بارخومينكو  ملياء  اولينا  السيدة 

املحمد1  حي  عنوانه)ا)  الفوهير1 
  6000  02 رقم  بوجي  الفريد  زنقة 

اليوسفية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

السيد معاد الفوهير1 عنوانه)ا) 

الطابق   89 عمارة   1 السعادة  دار 
مراكش    0110 مراكش   01 رقم   3

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 02 بتاريخ  باليوسفية  االبتدائية 

مارس 2021 تحت رقم 57.

972I

tensiftconsultant

CAFE POMI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

tensiftconsultant

املكتب 2 عمارة الطنطاو1 زنقة 

الصناعة، 6000 ، آسفي املغرب

CAFE POMI شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي اليوسفية، 
زنقة ليراك حي بئر أنزران - 6303  

اليوسفية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

2975

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 فبراير   12

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 CAFE  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.POMI

غرض الشركة بإيجاز : مقهى.

 : االجتماعي  املقر  عنوان 
اليوسفية، زنقة ليراك حي بئر أنزران 

- 6303  اليوسفية املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 800  : ضماي�سي  ابراهيم  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 : اللطيف ضماي�سي  عبد  السيد 
200 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 
 800  : ضماي�سي  ابراهيم  السيد 

بقيمة 100 درهم.
 : اللطيف ضماي�سي  عبد  السيد 

200 بقيمة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
ضماي�سي  ابراهيم  السيد 
رقم  27  الغدير  حي  عنوانه)ا) 

6303  اليوسفية املغرب.
ضماي�سي  اللطيف  عبد  السيد 
كريلي  كاردينا   زنقة   01 عنوانه)ا) 

69005 ليون فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
عنوانه)ا)  لطيفة  أونر1  السيدة 
  6303 رقم  27  الغدير  حي 

اليوسفية املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  0  باليوسفية  االبتدائية 

مارس 2021 تحت رقم 72.

973I

tensiftconsultant

HAIR AND SKIN CARE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

tensiftconsultant
املكتب 2 عمارة الطنطاو1 زنقة 
الصناعة، 6000 ، آسفي املغرب
HAIR AND SKIN CARE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي الرقم 5 3 
املسار طريق اسفي - 0130  مراكش 

املغرب

.تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجار1 

.11509

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم تحويل   2021 يناير   26 املؤرخ في 

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

 - اسفي  طريق  املسار   3 5 »الرقم 

»الرقم  إلى  مراكش املغرب«    0130

01 عمارة الشروق الطابق 02 املدينة 

الجديدة - 6000  اسفي املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   29 بتاريخ  بآسفي  االبتدائية 

2021 تحت رقم 331.

97 I

tensiftconsultant

CYRUS-ELEC

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

tensiftconsultant
املكتب 2 عمارة الطنطاو1 زنقة 
الصناعة، 6000 ، آسفي املغرب

CYRUS-ELEC شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي بقعة 63  
املسيرة طريق �سي عي�سى - 6000  

اسفي املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجار1 
.7763

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2021 مارس  في  0  املؤرخ 

املصادقة على :

بوجمعة  )ة)  السيد  تفويت 

حصة اجتماعية من   500 شبشوب 

)ة)  حصة لفائدة السيد   500 أصل 

الهام تهومي بتاريخ  0 مارس 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

مارس   08 بتاريخ  بآسفي  االبتدائية 

2021 تحت رقم  25.

975I

IKONE CONSEIL

 QUICK CALL
كويك كو 

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

IKONE CONSEIL
5،زنقة أسعد بن زرارة، 20100، 

الدار البيضاء املغرب
QUICK CALL كويك كو  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  30, 

شارع إبراهيم الروداني إقامة الشفا 
الطابق 5،الشقة رقم 10 املعاريف - 

20380 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

 95101
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 يناير   12
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 QUICK : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

CALL كويك كو .
غرض الشركة بإيجاز : إدارة مركز 
وتلقي  املواعيد،  لتحديد  االتصا  
املكاملات،اإلستعانة بمصادر خارجية 
للمكاملات الصادرة والواردة للشركات 
عبر  التسويق  وعمليات  واإلدارات، 

الهاتف.......
 ,30  : االجتماعي  املقر  عنوان 
شارع إبراهيم الروداني إقامة الشفا 
10 املعاريف -  5،الشقة رقم  الطابق 

20380 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  رأسما   مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
 183  : الجرار1  فريدة  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
حصة   5  : جميل  كنزة  السيدة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
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حصة   62  : السيد ياسين جميل 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة فريدة الجرار1 عنوانه)ا) 
املستشفيات  حي  روسيون  زنقة   17

20360 الدار البيضاء املغرب.

عنوانه)ا)  جميل  كنزة  السيدة 
الروياني شقة  املحاسن  ابو  زنقة   6

البيضاء  الدار   20330 املعاريف    

املغرب.

عنوانه)ا)  جميل  ياسين  السيد 
26 زنقة مليرا  هاملين 75116 باريس 

فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

السيدة فريدة الجرار1 عنوانه)ا) 
املستشفيات  حي  روسيون  زنقة   17

20360 الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 18 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

مارس 2021 تحت رقم 95101 .

976I

tensiftconsultant

 GROUPE SCOLAIRE PRIVE

LA SAGESSE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
إغالق فرع تابع لشركة تجارية يوجد 

مقرها االجتماعي باملغرب

tensiftconsultant

املكتب 2 عمارة الطنطاو1 زنقة 

الصناعة، 6000 ، آسفي املغرب

 GROUPE SCOLAIRE PRIVE LA

SAGESSE »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: دار 

الحسن 2 شارع الحرية حي املدينة 

الجديدة اسفي - 6000  اسفي 

املغرب.

»إغالق فرع تابع لشركة تجارية 

يوجد مقرها االجتماعي باملغرب«
رقم التقييد في السجل التجار1: 

.13 1

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
تقرر   2020 أكتوبر   22 في  املؤرخ 
 GROUPE لشركة  تابع  فرع  إغالق 
 SCOLAIRE PRIVE LA SAGESSE
 GROUPE SCOLAIRE تسميته 
PRIVE LA SAGESSE والكائن عنوانه 
اسماعيل  موال1  شارع   3 الرقم  في 
6000  اسفي   - حي املدينة الجديدة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
نونبر   23 بتاريخ  بآسفي  االبتدائية 

2020 تحت رقم 2216.
977I

SHINE STONE TECHNOLOGY COMPANY

شركة شين ستون تكنولوجي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 SHINE STONE TECHNOLOGY
COMPANY

 RUE SOUMAYA RESIDENCE
 SHAHRAZADE 3 5EME ETAGE
 N°22 PALMIERS casablanca
 maroc، 20000، casablanca

maroc
شركة شين ستون تكنولوجي 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 
سمية اقامة شهرزاد 3 الطابق 

الخامس رقم 22 النخيل - 20000 
الدار البيصاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

. 35685
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   2021 املؤرخ في  1 مارس 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد شركة شين ستون 
 10.000 رأسمالها  مبلغ  تكنولوجي 
اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
الطابق   3 زنقة سمية اقامة شهرزاد 
 20000  - النخيل   22 الخامس رقم 
 : نتيجة    املغرب  البيصاء  الدار 
عن  وعجزها  الشركة  خسائر  زيادة 

االستمرار.

قرار الشريك الوحيد على تصفية 
الشركة.

زنقة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
الطابق   3 شهرزاد  اقامة  سمية 
 20000  - النخيل   22 الخامس رقم 

الدار البيصاء املغرب. 
و عين:

الطاهير1  محمد  السيد)ة) 
اجلي  جعفر  والد  دوار  وعنوانه)ا) 
كمصفي  املغرب  تارودانت   83000

)ة) للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  ومحل  املخابرة  محل  لهم 
العقود والوثائق املتعلقة بالتصفية : 
الطابق   3 زنقة سمية اقامة شهرزاد 

الخامس رقم 22 النخيل 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

ما1 2021 تحت رقم 777192.

978I

OPTIQUE YASSINE

OPTIQUE YASSINE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسما  الشركة

OPTIQUE YASSINE
ايت عاصم فركلة العليا تنجداد، 

52600، تنجداد املغرب
OPTIQUE YASSINE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي ايت 
عاصم فركلة العليا - 52600 

تنجداد - 52600 تنجداد املغرب.
رفع رأسما  الشركة

رقم التقييد في السجل التجار1 
.1 193

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
رفع  تم   2021 أبريل   02 في  املؤرخ 
رأسما  الشركة بمبلغ قدره »90.000 
إلى  درهم«   10.000« أ1 من  درهم« 
»100.000 درهم« عن طريق : تقديم 

حصص نقدية أو عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 05 بتاريخ  بالرشيدية  االبتدائية 

أكتوبر 2020 تحت رقم 5 3.

979I

مستأمنة سامي للمحاسبة

STE IMAZIGHEN SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

مستأمنة سامي للمحاسبة

حي ميمونة رقم 55 بلوك   الطابق 

األو  بني مال ،  2300، بني مال  

املغرب

STE IMAZIGHEN SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : رقم 

31 حي بويمجان تجزئة معتصم - 

23700 زاوية الشيخ املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

.1229

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

2020 تقرر حل  31 دجنبر  املؤرخ في 

شركة   STE IMAZIGHEN SARL

مبلغ  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وعنوان  درهم   10.000 رأسمالها 

حي   31 رقم  اإلجتماعي  مقرها 

 23700  - معتصم  تجزئة  بويمجان 

نتيجة  -قفل  املغرب  الشيخ  زاوية 

التصفية.

و عين:

وعنوانه)ا)  زرار  هشام  السيد)ة) 

 31 حي بويمجان تجزئة معتصم رقم 

23700 زاوية الشيخ املغرب كمصفي 

)ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

رقم  وفي   2020 دجنبر   31 بتاريخ 

 - معتصم  تجزئة  بويمجان  حي   31

23700 زاوية الشيخ املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بتاريخ  تادلة  بقصبة  االبتدائية 

أبريل 2021 تحت رقم 1 .

980I
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ETABLISSEMENT GHAITI

RBO LOGISTIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ETABLISSEMENT GHAITI
شارع العركوب رقم 01، 73000، 

الداخلة املغرب
RBO LOGISTIQUE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي املسيرة 
2، شارع حبوها السوداني رقم 32 
الشقة 03 - 73000 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
17977

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 مارس   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 RBO  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.LOGISTIQUE
إنشاء   : بإيجاز  الشركة  غرض 
النقل  آليات  مستودع  وتسيير 
لحساب  البضائع  ونقل  وامليكانيك 

الغير ..
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
السوداني  حبوها  شارع   ،2 املسيرة 
رقم 32 الشقة 03 - 73000 الداخلة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:  رأسما   مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
 : علو1  هاشمي  عبد هللا  السيد 
500 حصة بقيمة 50.000,00 درهم 

للحصة .
السيدة عزيزة باسط : 500 حصة 

بقيمة 50.000,00 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عالو1  هاشمي  هللا  عبد  السيد 
مركب  البالية  طنجة  عنوانه)ا) 

طابق األر�سي   20 ريكوكوسطا عمارة 
رقم 58 90060 طنجة املغرب.

عنوانه)ا)  باسط  عزيزة  السيدة 

الطائفي  ابراهيم  زنقة  التنمية  حي 

71000 بوجدور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
عالو1  هاشمي  هللا  عبد  السيد 

مركب  البالية  طنجة  عنوانه)ا) 
طابق األر�سي   20 ريكوكوسطا عمارة 

رقم 58 90060 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 20 بتاريخ  الدهب  بواد1  االبتدائية 

أبريل 2021 تحت رقم 7/2021 6.

981I

مستأمنة سامي للمحاسبة

 STE MAISON DE BEAUTE
HD SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مستأمنة سامي للمحاسبة

حي ميمونة رقم 55 بلوك   الطابق 

األو  بني مال ،  2300، بني مال  

املغرب

 STE MAISON DE BEAUTE HD

SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة 

بالطابق األو  تجزئة كريمة 3 حي أم 

الظهر - 23000 بني مال  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

11365

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   02

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 MAISON DE BEAUTE HD SARL

.AU
- صالون   : غرض الشركة بإيجاز 

لحالقة النساء أوالرجا .
- صالون التجميل..

شقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
3 حي أم  بالطابق األو  تجزئة كريمة 

الظهر - 23000 بني مال  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 60.000 الشركة:  رأسما   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
600 حصة   : السيدة هدى بوإبى 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  بوإبى  هدى  السيدة 
رقم   16 مدخل  انا�سي مجموعة  3 
البيضاء   20600 البرنو�سي   192

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
عنوانه)ا)  بوإبى  هدى  السيدة 
رقم   16 مدخل  انا�سي مجموعة  3 
البيضاء   20600 البرنو�سي   192

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني مال  بتاريخ 21 أبريل 

2021 تحت رقم 63 .
982I

ETABLISSEMENT GHAITI

EL BOUKHARI NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ETABLISSEMENT GHAITI
شارع العركوب رقم 01، 73000، 

الداخلة املغرب
EL BOUKHARI NEGOCE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي النهضة 
رقم 2192 - 73000 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

17925

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانون   2021 مارس   30

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 EL  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BOUKHARI NEGOCE

أشطة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التجارة  عقارية،  وكالة  وخدمات 

املختلفة ..

حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 

النهضة رقم 2192 - 73000 الداخلة 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:  رأسما   مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : البخار1  محمد  السيد 

درهم   100.000,00 بقيمة  حصة 

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمد البخار1 عنوانه)ا) 

 73000  2192 رقم  النهضة  حي 

الداخلة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

السيد محمد البخار1 عنوانه)ا) 

 73000  2192 رقم  النهضة  حي 

الداخلة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  1  الدهب  بواد1  االبتدائية 

أبريل 2021 تحت رقم 613/2021.

983I
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fiduciaire capital orient

BET BEKAM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

fiduciaire capital orient
 RUE IBN ROCHD, RESIDENCE
 EL BARAKA, 3 EME ETAGE N° 7

OUJDA، 60000، oujda maroc
BET BEKAM شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  18 شارع 
امبارك بكا1 لهبيل حي منار عمارة 
رقم 05 الطابق 03 - 60000 وجدة 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجار1 
.28677

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 أبريل   21 في  املؤرخ 

املصادقة على :
القادر  عبد  )ة)  السيد  تفويت 
من  اجتماعية  حصة   500 عمارة 
أصل 1.000 حصة لفائدة السيد )ة) 
عبد هللا بقا  بتاريخ 21 أبريل 2021.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
التجارية بوجدة بتاريخ 05 ما1 2021 

تحت رقم 1687.

98 I

fiduciaire capital orient

BET BEKAM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

fiduciaire capital orient
 RUE IBN ROCHD, RESIDENCE
 EL BARAKA, 3 EME ETAGE N° 7

OUJDA، 60000، oujda maroc
BET BEKAM شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
و عنوان مقرها االجتماعي  18 شارع 
امبارك بكا1 لهبيل حي منار عمارة 
رقم 05 الطابق 03 - 60000 وجدة .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

.28677

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

2021 تم تحويل  21 أبريل  املؤرخ في 

الشكل القانوني للشركة من »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة« إلى »شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بوجدة بتاريخ 05 ما1 2021 

تحت رقم 1687.

985I

مستأمنة سامي للمحاسبة

 STE MOULIN D›OLIVES

REZKI SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مستأمنة سامي للمحاسبة

حي ميمونة رقم 55 بلوك   الطابق 

األو  بني مال ،  2300، بني مال  

املغرب

 STE MOULIN D›OLIVES REZKI

SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي -تجزئة 

العثمانية الحي اإلدار1 الطابق 

الثالث - 23000 بني مال  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

11369

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   07

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 MOULIN D’OLIVES REZKI SARL

. AU

غرض الشركة بإيجاز : -استغال  

مطحنة لعصر الزيتون.

-تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

الطابق  اإلدار1  الحي  العثمانية 

الثالث - 23000 بني مال  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : رزقي  املصطفى  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  رزقي  املصطفى  السيد 

 **********  06 رقم  لورين  تجزئة 

بني مال  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

عنوانه)ا)  رزقي  املصطفى  السيد 

 **********  06 رقم  لورين  تجزئة 

بني مال  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ببني مال  بتاريخ 21 أبريل 

2021 تحت رقم 65 .

986I

KASRI EXPERTS

SPARK CREATIVE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KASRI EXPERTS

 Place de florence Imm l›urbaine

/ s، 30000، FES MAROC

SPARK CREATIVE شركة ذات 

مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 269 

تجزئة هيبة طريق مكناس - 30000 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

67385

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانون   2021 مارس   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 SPARK : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.CREATIVE

إنتاج   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

املحتوى السمعي البصر1 والرقمي

- الوسائط املتعددة واألحداث

- شراء وبيع األجهزة اإللكترونية.

 269  : االجتماعي  املقر  عنوان 

 30000  - تجزئة هيبة طريق مكناس 

فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد لطفي عاد  عبدوس : 100 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عبدوس  عاد   لطفي  السيد 

تجزئة  رقم     -  1 ك  عنوانه)ا) 

الحديقة تغات 30000 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

عبدوس  عاد   لطفي  السيد 

تجزئة  رقم     -  1 ك  عنوانه)ا) 

الحديقة تغات 30000 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   19 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2021 تحت رقم 1881.

987I
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FID-ACCEUIL

OLIVIC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FID-ACCEUIL

 IMM 18 AV HASSAN I APPT

 N°20 MEKNES، 50000،

MEKNES MAROC

OLIVIC شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة 09 

عمارة 1  2 مرجان 1 ايت وال  

مكناس - 50000 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

53093

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 مارس   08

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. OLIVIC

تصدير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واستيراد املالبس.

شقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

ايت وال    1 مرجان   2  1 عمارة   09

مكناس - 50000 مكناس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 50.000  : اوخبو  زهير  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد ياسر توير : 50.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  اوخبو  زهير  السيد 

القاعدة الجوية امللكية الثانية ق م م 

مكناس 50000 مكناس املغرب.

عنوانه)ا)  توير  ياسر  السيد 

القاعدة الجوية امللكية الثانية ق م م 

مكناس 50000 مكناس املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

حي  عنوانه)ا)  أخبو  معاذ  السيد 

 5 000 خنيفرة  القباب  النرجس 

خنيفرة املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   21 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2021 تحت رقم 2067.

988I

tensiftconsultant

 GROUPE SCOLAIRE LA«

SAGESSE CASA »GSPSC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

tensiftconsultant

املكتب 2 عمارة الطنطاو1 زنقة 

الصناعة، 6000 ، آسفي املغرب

 GROUPE SCOLAIRE LA«

SAGESSE CASA »GSPSC شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي املكتب 

2 عمارة الطنطاو1 زنقة الصناعة 

اسفي - 6000  اسفي املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

.7205

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 23 مارس 2021 تم تحويل 

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

زنقة  الطنطاو1  عمارة   2 »املكتب 

اسفي    6000  - اسفي  الصناعة 

املغرب« إلى »الرقم 128 شارع شكيب 

  6000  - شقور1  جنان  ارصالن 

اسفي املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل  بتاريخ  1  بآسفي  االبتدائية 

2021 تحت رقم  38.
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VERSIONCONSULTING

 SOCIETE INARA AJOUR
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

VERSIONCONSULTING
إقامة اإلحسان عمارة 3 شقة   

 RES AL IHSSANمبروكة مراكش
 IMM 3 APPT 4 MABROUKA

 MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

 SOCIETE INARA AJOUR SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار ايت 
علواش جماعة مجاط شيشاوة - 

0000  شيشاوة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

1785
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 مارس   25
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE INARA AJOUR SARL
تسويق   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مواد البناء بالتقسيط
اشغا  البناء املختلفة.

: دوار ايت  عنوان املقر االجتماعي 
 - شيشاوة  مجاط  جماعة  علواش 

0000  شيشاوة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 500  : السيد رضوان ايت الفقيه 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد الحنفي ايت الفقيه : 500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الفقيه  ايت  رضوان  السيد 
اداسيل  اسايس  دوار  عنوانه)ا) 

شيشاوة 0000  شيشاوة املغرب.
الفقيه  ايت  الحنفي  السيد 
 719 رقم   2 صكوما  عنوانه)ا) 
مراكش    0000 مراكش  السردر1 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
الفقيه  ايت  الحنفي  السيد 
 719 رقم   2 صكوما  عنوانه)ا) 
مراكش    0000 مراكش  السردر1 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بامنتانوت بتاريخ 29 أبريل 

2021 تحت رقم 166/2021.
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tensiftconsultant

 GROUPE SCOLAIRE
 BENOMAR

D›ENSEIGNEMENT PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

tensiftconsultant
عمارة الطنطاو1 زنقة   2 املكتب 

الصناعة، 6000 ، آسفي املغرب
 GROUPE SCOLAIRE
 BENOMAR D’ENSEIGNEMENT
املسؤولية  ذات  شركة   PRIVE

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي اسفي، 
 - شارع الهسكور1 طريق حد احرارة 

6000  آسفي املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجار1 
.38 1

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تعيين   2021 أبريل   15 املؤرخ في 
مسير جديد للشركة السيد)ة) صفاء 

لحاج اخليفة كمسير وحيد
تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   28 بتاريخ  بآسفي  االبتدائية 

2021 تحت رقم 25 .
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F.M CONSULTING

بروميتي
إعالن متعدد القرارات

F.M CONSULTING
 BD RAHAL EL MESKINI

 2EME ETAGE APPT.2 N°54
 CASABLANCA، 20130،
CASABLANCA MAROC

بروميتي »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: مكتب 
رقم د 17، املبنى د، الطابق 5، 

من مشروع كرين ووركس، طريق 
بوسكورة - سيد1 معروف - - الدار 

البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجار1: 
.332325

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 06 أبريل 2021

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذ1 ينص على مايلي: 
كبتا   ستون  يالو  شركة  تفويت 
1.000 حصة اجتماعية من 10.000 
 - حصة لفائدة السيد املهد1 مسق 

بتاريخ 12 أبريل 2021
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 6: الذ1 ينص على مايلي: 

مساهمات
بند رقم 7: الذ1 ينص على مايلي: 

رأس املا 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 30 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 776532.
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إئتمانية الوفاء

MILK CHAOUIA SUD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

إئتمانية الوفاء
شارع عال  الفا�سي الرقم 79 

سطات، 26000، سطات املغرب
MILK CHAOUIA SUD شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

الباللجة أوالد اجميل الشرقية اوالد 

سعيد سطات - 26000 سطات 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

6 83

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   1 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 MILK  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.CHAOUIA SUD

إنتاج   1-  : غرض الشركة بإيجاز 

وتسويق الحليب ومشتقاته.

-2 تسيير ضيعة فالحية

-3 تسمين العجو  والخروف.

-4 اإلستيراد والتصدير.

دوار   : االجتماعي  املقر  عنوان 

الباللجة أوالد اجميل الشرقية اوالد 

سطات   26000  - سطات  سعيد 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : جليل  متوكل  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  جليل  متوكل  السيد 

دوار الباللجة أوالد اجميل الشرقية 

26000 سطات  اوالد سعيد سطات 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

عنوانه)ا)  جليل  متوكل  السيد 
دوار الباللجة أوالد اجميل الشرقية 
26000 سطات  اوالد سعيد سطات 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   21 بتاريخ  االبتدائية بسطات 

2021 تحت رقم 187/2021.
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la sincérité إنتمائية 

AA JUST PROTECT ALAMI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

la sincérité إنتمائية
زنقة بئر أنزران عمارة ٣ الشقة 
١٣ شارع محمد الخامس فاس، 

30000، فاس املغرب
AA JUST PROTECT ALAMI شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

عبد الكريم الخطابي عمارة مو�سى 
الكواش الطابق التاني - 30000 

فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

670 5
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 فبراير   02
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 AA  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.JUST PROTECT ALAMI
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املنتجات واملواد الطبية والجمالية ؛

والز1  العمل  مالبس  صنع   -
الرسمي.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
مو�سى  عمارة  الخطابي  الكريم  عبد 
الكواش الطابق التاني - 30000 فاس 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

 : السيد علمي مصمو�سي أحمد 
500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 
السيدة القا�سي هدى : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
أحمد  مصمو�سي  علمي  السيد 
الفواز1  زنقة  رقم  1  عنوانه)ا) 
حي   13 ش   6 طابق  شمس  إقامة 
البيضاء  الدار   20000 املستشفيات 

املغرب.
عنوانه)ا)  هدى  القا�سي  السيدة 
زنقة الفواز1 إقامة شمس  رقم  1 
املستشفيات  حي   13 ش   6 طابق 

20000 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
أحم  مصمو�سي  علمي  السيد 
الفواز1  زنقة  رقم  1  عنوانه)ا) 
حي   13 ش   6 طابق  شمس  إقامة 
البيضاء  الدار   20000 املستشفيات 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   01 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2021 تحت رقم 1550.
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MOBYCROSS

CYCLE LARACHE
إعالن متعدد القرارات

CYCLE LARACHE
 lot al maghreb al jadid 182 rdc،

20000، LARACHE maroc
CYCLE LARACHE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: تجزئة 

املغرب الجديد 182 الطابق السفلي 
- - العرائش املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجار1: -.

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
2020 تم اتخاذ  17 غشت  املؤرخ في 

القرارات التالية: 
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قرار رقم 1: الذ1 ينص على مايلي: 

25 حصة  تفويت السيد دابو محمد 

اجتماعية من أصل 50 حصة لفائدة 

الورطا�سي  اندلوس  خليل  السيد 

بتاريخ 17 غشت 2020.

قرار رقم 2: الذ1 ينص على مايلي: 

25 حصة  تفويت السيد دابو محمد 

اجتماعية من أصل 50 حصة لفائدة 

 17 بتاريخ  محمد  الحسيني  السيد 

غشت 2020.

على  ينص  الذ1   :3 رقم  قرار 

محمد  دابو  السيد  استقالة  مايلي: 

 CYCLE من وظيفته كمدير للشركة 

LARACHE

قرار رقم 5: الذ1 ينص على مايلي: 

تعيين السيد الحسيني محمد كمدير 

واحد لفترة غير محدودة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 6: الذ1 ينص على مايلي: 

املساهمات النقدية

بند رقم 7: الذ1 ينص على مايلي: 
رأس املا 

على  ينص  الذ1   :17 رقم  بند 

مايلي: تعيين أو  مدير

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

19 أبريل  االبتدائية بالعرائش بتاريخ 

2021 تحت رقم  26.
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MOBYCROSS

CYCLE LARACHE
إعالن متعدد القرارات

CYCLE LARACHE

 lot al maghreb al jadid 182 rdc،

20000، LARACHE maroc

CYCLE LARACHE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: تجزئة 

املغرب الجديد 182 الطابق السفلي 

- - العرائش املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجار1: -.

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

2020 تم اتخاذ  11 دجنبر  املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذ1 ينص على مايلي: 

تفويت الشركة موبكروس 50 حصة 

حصة   100 أصل  من  اجتماعية 

لفائدة السيد اوكاوا شوطارو بتاريخ 

11 شتنبر 2020.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 6: الذ1 ينص على مايلي: 

املساهمات النقدية

بند رقم 7: الذ1 ينص على مايلي: 
رأس املا 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما1   19 االبتدائية بالعرائش بتاريخ 

2021 تحت رقم 265.
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ديوان األستاذة منا  كراعي موثقة بوجدة

NEVIN SHOP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ديوان األستاذة منا  كراعي موثقة 

بوجدة
شارع الزرقطوني عمارة الشرق 

1 الطابق األو  رقم 8.، 60000، 

وجدة املغرب

NEVIN SHOP شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي   زنقة 

موال1 أحمد لكرار1 - 60000 وجدة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

37193

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   08

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 NEVIN : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.SHOP

إنشاء   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

سوق صغير

جميع  وتسويق  وبيع  شراء   -

واملواد  العامة  الغذائية  املنتجات 

النظافة  ومنتجات  االستهالكية 

والتقسيط  بالجملة  والتجميل 

وفي  املغرب  في  واملهنيين  لألفراد 

طريق  عن  وسيلة،  بأ1  الخارج، 

التجارة اإللكترونية أو في املتاجر

جميع  وتسويق  وشراء  بيع   -

املنتجات املتعلقة باألنشطة املذكورة 

أعاله

جديدة  شركة  أ1  إنشاء   -

جميع  في  حصة  على  أواالستحواذ 

الشركات ذات الغرض املماثل أو ذ1 

الصلة.
زنقة     : االجتماعي  املقر  عنوان 

موال1 أحمد لكرار1 - 60000 وجدة 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة: 10.000,00 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد غاند1 علي ابراهيم : 100 

حصة بقيمة 100,00 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

ابراهيم  علي  غاند1  السيد 

عنوانه)ا) شارع موال1 الحسن رياض 

وجدة   60000  289 رقم  فيال  اسلي 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

ابراهيم  علي  غاند1  السيد 

عنوانه)ا) شارع موال1 الحسن رياض 

وجدة   60000  289 رقم  فيال  اسلي 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   26 بتاريخ  بوجدة  التجارية 

2021 تحت رقم -.

997I

FINCOSA MARRAKECH

LE PICASSO LOUNGE
إعالن متعدد القرارات

FINCOSA MARRAKECH

شارع عبد الكريم الخطابي اقامة 

رقية عمارة 180 بلوك B الطابق 

االو  الشقة 7، 0000 ، مراكش 

املغرب

LE PICASSO LOUNGE »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: املجمع 

التجار1 2 بين االسوار - 000   

الصويرة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجار1: 

.1 57

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 13 أبريل 2021

تم اتخاذ القرارات التالية: 

على  ينص  الذ1   :1 رقم  قرار 

املسيرالسيد لحسن  استقالة  مايلي: 

التعريف  لبطاقة  الحامل  مودن  اد 

N 201529 الوطنية رقم

قرار رقم 2: الذ1 ينص على مايلي: 

للسيد  الوحيد  التوقيع  تفويض 

رضوان خان

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

على  ينص  الذ1   :12 رقم  بند 

مايلي: تسيير الشركة من طرف السيد 

خان رضوان

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

16 أبريل  االبتدائية بالصويرة بتاريخ 

2021 تحت رقم  13.

998I
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HASNAOUIA CONTROLE

 STE S.EL COMBANI TRAV
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

HASNAOUIA CONTROLE

 HAY ESSALAM BLOC 07 RES.

 ANNAKHIL APPT 05، 14200،

SIDI SLIMANE MAROC

ste s.el combani trav sarl شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مرأب بدوار 

العكارشة اوالد السالمة القنيطرة - 

020 1 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

60263

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 مارس   08

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ste s.el : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.combani trav sarl

: بيع املواد  غرض الشركة بإيجاز 

االستيراد والتصدير+نقل  الفالحية+ 

البضائع لحساب الغير.

مرأب   : االجتماعي  املقر  عنوان 

السالمة  اوالد  العكارشة  بدوار 

القنيطرة - 020 1 القنيطرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : الوادني  سفيان  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد سفيان الوادني عنوانه)ا) 
الشباب  حي   1 39 رقم  الزنقة  9 

020 1 القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسير1 الشركة:

السيد سفيان الوادني عنوانه)ا) 
الشباب  حي   1 39 رقم  الزنقة  9 

020 1 القنيطرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 26 أبريل 

2021 تحت رقم 60263.
999I

BRI consulting Group

RIMAS TECHNOLOGY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BRI consulting Group
 BP 3048 AL BARID BANK

 LAAYOUNE AL AMAL 74500
 LAAYOUNE SAHARA، 70000،

Laâyoune Maroc
RIMAS TECHNOLOGY شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
 B885 مشروع مدينة الوفاق رقم

الطابق الثاني، شقة رقم 01 العيون 
- 70000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
36 37

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 مارس   03
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 RIMAS : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.TECHNOLOGY
غرض الشركة بإيجاز : بيع وشراء 

الهاتف النقا  ولوازمه
استيراد االجهزة املنزلية وبيعيها .

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 B885 رقم  الوفاق  مدينة  مشروع 
الطابق الثاني، شقة رقم 01 العيون 

- 70000 العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : سالمي  محسن  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  السيد محسن سالمي 
زنقة اطار عمارة 63 شقة 01 حي خط 

الرملة 70000 العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

عنوانه)ا)  السيد محسن سالمي 
زنقة اطار عمارة 63 شقة 01 حي خط 

الرملة 70000 العيون املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   28 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2021 تحت رقم 1356/2021.

1000I

 CABINET ZAKIA BENTEFRIT COMPT SARL

A.U

STE EXELLO TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 CABINET ZAKIA BENTEFRIT

COMPT SARL A.U

15 زنقة جما  الدين األفغاني 

الطابق الرابع شقة رقم 1 وجدة.، 

60000، وجدة املغرب

STE EXELLO TRAVAUX شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي ظهر املحلة 

تجزئة حامد1 زنقة بحر قزوين رقم 

20 وجدة - 60000 وجدة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

.26015

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   2021 أبريل   06 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 STE EXELLO الوحيد  الشريك 
 100.000 TRAVAUX مبلغ رأسمالها 
اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
زنقة  حامد1  تجزئة  املحلة  ظهر 
 60000  - وجدة   20 بحر قزوين رقم 
وجدة املغرب نتيجة   : نتيجة لزيادة 

خسائر الشركة وعجزها عن
االستمرار.....

و حدد مقر التصفية ب ظهر املحلة 
تجزئة حامد1 زنقة بحر قزوين رقم 

20 وجدة - 60000 وجدة املغرب. 
و عين:

العربي  الدين  نصر  السيد)ة) 
وعنوانه)ا) ظهر املحلة تجزئة حامد1 
وجدة   20 رقم  قزوين  بحر  زنقة 
)ة)  كمصفي  املغرب  وجدة   60000

للشركة.
 وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   15 بتاريخ  بوجدة  التجارية 

2021 تحت رقم  139.
1001I

ANDERSEN CONSULTING

HERMANAS MORO SL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إغالق فرع تابع لشركة أجنبية

ANDERSEN CONSULTING
 RUE DE GRENADE, PARC 29
 BROOKS، 90030، TANGER

MAROC
HERMANAS MORO SL »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«
 HUELVA :وعنوان مقرها االجتماعي

 C/HUMILLADEROS 39
 PATERNA DEL CAMP 21880 - -

.HUELVA ESPAGNE
»إغالق فرع تابع لشركة أجنبية«
رقم التقييد في السجل التجار1: 

.71675
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بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 15 مارس 2021 تقرر إغالق 
 HERMANAS لشركة  تابع  فرع 
 HERMANAS تسميته   MORO SL
 MORO SUCCURSALE MAROC
 2 بتهوفن  اقامة  في  عنوانه  والكائن 
-شارع ابن كتير الطابق 5 رقم 103 - 

90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
أبريل   29 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 1839 2.

1002I

SUPER TRANS AGRI

SUPER TRANS AGRI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SUPER TRANS AGRI
 N° 1525 N° 05 CITI ASSALAM

 AGADIR MAROC، 80000،
AGADIR MAROC

SUPER TRANS AGRI شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 1525 

عدد 5 حي السالم اكادير املغرب 
8000 اكادير املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
 7137

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   01
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 SUPER : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.TRANS AGRI
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املستخدمين على حساب الغير .

رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 

اكادير  السالم  حي   5 عدد   1525

املغرب 8000 اكادير املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:  رأسما   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

100 حصة   : السيد مبارك حسو 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد مبارك حسو عنوانه)ا) دوار 

انكام تنكروت 2500 زكورة املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

السيد مبارك حسو عنوانه)ا) دوار 

انكام تنكروت 2500 زكورة املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   22 بتاريخ  باكادير  التجارية 

2021 تحت رقم 99238.

1003I

FIDLOUK

STE NIJ AGRI SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

FIDLOUK

216,شارع 20 غشت القصر الكبير، 

92150، القصر الكبير املغرب

STE NIJ AGRI SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي بيطات 

رقم 22 مشرع بلقصير1 - 16150 

مشرع بلقصير1 املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجار1 

.251

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت   2021 أبريل   02 في  املؤرخ 

املصادقة على :

البهالو1  )ة)  السيد  تفويت 
00  حصة اجتماعية من  املصطفى 
)ة)  حصة لفائدة السيد    00 أصل 
أبريل   02 عبد العزيز نيجار1 بتاريخ 

.2021
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
بتاريخ  بلقصير1  بمشرع  االبتدائية 

27 أبريل 2021 تحت رقم 190.
100 I

TRANSPORT QENANI

طرانسبور كيناني
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

TRANSPORT QENANI
شارع محمد بنونة رقم623، 

Tetouan ،93000 املغرب
طرانسبور كيناني شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
محمد بنونة رقم 623 - 93000 

تطوان املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجار1 
.21533

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 مارس   25 في  املؤرخ 

املصادقة على :
)ة) عثمان القناني  تفويت السيد 
 50 أصل  من  اجتماعية  حصة   50
)ة) عبدالواحد  حصة لفائدة السيد 

القناني بتاريخ 25 مارس 2021.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
أبريل   23 بتاريخ  بتطوان  االبتدائية 

2021 تحت رقم  136.
1005I

TRANSPORT QENANI

طرانسبور كيناني
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

TRANSPORT QENANI
شارع محمد بنونة رقم623، 

Tetouan ،93000 املغرب
طرانسبور كيناني شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

و عنوان مقرها االجتماعي شارع 
محمد بنونة رقم 623 - 93000 

تطوان .
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجار1 
.21533

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 25 مارس 2021 تم تحويل 
الشكل القانوني للشركة من »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة« إلى »شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   23 بتاريخ  بتطوان  االبتدائية 

2021 تحت رقم  136.
1006I

ANDERSEN CONSULTING

EXPERINITY SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

ANDERSEN CONSULTING
 RUE DE GRENADE, PARC 29
 BROOKS، 90030، TANGER

MAROC
EXPERINITY SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي  8 شارع 
بوعراقية - الطابق -2 الشقة رقم 

5 - 90000 طنجة املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجار1 
.102669

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
2021 تم تحويل  08 أبريل  املؤرخ في 
للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
الطابق   - بوعراقية  شارع   8 « من 
طنجة   90000  -  5 رقم  الشقة   2-
-احفير- كنيوس  »زنقة  إلى  املغرب« 
الطابق    اقامة نوها الشقة رقم27 

- 90030 طنجة املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   29 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 6 18 2.

1007I
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TRANSPORT QENANI

طرانسبور كيناني
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

TRANSPORT QENANI
شارع محمد بنونة رقم623، 

Tetouan ،93000 املغرب
طرانسبور كيناني شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
محمد بنونة رقم 623 - 93000 

تطوان املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجار1 
.21533

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تعيين   2021 مارس   25 املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

القناني عبدالواحد كمسير وحيد
تبعا لقبو  استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   23 بتاريخ  بتطوان  االبتدائية 

2021 تحت رقم  136.
1008I

ACSERIS Expert-comptable

 OPERATIONAL EXCELENCE
EXECUTIVE PRIVE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

ACSERIS Expert-comptable
 Rue Allal Ben Abdellah Rés 20

 Yasmine n°14، 90000، TANGER
Maroc

 OPERATIONAL EXCELENCE
EXECUTIVE PRIVE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طور 
التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 
رقية مكتب رقم 3 شارع ابن تومرت 

طنجة - 90000 طنجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجار1 
.8  35

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2021 أبريل   09 املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
 OPERATIONAL EXCELENCE
رأسمالها  مبلغ   EXECUTIVE PRIVE
مقرها  وعنوان  درهم   10.000
 3 اإلجتماعي اقامة رقية مكتب رقم 
 90000  - طنجة  تومرت  ابن  شارع 
األزمة   : نتيجة    املغرب  طنجة 

االقتصادية.
اقامة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
3 شارع ابن تومرت  رقية مكتب رقم 

طنجة - 90000 طنجة املغرب. 
و عين:

بلقايد  ابراهيم  السيد)ة) 
سلمى  اقامة   36 الشقة  وعنوانه)ا) 
زنقة محمد الغاز1 م ح فاس 30100 

فاس املغرب كمصفي )ة) للشركة.
لحلو  عزيز  محمد  السيد)ة) 
وعنوانه)ا) فاس 30100 فاس املغرب 

كمصفي )ة) للشركة.
 وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   28 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 3921.
1009I

إكارد صولسيون

إكارد صولسيون
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

icard solution
بلوك  8 رقم 7 سيد1 البرنو�سي، 

20600، الدار البيضاء املغرب
إكارد صولسيون شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 265 شارع 
زرقطوني طابق 9 رقم 92 - 20050 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

500319

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   27

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

إكارد   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

صولسيون.

تطوير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املعلومات،  تكنولوجيا  وصيانة 

برامج  تطوير  والتصدير،  االستيراد 

أشكاله،  بجميع  التواصل  البرمجة، 

خدمة  املمغنطة،  البطاقات  بيع 

الدعاية والتدريب.

عنوان املقر االجتماعي : 265 شارع 

 20050  -  92 رقم   9 زرقطوني طابق 

الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 50.000 الشركة:  رأسما   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد زكرياء الشراع : 225 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 275  : ابصوص  ياسين  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الشراع  زكرياء  السيد 

شارع س  حي ايت اغيوس بلوك  0 

رقم 76 مكرر تكيوين 80650 اكادير 

املغرب.

السيد ياسين ابصوص عنوانه)ا) 

تزنيت   85 55 تافراوت  أملن  طريق 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

عنوانه)ا)  الشراع  زكرياء  السيد 

شارع س  حي ايت اغيوس بلوك  0 

رقم 76 مكرر تكيوين 80650 اكادير 

املغرب

السيد ياسين ابصوص عنوانه)ا) 

تزنيت   85 55 تافراوت  أملن  طريق 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 16333.

1010I

STE FIDUKARS SARL

 IGHREM DE

 TRAVAUX DIVERS

 OU CONSTRUCTION

SIGHTRAD

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسما  الشركة

STE FIDUKARS SARL

 LOT DU CENTR OUARZAZATE،

45000، OUARZAZATE MAROC

 IGHREM DE TRAVAUX

 DIVERS OU CONSTRUCTION

SIGHTRAD شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 

566 حي الوحدة - 5000  ورزازات 

املغرب.

رفع رأسما  الشركة

رقم التقييد في السجل التجار1 

.1121

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم   2021 أبريل   08 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسما   رفع 

من  أ1  درهم«   3.000.000«

»1.000.000 درهم« إلى »000.000.  

درهم« عن طريق : إدماج احتياطي أو 

أرباح أو عالوات إصدار في رأس املا .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما1  بتاريخ  0  بورزازات  االبتدائية 

2021 تحت رقم 299.

1011I
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FIDLOUK

ACHRAF TRANS 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDLOUK
216,شارع 20 غشت القصر الكبير، 

92150، القصر الكبير املغرب
 ACHRAF TRANS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة واد 
املخازن اقامة 70 رقم 1 - 92150 

القصر الكبير املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
2951

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 مارس   15
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. ACHRAF TRANS
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الدولي للبضائع.
عنوان املقر االجتماعي : تجزئة واد 
 92150  -  1 رقم   70 اقامة  املخازن 

القصر الكبير املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 : بنزهرة  اشرف  احمد  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
بنزهرة  اشرف  احمد  السيد 
 11 العروبة م/أ زنقة  حي  عنوانه)ا) 
رقم 12 92150 القصر الكبير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسير1 الشركة:

بنزهرة  اشرف  احمد  السيد 
 11 العروبة م/أ زنقة  حي  عنوانه)ا) 
رقم 12 92150 القصر الكبير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  الكبير  بالقصر  االبتدائية 

أبريل 2021 تحت رقم 129.
1012I

KTS CONSEIL

S.A.M View
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

KTS CONSEIL
 Angle Immam Chafii et Rue My
 Hassan Premier, Jnane El Harti,
 N° 55, Complexe Commercial

 Kawkab, Guéliz، 40000،
MARRAKECH MAROC

S.A.M View شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
موال1 الحسن عمارة- ك- اقامة 

اطلس الطابق االو  رقم -17مراكش 
- 0020  مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
11 391

 20 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 S.A.M  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

. View
بيت   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الضيافة ومطعم.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
اقامة  ك-  عمارة-  الحسن  موال1 
اطلس الطابق االو  رقم -17مراكش 

- 0020  مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

 500  : السيد عبد الصماد ملوان 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيدة سناء ملوان : 500 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

ملوان  الصماد  عبد  السيد 
رقم  تسلتانت  تجزئة  عنوانه)ا) 
-182مراكش 0065  مراكش املغرب.
عنوانه)ا)  ملوان  سناء  السيدة 
-37الزيتونة  رقم  فيال  املكيس 
  0060 مراكش  الجنوبي  النخيل 

مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
عنوانه)ا)  ملوان  سناء  السيدة 
-37الزيتونة  رقم  فيال  املكيس 
  0060 مراكش  الجنوبي  النخيل 

مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   30 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم  12358.
1013I

مستامنة شامة

DOUNIA EXPRESS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مستامنة شامة
شارع املسيرة رقم 2 1 الطابق االو  

الناظور شارع املسيرة رقم 2 1 
الطابق االو  الناظور، 62000، 

الناظور املغرب
DOUNIA EXPRESS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي السكة 
الحديدية العرو1 الناظور - 62000 

الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

21985

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   08

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DOUNIA EXPRESS

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الوطني  الغير  لحساب  البضائع 

والدولي.

عنوان املقر االجتماعي : حي السكة 

 62000  - الحديدية العرو1 الناظور 

الناظور املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : محند  منواش  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 1000  : محند  منواش  السيد 

بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  محند  منواش  السيد 

الناظور  افسو  سليمان  اوالد  دوار 

62000 الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

عنوانه)ا)  محند  منواش  السيد 

الناظور  افسو  سليمان  اوالد  دوار 

62000 الناظور املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   13 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2021 تحت رقم 738.

101 I
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KTS CONSEIL

ARROZ CON POLLO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

KTS CONSEIL
 Angle Immam Chafii et Rue My
 Hassan Premier, Jnane El Harti,
 N° 55, Complexe Commercial

 Kawkab, Guéliz، 40000،
MARRAKECH MAROC

ARROZ CON POLLO شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي درب 
العرعار دوار اموزارن الطابق االو  
رقم-ب-10 ايت اورير الحوز مراكش 

- 2050  ايت اورير املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

11  79
في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 ما1   0 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ARROZ CON POLLO
غرض الشركة بإيجاز : استشارات 

االتصاالت والتسويق.
درب   : االجتماعي  املقر  عنوان 
االو   الطابق  اموزارن  دوار  العرعار 
رقم-ب-10 ايت اورير الحوز مراكش 

- 2050  ايت اورير املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 : شقرون  بن  نزار  احمد  السيد 
500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 
500 حصة   : السيد نبيل نضيفي 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
شقرون  بن  نزار  احمد  السيد 

بلحاج  علي  مجموعة    8 عنوانه)ا) 

مراكش    0000 مراكش  جيليز 

املغرب.

عنوانه)ا)  نضيفي  نبيل  السيد 

تجزئة يا سمنة 2 اقامة خولة الطابق 

 20 20 الدار البيضاء  السفلي ش1 

الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

شقرون  بن  نزار  احمد  السيد 

بلحاج  علي  مجموعة    8 عنوانه)ا) 

جيليز مراكش 0000  مراكش املغرب

عنوانه)ا)  نضيفي  نبيل  السيد 

تجزئة يا سمنة 2 اقامة خولة الطابق 

 20 20 الدار البيضاء  السفلي ش1 

مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما1   03 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 123651.

1015I

BENZINA FIRDAOUS

STE 3 W TD SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

BENZINA FIRDAOUS

FES، 30000، FES MAROC

STE 3 W TD SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 391 

البراشوة املركز - 15150 الرماني 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجار1 

.319

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت   2021 فبراير   17 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة) سعيد السكر1 

 100 حصة اجتماعية من أصل   50
حصة لفائدة السيد )ة) رشيد كشاني 

بتاريخ 17 فبراير 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
ما1  بتاريخ  0  بالرماني  االبتدائية 

2021 تحت رقم 12.

1016I

إئتمانيات الدريوش

STE AIT OUZAKERI 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

إئتمانيات الدريوش
شارع عال  بن عبد هللا رقم 8  ص 
ب 682، 92000، العرائش املغرب

 STE AIT OUZAKERI شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

السالم رقم 306 - 92000 العرائش 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
6139

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   26
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AIT OUZAKERI
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

.LOCATION DE VOITURES
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
العرائش   92000  -  306 السالم رقم 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : أزكر1  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  أزكر1  محمد  السيد 

العرائش   92000 حومة العالم   1 9

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

عنوانه)ا)  وئام  برايك  السيدة 

 92000  151 رقم  مارس   02 شارع 

العرائش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما1  االبتدائية بالعرائش بتاريخ  0 

2021 تحت رقم 589.

1017I

SAFA ACCOUNTING COMPANY

 SAFA ACCOUNTING

COMPANY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 SAFA ACCOUNTING

COMPANY

شارع محمد الخراز رقم 551، 

93000، تطوان املغرب

 SAFA ACCOUNTING

COMPANY شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

محمد الخراز رقم 551 - 93000 

تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

29321

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   26

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 SAFA  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.ACCOUNTING COMPANY
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: املحاسبة  غرض الشركة بإيجاز 

املعتمدة

الجبائية،  القانونية،  االستشارة 

املحاسبة، املالية واالجتماعية

تسيير الشركات

تحكيم،  استشارة،  تكوين، 

للشركات  املوجه  التشغيل  تدقيق، 

املعنويين  االشخاص  أو  االدارات  او 

والداتيين

وتسيير  بيع،  شراء،  املشاركة، 

الشركات واملؤسسات التي لها نفس 

النشاط.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 93000  -  551 رقم  الخراز  محمد 

تطوان املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

250 حصة   : السيد فؤاد بوراس 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 375  : اعاصوم  سكينة  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 375  : الجنيار1  فاطمة  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بوراس  فؤاد  السيد 

 02 زيد  اقامة  بنجلون  عمر  شارع 
تطوان   93000  07 رقم  الطابق  0 

املغرب.

اعاصوم  سكينة  السيدة 

شارع طريفة زنقة ب رقم  عنوانه)ا) 

35 93000 تطوان املغرب.
الجنيار1  فاطمة  السيدة 

زنقة  افغانستان  شارع  عنوانه)ا) 

تطوان   93000  23 درب ب رقم   10

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

عنوانه)ا)  بوراس  فؤاد  السيد 

 02 زيد  اقامة  بنجلون  عمر  شارع 
تطوان   93000  07 رقم  الطابق  0 

املغرب.

اعاصوم  سكينة  السيدة 
شارع طريفة زنقة ب رقم  عنوانه)ا) 

35 93000 تطوان املغرب
الجنيار1  فاطمة  السيدة 
زنقة  افغانستان  شارع  عنوانه)ا) 
تطوان   93000  23 درب ب رقم   10

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   29 بتاريخ  بتطوان  االبتدائية 

2021 تحت رقم 0966.

1018I

aice compta

360 ديس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc d n 199، 20190،

casablanca maroc
360 ديس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 128 زنقة 
العرعار الطابق 2 مكتب 6 - 20102 

البيضاء املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
 96 23

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 مارس   18
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 360  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

ديس.
غرض الشركة بإيجاز : توزيع

التصدير واإلستراد.
عنوان املقر االجتماعي : 128 زنقة 
 20102  - 6 2 مكتب  العرعار الطابق 

البيضاء املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : كوشكاش  السيد زكرياء 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد زكرياء كوشكاش عنوانه)ا) 

 20102  8 رقم   17 درب غلف زنقة 

البيضاء املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

السيد زكرياء كوشكاش عنوانه)ا) 

 20102  8 رقم   17 درب غلف زنقة 

البيضاء املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

مارس 2021 تحت رقم 772098.

1019I

العيون استشارات

TRANSPORT SAUVAGE
إعالن متعدد القرارات

العيون استشارات

رقم 31 شارع االمير موال1 عبد هللا، 

70000، العيون املغرب

TRANSPORT SAUVAGE »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: حي 

ام السعد، زنقة اصيال رقم  9 - 

70000 العيون املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجار1: 

.21 23

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 31 مارس 2021

تم اتخاذ القرارات التالية: 

على  ينص  الذ1   :01 رقم  قرار 

تفويت حصص السيد يونس  مايلي: 

1000حصة لفائدة السيد  بويغمان 

مراد بحمان.

على  ينص  الذ1   :02 رقم  قرار 

مايلي: استقالة السيد يونس بويغمان 

من التسير وتعيين السيد مراد بحمان 

كمسير وحيد للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

على  ينص  الذ1   :6-7 رقم  بند 

تفويت السيد يونس بويغمان  مايلي: 

مراد  السيد  لفائدة  1000حصة 

بحمان

بند رقم 13: الذ1 ينص على مايلي: 

استقالة السيد يونس بويغمان من 

بحمان  مراد  السيد  وتعيين  التسير 

كمسير وحيد للشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   26 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2021 تحت رقم 1325.

1020I

ALUMBOIS CHAHD SARL AU

ALUMBOIS CHAHD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ALUMBOIS CHAHD SARL AU

 SIDI BERNOUSSI، 20600،

CASABLANCA MAROC

ALUMBOIS CHAHD شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 

السالم 1 الزنقة 11 املجموعة 

د2 الرقم 136 أهل الغالم سيد1 

البرنو�سي الدار البيضاء - 0 296 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

501559

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 مارس   18

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ALUMBOIS CHAHD
أشغا    : بإيجاز  الشركة  غرض 

التشطيب.
إقامة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
املجموعة   11 الزنقة   1 السالم 
سيد1  الغالم  أهل   136 الرقم  د2 
 296 0  - البيضاء  الدار  البرنو�سي 

الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد أمين روكاك : 1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  روكاك  أمين  السيد 
إقامة سكني عمارة 5 رقم 512 شطر 
الدار   20620 ف البرنو�سي البيضاء 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
عنوانه)ا)  روكاك  أمين  السيد 
إقامة سكني عمارة 5 رقم 512 شطر 
الدار   20620 ف البرنو�سي البيضاء 

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  0  البيضاء  بالدار  التجارية 

ما1 2021 تحت رقم 776920.
1021I

AL HISBA FISC 

CASA GLOBAL BATIMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AL HISBA FISC
 AMAL 4 RUE 55 2EME ETAGE

N° 6 SIDI BERNOUSSI-
 CASABLANCA، 20600،
CASABLANCA MAROC

 CASA GLOBAL BATIMENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 7 

الرقم 5 الطابق الثاني شقة رقم   
السعادة سيد1 البرنو�سي - 20600 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

501157
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   28
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 CASA  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.GLOBAL BATIMENT
: -اإلنعاش  غرض الشركة بإيجاز 

العقار1.
 7 زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الطابق الثاني شقة رقم     5 الرقم 
 20600  - السعادة سيد1 البرنو�سي 

الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 600.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 2.000  : انبابي  العربي  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 2.000  : السيد الودغير1 محمد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد البني محمد : 2.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  انبابي  العربي  السيد 
98 شارع تازة طابق 1 حي موال1 عبد 
هللا عين الشق 70 20 الدار البيضاء 

املغرب.
السيد الودغير1 محمد عنوانه)ا) 
طريق املهدية  عرصة سال رقم  58 

11150 سال املغرب.
عنوانه)ا)  محمد  البني  السيد 
رقم   9 الحداوية تجزئة نعيمة زنقة 

58 70 20 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسير1 الشركة:

عنوانه)ا)  انبابي  العربي  السيد 
98 شارع تازة طابق 1 حي موال1 عبد 
هللا عين الشق 70 20 الدار البيضاء 

املغرب
السيد الودغير1 محمد عنوانه)ا) 
طريق املهدية  عرصة سال رقم  58 

11150 سال املغرب
عنوانه)ا)  محمد  البني  السيد 
رقم   9 الحداوية تجزئة نعيمة زنقة 

58 70 20 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 30 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 776570.
1022I

aice compta

POLE FOOD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc d n 199، 20190،

casablanca maroc
POLE FOOD شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 13 زنقة 
أحمد املجاتي إقامة جبا  األلب 

الطابق 1 رقم 8 حي املعاريف 
البيضاء 20370 البيضاء املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
501139

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 مارس   31
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 POLE  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.FOOD

توزيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

كافة املنتجات الغذائية.
زنقة   13  : عنوان املقر االجتماعي 

األلب  جبا   إقامة  املجاتي  أحمد 
الطابق 1 رقم 8 حي املعاريف البيضاء 

20370 البيضاء املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة: 1.000.000 

درهم، مقسم كالتالي:

 : املسكين  مصطفى  السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   10.000

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

املسكين  مصطفى  السيد 

سال  العيادة  الجزارة  حي  عنوانه)ا) 

11000 البيضاء املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

املسكين  مصطفى  السيد 

سال  العيادة  الجزارة  حي  عنوانه)ا) 

11000 البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 30 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 776500.

1023I

FIDUNOUR SARL 

GREEN MIND SARL A.U
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUNOUR SARL

 LES BELLES RESI IMM 20 APP

 ،03 BENSLIMANE، 13000

بنسليمان املغرب

GREEN MIND SARL A.U شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

املسيرة ف. ب 29 الطابق الثالث 

الشقة رقم 19 املحمدية - 28800 

املحمدية املغرب



10505 الجريدة الرسميةعدد  566 - 7 شوا  2  1 )19 ما1 2021) 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

26833

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2020 أكتوبر   20

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GREEN MIND SARL A.U

غرض الشركة بإيجاز : - االحتفاظ 

بمكتب التحقيقات واملصالح.

 / متنوعة  أعما   مقاو    -

متفاوض..

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

الثالث  الطابق   29 ب  ف.  املسيرة 

 28800  - املحمدية   19 الشقة رقم 

املحمدية املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 -

 1000  : اسمهان  فارس  السيدة 

بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة فارس اسمهان عنوانه)ا) 

6  تجزئة هبة الشقة رقم   واد فاس 

فاس 30090 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

السيدة فارس اسمهان عنوانه)ا) 

6  تجزئة هبة الشقة رقم   واد فاس 

فاس 30090 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية باملحمدية بتاريخ  0 يناير 

2021 تحت رقم 02.

102 I

AM CONSULTING

PLAY HS2A SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AM CONSULTING

 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD

 RAHA LISSASFA، 20232،

CASABLANCA MAROC

PLAY HS2A SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 26 ,زنقة 

مرس السلطان، الشقة 3،الطابق 

األو  - 90 20 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

501 01

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   12

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 PLAY  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.HS2A SARL

أشغا    : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء.
26 ,زنقة   : عنوان املقر االجتماعي 

3،الطابق  الشقة  السلطان،  مرس 

األو  - 90 20 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 500  : عفوت  سفيان  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد أحمد حماد1 : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  عفوت  سفيان  السيد 

السوالم  رقم  25  الوحدة  تجزئة 

0000 برشيد املغرب.

عنوانه)ا)  حماد1  أحمد  السيد 
حي  زنقة محمد الزرقطوني رقم    

الحمر1 0000 أرفود املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
عنوانه)ا)  عفوت  سفيان  السيد 
السوالم  رقم  25  الوحدة  تجزئة 

0000 برشيد املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالدار البيضاء بتاريخ - تحت 

رقم -.
1025I

HTA CONSEIL

CITIZEN CAFE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HTA CONSEIL
ملتقى شارع محمد الخامس وشارع 
ألبير األو  الطابق السابع مكتب 

رقم 709 -، 20060، الدار البيضاء 
املغرب

CITIZEN CAFE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 9 

شارع منازيز املعاريف الدار البيضاء 
- 20330 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
501683

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   13
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CITIZEN CAFE
تشغيل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وإدارة املقاهي واملطاعم.

 9 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
شارع منازيز املعاريف الدار البيضاء - 

20330 الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسما  الشركة: 10.000,00 

درهم، مقسم كالتالي:
100 حصة   : السيد محمد رايس 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد رايس عنوانه)ا)   
الدار  العربي املعاريف  ابو بكر  زنقة 
البيضاء  الدار   20330 البيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
السيد محمد رايس عنوانه)ا)   
الدار  العربي املعاريف  ابو بكر  زنقة 
البيضاء  الدار   20330 البيضاء 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  0  البيضاء  بالدار  التجارية 

ما1 2021 تحت رقم 776972.

1026I

HLZCONSULTING

 CENTRE AFRICAIN
 D’INNOVATION DE

 L’AGROALIMENTAIRE ET
COSMETIQUE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

HLZCONSULTING
 Residence Fajwa Avenue

 Hassan II,1er Etage ,App.04B
 Gueliz MARRAKECH، 40000،

Marrakech Maroc
 CENTRE AFRICAIN
 D’INNOVATION DE

 L’AGROALIMENTAIRE ET
COSMETIQUE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع عبد 

الكريم الخطابي جامعة القا�سي 

عياض مراكش - 0000  مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

11  19

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   06

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

متبوعة  الشركة  تسمية 

بمختصر  اإلقتضاء  عند 

 CENTRE AFRICAIN  : تسميتها 

 D’INNOVATION DE

 L’AGROALIMENTAIRE ET

. COSMETIQUE

يهدف   : بإيجاز  الشركة  غرض 

إنشاء املركز إلى دعم أنشطة البحث 

 CLUSTER والتطوير واالبتكار لجمعية

MENARA، وكذلك إلنشاء منتجات 

وخدمات جديدة وإطالقها بنجاح في 

األغذية،  في مجا  صناعة  األسواق 

التجميل  مستحضرات  وتقييم 

العطرية والطبية النباتات

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

عبد الكريم الخطابي جامعة القا�سي 

مراكش    0000  - مراكش  عياض 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:  رأسما   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 CLUSTER MENARA الشركة 

درهم   10 بقيمة  حصة   : 1.000

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 CLUSTER MENARA السيد 

عنوانه)ا) عمارة الحبوس شارع عال  

الفا�سي. مدخل 6 رقم 13 الداوديات 

مراكش 0000  مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

عنوانه)ا)  موحيي  يوسف  السيد 

املسيرة 3 القصبة 2 فيال ب8 0000  

مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   30 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 123600.

1027I

TAWAF ABDALLAH

NAPRID
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TAWAF ABDALLAH

 GH5 IMM 29 APP 3 RESIDENCE

 ARREDA OULFA، 20240،

CASABLANCA MAROC

NAPRID شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 10 زنقة 

الشراردة الطابق السفلي درب لوبيال 

بوركون الدارالبيضاء - 20220 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

5016 9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   16

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.NAPRID

اإلنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقار1.

زنقة   10  : عنوان املقر االجتماعي 
الشراردة الطابق السفلي درب لوبيال 
 20220  - الدارالبيضاء  بوركون 

الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 500  : السيد وسميح عبدالكريم 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد وسميح سعيد : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عبدالكريم  وسميح  السيد 
2 5 ح 1  1 رقم  5 أمل  عنوانه)ا) ج 

م 0 101 الرباط املغرب.
عنوانه)ا)  سعيد  وسميح  السيد 
ج 5 أمل 1 رقم 2 5 ح 1 م 0 101 

الرباط املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
عبدالكريم  وسميح  السيد 
2 5 ح 1  1 رقم  5 أمل  عنوانه)ا) ج 

م 0 101 الرباط املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  0  البيضاء  بالدار  التجارية 

ما1 2021 تحت رقم 776899.

1028I

AM CONSULTING

FER PROTECT SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AM CONSULTING
 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD
 RAHA LISSASFA، 20232،
CASABLANCA MAROC

FER PROTECT SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 26 ,زنقة 
مرس السلطان، الشقة 3،الطابق 
األو  - 90 20 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

501003

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانون   2021 مارس   02

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 FER  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PROTECT SARL

حماية   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األشخاص واملمتلكات.

26 ,زنقة   : عنوان املقر االجتماعي 

3،الطابق  الشقة  السلطان،  مرس 

األو  - 90 20 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد عبد العاطي فرداني : 500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500  : فرداني  هللا  عبد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

فرداني  العاطي  عبد  السيد 

شارع موال1 رشيد تجزئة  عنوانه)ا) 

طنجة   90100  31 رقم  املجاهدين 

املغرب.

السيد عبد هللا فرداني عنوانه)ا) 

شارع موال1 رشيد تجزئة املجاهدين 

رقم 31 90100 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

السيد عبد هللا فرداني عنوانه)ا) 

شارع موال1 رشيد تجزئة املجاهدين 

رقم 31 90100 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالدار البيضاء بتاريخ - تحت 

رقم -.

1029I
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CABINET AKALAY

 BOULANGERIE PATISSERIE
AL FAOUZ SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

CABINET AKALAY
 RUE DE HOLLANDE IMM.
 VENEZUELA N°5، 90000،

TANGER MAROC
 BOULANGERIE PATISSERIE AL

FAOUZ SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

موال1 رشيد تجزئة الزهور رقم 1 - 
90000 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

.15725
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   2021 املؤرخ في  2 مارس 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 BOULANGERIE الوحيد  الشريك 
 PATISSERIE AL FAOUZ SARL
درهم   100.000 رأسمالها  مبلغ   AU
شارع  اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 
 1 رقم  الزهور  تجزئة  رشيد  موال1 
 : نتيجة    املغرب  طنجة   90000  -

املنافسة.
شارع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 -  1 موال1 رشيد تجزئة الزهور رقم 

90000 طنجة املغرب. 
و عين:

ديال   الحميد  عبد  السيد)ة) 
 90000 1 وعنوانه)ا) تجزئة بدر رقم 

طنجة املغرب كمصفي )ة) للشركة.
 وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل  بتاريخ  1  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 3505.

1030I

قرية ايوب

قرية ايوب
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسما  الشركة

قرية ايوب
دوار ظهرة جماعة غمات دائرة ايت 
اورير مراكش، 2050 ، مراكش 

املغرب
قرية ايوب شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار ظهرة 

جماعة غمات دائرة ايت اورير 
مراكش 2050  مراكش املغرب.

رفع رأسما  الشركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

.556 5
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2021 فبراير   26 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسما   رفع 
من  أ1  درهم«   2.000.000«
 2.100.000« إلى  درهم«   100.000«
تقديم حصص   : عن طريق  درهم« 

نقدية أو عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   26 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 32 123.
1031I

STE FIDUKARS SARL

STE JAN TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسما  الشركة

STE FIDUKARS SARL
 LOT DU CENTR OUARZAZATE،
45000، OUARZAZATE MAROC
STE JAN TRAVAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

تاولوالت اكنيون - 5800  تنغير 
املغرب.

رفع رأسما  الشركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

.2965
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2021 مارس   25 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسما   رفع 

من  أ1  درهم«   1.500.000«
 1.600.000« إلى  درهم«   100.000«
تقديم حصص   : عن طريق  درهم« 

نقدية أو عينية.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   22 بتاريخ  بتنغير  االبتدائية 

2021 تحت رقم 273.
1032I

fiduciaire

البهجة كونسولتين
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

fiduciaire
 avenue yaakoub el manssour
 gueliz Marrakech marrakech،

40000، Marrakech maroc
البهجة كونسولتين شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي 35 درب 

الزنقة الضيقة رياض الزيتون 
الجديد - 0000  مراكش املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

.66275
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 مارس   22 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
بناء واستغال  بيوت الضيافة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
ما1   03 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 86 5.
1033I

FIDUORGA

 CENTRE DE PSYCHOLOGIE
 BOULEVARD MOULAY

YOUSSEF
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUORGA
 Bd. Rahal El Meskini. 5ème.

 étage. n° 124، 0، Casablanca
MAROC

 centre de psychologie
 boulevard moulay youssef

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 10 شارع 
الحرية الطابق 3 شقة 5 - 20013 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
501687

 20 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 centre : اإلقتضاء بمختصر تسميتها
 de psychologie boulevard

.moulay youssef
الغرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 
من الشركة هو، بشكل مباشر أو غير 
املغرب  في  تقديم املساعدة  مباشر، 
هيئة  أل1  أو  لنفسها  الخارج  وفي 
عامة أو خاصة أو غيرها فيما يتعلق 

بأنشطة:
االستشارات وأنشطة علم   -
النفس الفرد1 والجماعي في املمارسة 
الخارجية  الهياكل  ولجميع  الخاصة 
والجمعيات  والشركات  )املؤسسات 

.(...
وأنشطة  استشارات   -
الكالسيكية  النفسية  العالجات 
بالتنويم  العالج   ،EMDR( والبديلة 
اللغوية  البرمجة  املغناطي�سي، 
العالج  باآلر،  العالج  العصبية، 
الفردية والجماعية  إلخ)  باملوسيقى، 
في املمارسة الخاصة ولجميع الهياكل 
والشركات  )املؤسسات  الخارجية 

والجمعيات، إلخ)
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واملشورة  التدريب   -

العمل  وورش  واإلشراف  والتوجيه 

وغيرها من الخدمات في مجا  علم 

النفس والعالج النف�سي،

وإجراء  وتنظيم  إعداد   -

التدريبات املهنية والندوات والندوات 

واملؤتمرات،

الكتب  ونشر  إنتاج   -

واملقاالت واملراجعات

الدراسات  إجراء   -

واملسوحات.

األخصائي  مهنة  ممارسة   -

النف�سي  املعالج  أو  و/  النف�سي 

بأشكالها املختلفة.

تجنيد،  -

البحث والتطوير،  -

وقاعات  املكاتب  تأجير   -

التدريب واالجتماعات.

املعامالت  جميع  أعم،  وبشكل 

الصناعية والتجارية واملالية واملنقولة 

مرتبطة  تكون  قد  التي  العقارية  أو 

بغرض  مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل 

تعزز  أن  املحتمل  من  أو  الشركة 

تحقيقها وتطويرها، أو الحصو  على 
األصو   لجميع  إدارية  إيجار  عقود 

التأسيس أو التشغيل   `` التجارية أو 

وبراءات  العمليات  لجميع  النقل  أو 

األنشطة،  بهذه  املتعلقة  االختراع 

غير  أو  مباشرة  أ1 مشاركة  وكذلك 

في  بأ1 شكل من األشكا ،  مباشرة، 

الشركات التي تسعى لتحقيق أهداف 

مماثلة أو ذات صلة..

10 شارع  عنوان املقر االجتماعي : 

 20013  -  5 شقة   3 الحرية الطابق 

الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 30.000 الشركة:  رأسما   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 300  : السيدة كتاني حلبي مريم 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

مريم  حلبي  كتاني  السيدة 
 Esc Q حبر1  شارع جبل  عنوانه)ا) 
الدار   -  etg 2 Aprt 10 Rés.Nadia

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
مريم  حلبي  كتاني  السيدة 
 Esc Q حبر1  شارع جبل  عنوانه)ا) 
الدار   -  etg 2 Aprt 10 Rés.Nadia

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  0  البيضاء  بالدار  التجارية 

ما1 2021 تحت رقم 776976.
103 I

COMPTAFFAIRES

 SAHARA GENERAL
TRADING

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

COMPTAFFAIRES
 EL WAFA RUE EL JAHID
 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er ETAGE N°2
 MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC

 SAHARA GENERAL TRADING
شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي 39 زنقة 
االوكاليبتوس - 28800 املحمدية 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجار1 
.225 1

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2020 تقرر حل  25 دجنبر  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
 SAHARA GENERAL TRADING
درهم   10.000 رأسمالها  مبلغ 
زنقة   39 اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 
املحمدية   28800  - االوكاليبتوس 

املغرب نتيجة   : املناسفة.
زنقة   39 و حدد مقر التصفية ب 
املحمدية   28800  - االوكاليبتوس 

املغرب. 

و عين:

محمد  سيد1  غاز1  السيد)ة) 

الحسن  شارع  وعنوانه)ا)  كنون 

املحمدية   28800 ليكريط  فيال   2

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

الحدود  اإلقتضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  ومحل  املخابرة  محل  لهم 

العقود والوثائق املتعلقة بالتصفية : 

39 زنقة االوكاليبتوس

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية باملحمدية بتاريخ 28 أبريل 

2021 تحت رقم 0 10.

1035I

مستامنة شامة

 AHFAD MIMOUN DE

TRANSPORT

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مستامنة شامة

شارع املسيرة رقم 2 1 الطابق االو  

الناظور شارع املسيرة رقم 2 1 

الطابق االو  الناظور، 62000، 

الناظور املغرب

 AHFAD MIMOUN DE

TRANSPORT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الطريق 

الرئيسية بني انصار - 62000 

الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

21925

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانون   2021 مارس   0 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 AHFAD : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.MIMOUN DE TRANSPORT

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الوطني  الغير  لحساب  البضائع 

والدولي

بيع وتوزيع املحروقات والشحوم

اسيراد والتصدير.

الطريق   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 62000  - انصار  بني  الرئيسية 

الناظور املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 500  : اهال   مصطفى  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد ميمون اهال  : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 50000  : السيد مصطفى اهال  

بقيمة 100 درهم.

 50000  : اهال   ميمون  السيد 

بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد مصطفى اهال  عنوانه)ا) 

انصار  بني  الفاضل  حي سيد1 علي 

62000 الناظور املغرب.

عنوانه)ا)  اهال   ميمون  السيد 

انصار  بني  الفاضل  حي سيد1 علي 

62000 الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

السيد مصطفى اهال  عنوانه)ا) 

انصار  بني  الفاضل  حي سيد1 علي 

62000 الناظور املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور بتاريخ 11 مارس 

2021 تحت رقم  53.

1036I
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FIDELM

STE TIMAD NIGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDELM
رقم 285 تجزئة درعة 1 شارع محمد 
الخامس زاكورة، 7900 ، زاكورة 

املغرب
STE TIMAD NIGOCE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
محمد الخامس تنسيطة اخشاع 

زاكورة - 7900  زاكورة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

3181
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2020 فبراير   27
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TIMAD NIGOCE
نجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االلومنيوم.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
اخشاع  تنسيطة  الخامس  محمد 

زاكورة - 7900  زاكورة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 150  : حنيفة  خديجة  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد محمد حنيفة : 150 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 150  : حنيفة  اسماء  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 150  : حنيفة  سميرة  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
  00  : السيدة فاطمة ايت كاغو 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة خديجة حنيفة عنوانه)ا) 
زاكورة    7900 زاكورة  درعة  حي 

املغرب.
عنوانه)ا)  حنيفة  محمد  السيد 
زاكورة    7900 زاكورة  درعة  حي 

املغرب.
حنيفة عنوانه)ا)  السيدة اسماء 
زاكورة    7900 زاكورة  درعة  حي 

املغرب.
السيدة سميرة حنيفة عنوانه)ا) 
زاكورة    7900 زاكورة  درعة  حي 

املغرب.
كاغو  ايت  فاطمة  السيدة 
  7900 زاكورة  درعة  حي  عنوانه)ا) 

زاكورة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
السيدة خديجة حنيفة عنوانه)ا) 
زاكورة    7900 زاكورة  درعة  حي 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   15 بتاريخ  بزاكورة  االبتدائية 

2020 تحت رقم 9 1.

1037I

إئتمانيات الدريوش

société CNC FAN NA9X
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

إئتمانيات الدريوش
شارع عال  بن عبد هللا رقم 8  ص 
ب 682، 92000، العرائش املغرب
société CNC FAN NA9X شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
يوسف ابن تاشفين.اقامة الفتح رقم 

33 - 92000 العرائش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
61 3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   19
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 société : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.CNC FAN NA9X
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

.TRAVAUX DE MENUISERIE
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
يوسف ابن تاشفين.اقامة الفتح رقم 

33 - 92000 العرائش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : محمد  بنحميدو  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد بنحميدو محمد عنوانه)ا) 
رقم06   17 زنقة  الزرقطوني  حي 

90050 أصيلة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
السيد بنحميدو محمد عنوانه)ا) 
رقم06   17 زنقة  الزرقطوني  حي 

90050 أصيلة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما1   05 االبتدائية بالعرائش بتاريخ 

2021 تحت رقم 593.
1038I

JURIS LEGAL

LE LIVRE TUNISIEN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

JURIS LEGAL
 Angle Bd Abdelmoumen &

 Rue Chatila, Résidence Kamar,
 Etg 3, Bureau 6، 20000،

CASABLANCA MAROC

LE LIVRE TUNISIEN شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 15 شارع 

االبطا  شقة رقم   اكدا  - 10000 

الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

151517

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   05

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 LE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LIVRE TUNISIEN

نشر،   : بإيجاز  الشركة  غرض 

توزيع طباعة وبيع الكتب املغربية 

الكتب  جميع انشطة بيع وشراء 

املغربية 

استيراد وتصدير الكتب املغاربية 

العمليات  جميع  عامة  وبصفة 

املرتبطة بصفة مباشرة او غير مباشرة 

بالنشاط املشار اليه اعاله والتي من 

تدعيم وتنمية نشاط  شانها تمهيل، 

املساهمات  جيع  وايضا  الشركة، 

املباشرة او غير املباشرة ايا كانت في 

مؤسسات ذات هدف مماتل.

15 شارع  عنوان املقر االجتماعي : 

االبطا  شقة رقم   اكدا  - 10000 

الرباط املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 50.000 الشركة:  رأسما   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
الدخالو1  رؤوف  محمد  السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   500  :

للحصة.
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والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الدخالو1  رؤوف  محمد  السيد 

قرطاج  قرطاج  105  عنوانه)ا) 

تونس.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
الدخالو1  رؤوف  محمد  السيد 

قرطاج  قرطاج  105  عنوانه)ا) 

تونس

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   22 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2021 تحت رقم -.

1039I

COMPTAFFAIRES

AGRICULTURE FDALATE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTAFFAIRES

 EL WAFA RUE EL JAHID

 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er ETAGE N°2

 MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

AGRICULTURE FDALATE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي  22 

تجزئة الحرية 1 الطابق الثالث شقة 
رقم 9 - 28800 املحمدية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

27885

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 مارس   31

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AGRICULTURE FDALATE
: مقاو  في  غرض الشركة بإيجاز 

تسيير الشؤون الزراعية 
االنتاج والتوزيع.

 22  : االجتماعي  املقر  عنوان 
تجزئة الحرية 1 الطابق الثالث شقة 

رقم 9 - 28800 املحمدية املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد بلمير الطيبي : 1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  الطيبي  بلمير  السيد 
 13000 دوار اوالد بوجمعة فضاالت 

بنسليمان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
عنوانه)ا)  الطيبي  بلمير  السيد 
 13000 دوار اوالد بوجمعة فضاالت 

بنسليمان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحمدية بتاريخ 20 أبريل 

2021 تحت رقم 989.
10 0I

مستامنة شامة

NADO INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مستامنة شامة
شارع املسيرة رقم 2 1 الطابق االو  

الناظور شارع املسيرة رقم 2 1 
الطابق االو  الناظور، 62000، 

الناظور املغرب
NADO INVEST شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
املسيرة رقم 2 1 الطابق االو  
الناظور 62000 الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
22035

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 مارس   30
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 NADO : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.INVEST
التصدير   : غرض الشركة بإيجاز 

واالستيراد
استيراد األجهزة واآلالت واألجهزة 

واألدوات املنزلية.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
االو   الطابق   1 2 رقم  املسيرة 

الناظور 62000 الناظور املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : كعواش  كما   السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 

 100000  : السيد كما  كعواش 
بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  كعواش  كما   السيد 
الناظور  بويفرور  بني  لعسارة  دوار 

الناظور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
عنوانه)ا)  كعواش  كما   السيد 
 62000 بويفرور  بني  لعسارة  دوار 

الناظور املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   08 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2021 تحت رقم 696.

10 1I

مستامنة شامة

FONCIER MIRAMAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مستامنة شامة
شارع املسيرة رقم 2 1 الطابق االو  

الناظور شارع املسيرة رقم 2 1 

الطابق االو  الناظور، 62000، 

الناظور املغرب

FONCIER MIRAMAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي املطار 
اقامة لينا الناظور 62000 الناظور 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

21917

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 مارس   26

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FONCIER MIRAMAR

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشقق املفروشة والغير املفروشة 

تدبير الكراء

تاجر.

عنوان املقر االجتماعي : حي املطار 
الناظور   62000 اقامة لينا الناظور 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 500  : املاحي  الغني  عبد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500  : الشهبوني  حميد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد عبد الغني املاحي : 50000 

بقيمة 100 درهم.
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 50000  : السيد حميد الشهبوني 

بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عبد الغني املاحي عنوانه)ا) 

 5 رقم  الخطابي  الكريم  عبد  شارع 

الناظور 62000 الناظور املغرب.

السيد حميد الشهبوني عنوانه)ا) 

 87 رقم  الشريف  علي  موال1  شارع 

الناظور 62000 الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

السيد عبد الغني املاحي عنوانه)ا) 

 5 رقم  الخطابي  الكريم  عبد  شارع 

الناظور 62000 الناظور املغرب

السيد حميد الشهبوني عنوانه)ا) 

 87 رقم  الشريف  علي  موال1  شارع 

الناظور 62000 الناظور املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   08 االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2021 تحت رقم 695.

10 2I

fiduciaire for you

ILYASAMI ELECTRO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduciaire for you

شارع محمد البقا  عمارة صبحي 

رقم 51 الطابق 3 شقة رقم 07 

جيلز، 0000 ، مراكش املغرب

ILYASAMI ELECTRO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع عبد 

الكريم الخطابي إقامة جواد عمارة 

109 شقة رقم 3  الطابق الثالث - 

0000  مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

11 0 1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانون   2021 مارس   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. ILYASAMI ELECTRO

شراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أجهزة  جميع  وتوزيع  وتسويق  وبيع 

ومنتجات  واإللكترونيات  الكمبيوتر 

واملعدات  للمكاتب  اآللي  التشغيل 

املكتبية واألثاث املكتبي واالتصاالت 

عن  واملراقبة  والالسلكية  السلكية 

بعد..

عنوان املقر االجتماعي : شارع عبد 

إقامة جواد عمارة  الخطابي  الكريم 

 - الطابق الثالث    3 شقة رقم   109

0000  مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:  رأسما   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد السعيد تواب : 100 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  تواب  السعيد  السيد 

  0000 18 بوسكر1 درب ماللي رقم 

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

عنوانه)ا)  تواب  السعيد  السيد 

  000  18 بوسكر1 درب ماللي رقم 

مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   21 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 5039.

10 3I

SALAMA BF

مقهى االبتسامة زيان
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير تسمية الشركة

SALAMA BF

دوار الدهرة طريق مكناس البرج 

خنيفرة، 000 5، خنيفرة املغرب

مقهى االبتسامة زيان شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي الحي 

الفالحي رقم 8 خنيفرة - 000 5 

خنيفرة املغرب.

تغيير تسمية الشركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

3611

 بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم   2021 أبريل   19 في  املؤرخ 

»مقهى  من  الشركة  تسمية  تغيير 

االبتسامة زيان« إلى »مقهى االبتسامة 

الخضراء« .

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   27 االبتدائية بخنيفرة بتاريخ 

2021 تحت رقم 172.

10  I

COFISCOM

ZINI EAST CENTRE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

COFISCOM

 N°6 BD MED VI HAY EL

 HASSANI، 63300، BERKANE

MAROC

ZINI EAST CENTRE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 8 

تجزئة مبروك حي املنار - 63300 

بركان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

7771

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   20

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ZINI  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.EAST CENTRE

أشغا    : بإيجاز  الشركة  غرض 

تصنيع الستائر

اشغا  الحراسة

اشغا  البستنة.

 8 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 63300  - املنار  حي  مبروك  تجزئة 

بركان املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

600 حصة   : السيد مالك محمد 

بقيمة 100 درهم للحصة .

السيدة مالك فوزية : 00  حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  محمد  مالك  السيد 

تجزئة مبروك حي املنار 63300 بركان 

املغرب.

عنوانه)ا)  فوزية  مالك  السيدة 

املنار  حي  مبروكة  تجزئة   8 رقم 

63300 بركان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

عنوانه)ا)  محمد  مالك  السيد 

تجزئة مبروك حي املنار 63300 بركان 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما1  بتاريخ  0  ببركان  االبتدائية 

2021 تحت رقم 253/2021.

10 5I
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ste destmar

ار ما ت طرونسبور
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

ste destmar
 place roudani rue abdellah el
 habti rsd al qods n°34, tanger،

90000، tanger maroc
ار ما ت طرونسبور شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي ساحة 

الروداني زنقة عبد هللا الهبطي إقامة 
القدس رقم  3 طنجة - 90000 

طنجة املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجار1 
.970 9

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 08 دجنبر 2020 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
هللا  عبد  زنقة  الروداني  »ساحة 
الهبطي إقامة القدس رقم  3 طنجة 
 Tanger« 90000 طنجة املغرب« إلى -
 , Bd Beethoven, immeuble
 léonore Offices,1 er étage , N°15

90000 - طنجة املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   07 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 162.

10 6I

FIDUCIAIRE EL MOUDDEN

SOCOBET DU NORD
إعالن متعدد القرارات

FIDUCIAIRE EL MOUDDEN
 AV ALLAL EL FASSI RES

 YASMINE WILAYA B1 BLOC
 B1 ENTRE SOL N°5، 93040،

TETOUAN MAROC
SOCOBET DU NORD »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: شارع 

الجيش امللكي إقامة املوحدين رقم 2 
رقم 1 - 93000 تطوان املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجار1: 
. 629

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 01 فبراير 2013

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذ1 ينص على مايلي: 
 100.000 من  الشركة  رأسما   رفع 

إلى 150.000 درهم
على  ينص  الذ1   :2 رقم  قرار 
إستقالة مسيير وحيد السيد  مايلي: 
شاكر حسوني وتعيين مسييرين جدد 
والسيد  حسوني  شاكر  السيدين 

كما  الفرخاني ملدة غير محدودة
قرار رقم 3: الذ1 ينص على مايلي: 

تحيين النظام األسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذ1   :6 رقم  بند 
الشركة  رأسما   تقسيم  تم  مايلي: 
شاكر  السيد   : التالي  النحو  على 
حسوني 50.000 درهم، السيدة ليلى 
حسوني 50.000 درهم والسيد كما  

الفرخاني 50.000 درهم
بند رقم 7: الذ1 ينص على مايلي: 
االجتماعية  الحصص  تقسسيم  تم 
شاكر  السيد   : التالي  الشكل  على 
ليلى  السيدة  حصة،   500 حسوني 
كما   والسيد  حصة   500 حسوني 

الفرخاني 500 حصة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 االبتدائية بتطوان بتاريخ 

2013 تحت رقم 28139.
10 7I

HIGH EDGE CONSULTING

H.TAK SHOP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

HIGH EDGE CONSULTING
 AV Hassan 2 Bureaux Nakhil

 1er Etage, 6 Tel: 0539.966.592 /
 Mobile: 0662.218.643 / E-mail:
 contact@highedge.ma، 93000،

TETOUAN املغرب
H.TAK SHOP شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

مكناس اقامة بيرال محل رقم 6 - 

93000 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

29293

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   21

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 H.TAK : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.SHOP

غرض الشركة بإيجاز : بيع حبوب 

البن بالتجزئة.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 -  6 رقم  محل  بيرال  اقامة  مكناس 

93000 تطوان املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 150.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 500  : الهيايطي  الطيب  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد عبد الكريم الهيايطي : 500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 500  : الهيايطي  خلود  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الطيب الهيايطي عنوانه)ا) 

شارع خنيفرة زنقة أ رقم   املحنش 2 

93000 تطوان املغرب.

الهيايطي  الكريم  عبد  السيد 

عنوانه)ا) شارع خنيفرة زنقة أ رقم   

املحنش 2 93000 تطوان املغرب.

السيدة خلود الهيايطي عنوانه)ا) 

شارع خنيفرة زنقة أ رقم   املحنش 2 

93000 تطوان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

السيد الطيب الهيايطي عنوانه)ا) 

شارع خنيفرة زنقة أ رقم   املحنش 2 

93000 تطوان املغرب

الهيايطي  الكريم  عبد  السيد 

عنوانه)ا) شارع خنيفرة زنقة أ رقم   

املحنش 2 93000 تطوان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   27 بتاريخ  بتطوان  االبتدائية 

2021 تحت رقم 937.

10 8I

مستامنة شامة

DAIN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مستامنة شامة
شارع املسيرة رقم 2 1 الطابق االو  

الناظور شارع املسيرة رقم 2 1 

الطابق االو  الناظور، 62000، 

الناظور املغرب

DAIN شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
املسيرة رقم 2 1 الطابق االو  

الناظور 62000 الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

21723

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2020 دجنبر   0 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

.DAIN : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

استيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتوزيع البضائع.
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استيراد املنتوجات الغذائية

بيع الحبوب والبقوليات.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
االو   الطابق   1 2 رقم  املسيرة 

الناظور 62000 الناظور املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : الفيغا  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 100000  : الفيغا  محمد  السيد 

بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  الفيغا  محمد  السيد 

 62000 حي ترقاع الشرقية الناظور 

الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

عنوانه)ا)  الفيغا  محمد  السيد 

 62000 حي ترقاع الشرقية الناظور 

الناظور املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير  االبتدائية بالناضور بتاريخ  0 

2021 تحت رقم 12.

10 9I

FIDUCIAIRE EL MOUDDEN

SOCOBET DU NORD
إعالن متعدد القرارات

FIDUCIAIRE EL MOUDDEN

 AV ALLAL EL FASSI RES

 YASMINE WILAYA B1 BLOC

 B1 ENTRE SOL N°5، 93040،

TETOUAN MAROC

SOCOBET DU NORD »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: شارع 

الجيش امللكي إقامة املوحدين رقم 2 
رقم 1 - 93000 تطوان املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجار1: 

. 629

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

تم اتخاذ   2015 08 شتنبر  املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذ1 ينص على مايلي: 

من  االجتماعية  الحصص  تفويت 

السيدة  إلى  الفرخاني  كما   السيد 

دينة أربيب

قرار رقم 2: الذ1 ينص على مايلي: 

شاكر  السيد  مسيريين  إستقالة 

الفرخاني  كما   والسيد  حسوني 

وتعيين مسيريين جدد السيد شاكر 

حسوني والسيدة دينة أربيب ملدة غير 

محدودة

قرار رقم 3: الذ1 ينص على مايلي: 

تحيين النظام األسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 6: الذ1 ينص على مايلي: 

على  الشركة  رأسما   تقسيم  تم 

السيد شاكر حسوني   : التالي  النحو 

50.000 درهم، السيدة ليلى حسوني 

درهم والسيدة دينة أربيب   50.000

50.000 درهم

بند رقم 7: الذ1 ينص على مايلي: 

االجتماعية  الحصص  تقسسيم  تم 

شاكر  السيد   : التالي  الشكل  على 

ليلى  السيدة  حصة،   500 حسوني 

دينة  والسيدة  حصة   500 حسوني 

أربيب 500 حصة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أكتوبر   07 االبتدائية بتطوان بتاريخ 

2015 تحت رقم 762 .

1050I

FIDUCIAIRE DADES DE GESTION SARL

أول موج
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE DADES DE

GESTION SARL

شارع الحسن الثاني قلعة امكونة 

تنغير، 5200 ، قلعة امكونة املغرب

أو  موج شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي ايت عتو 

اومو�سى امسمربر تنغير - 5150  

امسمرير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

1063

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانون   2021 فبراير   01

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

أو    : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

موج.

مقاولة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء وأشغا  مختلفة .

عنوان املقر االجتماعي : ايت عتو 

  5150  - تنغير  امسمربر  اومو�سى 

امسمرير املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 500  : امحمد  موجان  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500  : يونس  والعيد1  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد موجان امحمد عنوانه)ا) 

امسمريرتنغير  اومو�سى  عتو  ايت 

5150  امسمرير املغرب.

السيد والعيد1 يونس عنوانه)ا) 

حي الشيخ املفضل زنقة بزو رقم 6 2 

سال 11000 سال املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

السيد والعيد1 يونس عنوانه)ا) 

حي الشيخ املفضل زنقة بزو رقم 6 2 

سال 11000 سال املغرب.

السيد موجان امحمد عنوانه)ا) 

امسمريرتنغير  اومو�سى  عتو  ايت 

5150  امسمرير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   01 بتاريخ  بتنغير  االبتدائية 

2021 تحت رقم 5 .

1051I

FIDUCIAIRE DADES DE GESTION SARL

سفري روز
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE DADES DE

GESTION SARL

شارع الحسن الثاني قلعة امكونة 

تنغير، 5200 ، قلعة امكونة املغرب

سفر1 روز شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

أمدناغ 1 أورتيكين سوق الخميس 

دادس تنغير - 5150  قلعة امكونة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

1057

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 يناير   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
: سفر1  اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

روز.
مآوى   : بإيجاز  الشركة  غرض 

سياحي -مطعم-تنظيم الرحالت.

دوار   : االجتماعي  املقر  عنوان 

الخميس  سوق  أورتيكين   1 أمدناغ 

قلعة امكونة    5150  - دادس تنغير 

املغرب.
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:  رأسما   مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

السيد جبر1 لحسن : 100 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  لحسن  جبر1  السيد 
سوق  أورتيكين   1 أمدناغ  دوار 
قلعة    5150 الخميس دادس تنغير 

امكونة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
عنوانه)ا)  لحسن  جبر1  السيد 
سوق  أورتيكين   1 أمدناغ  دوار 
قلعة    5150 الخميس دادس تنغير 

امكونة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   11 بتاريخ  بتنغير  االبتدائية 

2021 تحت رقم 2 .

1052I

STE FACILITY.CASH 

STE ORIENT HK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك 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 ORIENT HK شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي القطب 
الحضر1 الشطر 1 قطعة رقم 

27 س  1 - جرسيف - - 35100 
جرسيف املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
2013

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2020 غشت   19
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. ORIENT HK
أشغا    : بإيجاز  الشركة  غرض 
األشغا    - بالتنقيط  والسقي  الر1 

املختلفة – التفاوض.
القطب   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الحضر1 الشطر 1 قطعة رقم 27 س 
35100 جرسيف   -  - - جرسيف   1 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : السيد حميد القندو�سي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد حميد القندو�سي عنوانه)ا) 
جرسيف   330 رقم  الغياطة  حي 

35100 جرسيف املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
السيد حميد القندو�سي عنوانه)ا) 
جرسيف   330 رقم  الغياطة  حي 

35100 جرسيف املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بجرسيف بتاريخ 22 مارس 

2021 تحت رقم 1026.
1053I

MOBYCROSS

MOBYCROSS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

MOBYCROSS
حي أرسالن زنقة 5 رقم 9 و11، 
20000، الدارالبيضاء املغرب

ذات  شركة   MOBYCROSS

املسؤولية املحدودة

 365 اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 

الدارالبيضاء   20500  - شارع الفداء 

املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجار1 -.

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 03 دجنبر 2012 تم تحويل 

للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

 20500  - الفداء  شارع   365« من 

»حي  إلى  املغرب«  الدارالبيضاء 

 20000 9 و11 -  5 رقم  أرسالن زنقة 

الدارالبيضاء املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 10 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجنبر 2012 تحت رقم 00605530.

105 I

L’UNIVERS DE L’ENTREPRISE

INNOVA DESK

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

L›UNIVERS DE L›ENTREPRISE

 AV ALLAL ELFASSI RESIDENCE

 IBN SINA IMMEUBLE A3 APPRT

N°3، 50010، MEKNES MAROC

INNOVA DESK شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

عال  الفا�سي إقامة إبن سينا عمارة 

أ 3 شقة رقم 3 مكناس - 50000 

مكناس املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

53151

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. INNOVA DESK

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األجهزة املعلوماتية

 الصيانة املعلوماتية

بيع اللوازم املكتبية.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

عال  الفا�سي إقامة إبن سينا عمارة 

 50000  - مكناس   3 رقم  شقة   3 أ 

مكناس املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

العزماني  نوردين  محمد  السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000  :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

العزماني  نوردين  محمد  السيد 

عنوانه)ا) 2 زنقة موال1 مليانة رياض 

مكناس 50000 مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

العزماني  نوردين  محمد  السيد 

عنوانه)ا) 2 زنقة موال1 مليانة رياض 

مكناس 50000 مكناس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما1  بتاريخ  0  بمكناس  التجارية 

2021 تحت رقم 2217.

1055I
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TOUBKAL INVEST

TOP SUPERETTE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TOUBKAL INVEST

 CENTRE D›AFFAIRE TOUBKAL

 1ER ETG APPT N° 6 RUE

 KHALID BEN OUALID GUELIZ

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

TOP SUPERETTE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مؤسسة 

الحسن الثاني 2 رقم 262 دوار برادة 

اسكجور جيليز - 0000  مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

113299

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانون   2021 مارس   22

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 TOP  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SUPERETTE

: متجر بيع  غرض الشركة بإيجاز 

املواد الغدائية.

: مؤسسة  عنوان املقر االجتماعي 

الحسن الثاني 2 رقم 262 دوار برادة 

مراكش    0000  - جيليز  اسكجور 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   500  : السيد محمد زهير 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 500  : درقاو1  رشيدة  السيدة 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  زهير  محمد  السيد 
رقم  73  الف  حرف   2 املسيرة 

0000  مراكش املغرب.
السيدة رشيدة درقاو1 عنوانه)ا) 
املسيرة 2 حرف باء عمارة 680 الشقة 

1 0000  مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
عنوانه)ا)  زهير  محمد  السيد 
رقم  73  الف  حرف   2 املسيرة 

0000  مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   05 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 122626.

1056I

STE FIDUKARS SARL

STE JAN TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

STE FIDUKARS SARL
 LOT DU CENTR OUARZAZATE،
45000، OUARZAZATE MAROC
STE JAN TRAVAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجتماعي دوار 

تاولوالت اكنيون - 5800  تنغير 
املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

.2965
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 مارس   25 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
بيع مواد ومعدات البناء، انشطة 

مختلفة .
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
أبريل   22 بتاريخ  بتنغير  االبتدائية 

2021 تحت رقم 273.

1057I

fiduciare de taraitement et analyse comptable

N.F.P.A
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 fiduciare de taraitement et

analyse comptable

 CASABLANCA، 20000،

casablanca maroc

N.F.P.A شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 03 زنقة 

أيت أوريرالطابق 2 بوركون - 20370 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

 93565

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 فبراير   19

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.N.F.P.A

مكتب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الحريق  من  والوقاية  الدراسات 

.الصحة والبيئة.

زنقة   03  : عنوان املقر االجتماعي 

أيت أوريرالطابق 2 بوركون - 20370 

الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:  رأسما   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 100  : السيد عبدالرحيم العامل 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

العامل  عبدالرحيم  السيد 
فلوريدة  تجزئة   39 عنوانه)ا) 
الدارالبيضاء   20150 كاليفورنيا 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
العامل  عبدالرحيم  السيد 
فلوريدة  تجزئة   39 عنوانه)ا) 
الدارالبيضاء   20150 كاليفورنيا 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

مارس 2021 تحت رقم 8733.

1058I

ساجيس كونسا1

GM2 CAR
إعالن متعدد القرارات

ساجيس كونسا1
مكاتب املنارة شارع عال  ابن عبد 
هللا الطابق الثالث رقم 36 فاس، 

30000، فاس املغرب
GM2 CAR »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: 9 شارع بئر 
أنزران، إقامة إدريسية، مكتب 28 - 

30000 فاس املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجار1: 
.28 65

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 29 مارس 2021

تم اتخاذ القرارات التالية: 
على  ينص  الذ1   :1- رقم  قرار 
الشركة  رأسما   تخفيض  مايلي: 
إلى  درهم   4.000.000٫00 من 
درهم وذلك عن طريق   10.000٫00
قدره  بما  املحاسبتية  الخسائر  ضم 

3.990.000٫00 درهم.
على  ينص  الذ1   :2- رقم  قرار 
مايلي: الزيادة في الرأسما  االجتماعي 
 2.490.000٫00 قدره  بما  للشركة 
درهم ليصبح 2.500.000٫00 درهم .
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
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بند رقم -6: الذ1 ينص على مايلي: 
تقديم وتكوين الرأسما 

بند رقم -7: الذ1 ينص على مايلي: 
مبلغ  في  الشركة  رأسما   تحديد 

2.500.000٫00 درهم . 
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس بتاريخ 03 ما1 2021 

تحت رقم 2138.

1059I

MOHAMED SAFRIOUI

SHIELD GUARDS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MOHAMED SAFRIOUI
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMM 9 4EME ETAGE، 20200،

CASABLANCA MAROC
SHIELD GUARDS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 131 شارع 
أنفا الطابق 6 شقة 6 - 20000 الدار 

البيضاء اململكة املغربية
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

5009 1
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   01
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SHIELD GUARDS
األمن   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واملراقبة.
 131  : االجتماعي  املقر  عنوان 
شارع أنفا الطابق 6 شقة 6 - 20000 

الدار البيضاء اململكة املغربية.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 500  : الصفريو1  حسن  السيد 
حصة بقيمة 50.000 درهم للحصة .
السيد اشرف حلمي : 500 حصة 

بقيمة 50.000 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الصفريو1  حسن  السيد 
 Lot domain de DARB n (عنوانه)ا
nouaceur 20000  9 الدار البيضاء 

اململكة املغربية.
عنوانه)ا)  حلمي  اشرف  السيد 
 Res Reskoflores etag 2 imm
 1 appt 6 el mansouria 20000

بوزنيقة اململكة املغربية.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
الصفريو1  حسن  السيد 
 lot domaine de darb n عنوانه)ا) 
nouaceur 20000  9 الدار البيضاء 

اململكة املغربية
 res (السيد اشرف حلمي عنوانه)ا
 rekoflores etage 2 imm 1 appt
بوزنيقة   6 el mansouria 20000

اململكة املغربية
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 776130.
1060I

فيد بيست كونسيلتين

DEMOUD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

فيد بيست كونسيلتين
حي السعادة شارع موال1 اسماعيل 
زنقة بركان رقم 01 الطابق االو ، 

70000، العيون املغرب
DEMOUD شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 93  

حي االمل 01 العيون - 70000 
العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
36321

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانون   2021 مارس   2 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DEMOUD

اشغا    : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء ......

رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 70000  - العيون   01 93  حي االمل 

العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 500  : الديش  ربه  عبد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500  : الشيجي  محمدو  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عبد ربه الديش عنوانه)ا) 

 70000  01 االمل  حي    93 رقم 

العيون املغرب.

السيد محمدو الشيجي عنوانه)ا) 

حي القدس تجزئة الراحة رقم  72 

70000 العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

السيد محمدو الشيجي عنوانه)ا) 

حي القدس تجزئة الراحة رقم  72 

70000 العيون املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   22 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2021 تحت رقم 21/ 130.

1061I

ACCURCONSULTING

ALAA HAMODI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ACCURCONSULTING

 IMM1 APPT 5 3EME ETAGE

 COMPLEXE FIRDAOUS

 KHOURIBGA، 25000،

KHOURIBGA املغرب

ALAA HAMODI شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي كراج 

رقم  169 تجزئة الفتح - 25000 

خريبكة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

7029

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   27

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ALAA  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.HAMODI

غرض الشركة بإيجاز : حفر األبار 

وأعما  أخرى.

عنوان املقر االجتماعي : كراج رقم 

 169 تجزئة الفتح - 25000 خريبكة 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   500  : امام  أحمد  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .

حصة   500  : السيد علي نعسان 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
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 37 السيد أحمد امام عنوانه)ا) 

خريبكة   25000 السالمة  تجزئة 

املغرب.

عنوانه)ا)  نعسان  علي  السيد 
25000 خريبكة  662 حي الفتح  رقم 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

عنوانه)ا)  نعسان  علي  السيد 
25000 خريبكة  662 حي الفتح  رقم 

املغرب

 37 السيد أحمد امام عنوانه)ا) 

خريبكة   25000 السالمة  تجزئة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما1  بتاريخ  0  بخريبكة  االبتدائية 

2021 تحت رقم 216.

1062I

FIDUCIAIRE DADES DE GESTION SARL

GROS BINAYAT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE DADES DE

GESTION SARL

شارع الحسن الثاني قلعة امكونة 

تنغير، 5200 ، قلعة امكونة املغرب

 GROS BINAYAT

شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 

   زنقة الدخلة حي السالم قلعة 

امكونة تنغير - 5200  قلعة امكونة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

1091

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 يناير   29

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 GROS : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.BINAYAT
مقاولة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
نقل   - املختلفة  واألشغا   البناء 

البضائع لحساب الغير.
رقم      : عنوان املقر االجتماعي 
زنقة الدخلة حي السالم قلعة امكونة 
تنغير - 5200  قلعة امكونة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 600.000 مبلغ رأسما  الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

 : يوسف  ايطو  بن  ايت  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   6.000

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
يوسف  ايطو  بن  ايت  السيد 
الخزامي  اقامة  لساسفة  عنوانه)ا) 
 20190 البيضاء  رقم     60 عمارة 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
يوسف  ايطو  بن  ايت  السيد 
الخزامي  اقامة  لساسفة  عنوانه)ا) 
 20190 البيضاء  رقم     60 عمارة 

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما1   05 بتاريخ  بتنغير  االبتدائية 

2021 تحت رقم 60.
1063I

BEN.COMPTA

ORILINA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BEN.COMPTA
شارع الدرفوفي عمارة اإلتحاد 

السكنية الطابق الثاني رقم 17 
OUJDA MAROC ،60000 ،وجدة
ORILINA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي جرف 

لخضر زنقة 20 رقم 10 وجدة 

OUJDA 60000 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

37251

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   02

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ORILINA

غرض الشركة بإيجاز : استيراد.

جرف   : االجتماعي  املقر  عنوان 
وجدة   10 رقم   20 زنقة  لخضر 

OUJDA 60000 وجدة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : فاطمي  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  فاطمي  محمد  السيد 

طريق بوقناد  تجزئة بوترفاس زنقة 

ب13 وجدة 60000 وجدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

عنوانه)ا)  فاطمي  محمد  السيد 

طريق بوقناد  تجزئة بوترفاس زنقة 

ب13 وجدة 60000 وجدة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بوجدة بتاريخ 03 ما1 2021 

تحت رقم 1650.

106 I

KARE ACCOUNTING

 SOCIETE DE GESTION
 ET D›EXPLOITATION DE

FRANCHISE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

KARE ACCOUNTING
تقاطع شارع عبد املومن وشارع 
انوا  A 16 طابق 3 رقم 19، 
2 200، الدار البيضاء املغرب
 SOCIETE DE GESTION

 ET D›EXPLOITATION DE
FRANCHISE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
 N05 RUE وعنوان مقرها اإلجتماعي

 ROUGET DE L›ISLE - 20000
.CASABLANCA MAROC

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

.392513
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 05 مارس 2021 تم تحويل 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 N05 RUE ROUGET DE L’ISLE -«
 »20000 CASABLANCA MAROC
طريق الجديدة املحل   371 »رقم  إلى 
الدارالبيضاء   20190  - 2و3  رقم 

املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 30 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 776516.
1065I

ائتمانية بيان حنان

PSIMI
إعالن متعدد القرارات

ائتمانية بيان حنان
عرصة ملعاش طريق املستودع 

البلد1 رقم 7 1 مراكش، 0000 ، 
مراكش مراكش

PSIMI »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: السوق 
االسبوعي جامع اسني رقم 21 

مراكش املغرب 0000  مراكش 
املغرب.
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»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجار1: 

.833 1
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
تم اتخاذ   2021 مارس   22 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم تغيير االسم: الذ1 ينص 
الى اسم   PSIMI على مايلي: من اسم 

MARAND CHIC
 :50% حصة  تحويل  رقم  قرار 
فائدة  من  مايلي:  على  ينص  الذ1 
السيد بن اكيد حمزة لفائدة السيد 

عقبة مروان.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية : 
الذ1 ينص على   :2 بند رقم رقم 

مايلي: تغيير االسم
الذ1 ينص على   :  7 بند رقم رقم 

مايلي: تحويل حصص.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما1   03 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 123658.
1066I

KARE ACCOUNTING

زافريكس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

KARE ACCOUNTING
تقاطع شارع عبد املومن وشارع 
انوا  A 16 طابق 3 رقم 19، 
2 200، الدار البيضاء املغرب

زافريكس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 39 
شارع اللة الياقوت الطابق الخامس 

شقة د - 20520 الدارالبيضاء 
املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

.   765
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم   2021 فبراير  في  2  املؤرخ 
الحالي  االجتماعي  املقر  تحويل 
اللة  شارع   39 »رقم  من  للشركة 

 - الياقوت الطابق الخامس شقة د 

إلى  املغرب«  الدارالبيضاء   20520
»سيكتور12 زنقة الكتان رقم ج6 حي 

الرياض - 10100 الرباط املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 30 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 82 776.

1067I

خبرة الشرق

DESITRAV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

خبرة الشرق

9  شارع البكا1 لهبيل اقامة رياض 

املدينة شقة رقم 3 بركان 9  شارع 

البكا1 لهبيل اقامة رياض املدينة 

شقة رقم 3 بركان، 699، بركان 

املغرب

DESITRAV شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة رقم 

  الكائنة بالطابق االو  من العمارة 

الكائنة من العمارة الكائنة بزاوية 
زنقة فاس وزنقة الشهداء بركان - 

63300 بركان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

7773

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DESITRAV

مقاولة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اشغا  البناء.

عنوان املقر االجتماعي : شقة رقم 

الكائنة بالطابق االو  من العمارة    

بزاوية  الكائنة  العمارة  من  الكائنة 
 - بركان  الشهداء  وزنقة  فاس  زنقة 

63300 بركان املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 DESITRAV : 1.000 الشركة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد هشام وعلي : 1000 بقيمة 

100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد هشام وعلي عنوانه)ا) دوار 

63300 بركان  اوالد علي اكليم بركان 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

السيد هشام وعلي عنوانه)ا) دوار 

63300 بركان  اوالد علي اكليم بركان 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما1   05 بتاريخ  ببركان  االبتدائية 

2021 تحت رقم 225/2021.

1068I

ST2C

JIEXA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ST2C

 AV MOULAY YOUSSEF RUE

 MIMOSAS N°4 RES NAJM APPT

N°4، 90000، TANGER MAROC

JIEXA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
رشيد ر�سى الطابق التاني رقم 10 - 

90000 طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجار1 

.890087

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 مارس  في  2  املؤرخ 

املصادقة على :
امين  محمد  )ة)  السيد  تفويت 
من  اجتماعية  حصة   200 جومار 
)ة)  حصة لفائدة السيد   200 أصل 
مارس  بتاريخ  2  جومار  ياسمين 

.2021
جومار  الهام  )ة)  السيد  تفويت 
500 حصة اجتماعية من أصل 500 
ياسمين  )ة)  السيد  لفائدة  حصة 

جومار بتاريخ  2 مارس 2021.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
ما1   03 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 092 .

1069I

ساجيس كونسا1

 SOUDA IMMOBILIERE
SARL

إعالن متعدد القرارات

ساجيس كونسا1
مكاتب املنارة شارع عال  ابن عبد 
هللا الطابق الثالث رقم 36 فاس، 

30000، فاس املغرب
 SOUDA IMMOBILIERE SARL
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: شارع 
واصل بن عطاء الطابق الثالث - 

30000 فاس املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجار1: 
.35617

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 11 مارس 2021

تم اتخاذ القرارات التالية: 
على  ينص  الذ1   :1- رقم  قرار 
من  اجتماعية  بحصص  هبة  مايلي: 
طرف السيد لعلج فريد لفائدة لعلج 

عبد العالي 
قرار رقم -2: الذ1 ينص على مايلي: 
تحويل الشكل القانوني للشركة من 
إلى  شركة ذات املسؤولية املحدودة 
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد
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قرار رقم -3: الذ1 ينص على مايلي: 
تحيين القانون األسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم -1: الذ1 ينص على مايلي: 
الشكل القانوني للشركة

بند رقم -8: الذ1 ينص على مايلي: 
تقديم الشريك الوحيد

بند رقم -9: الذ1 ينص على مايلي: 
رأسما  الشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس بتاريخ 03 ما1 2021 

تحت رقم 2137.
1070I

FIDUCIAIRE DADES DE GESTION SARL

BOUAMER FRERES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE DADES DE
GESTION SARL

شارع الحسن الثاني قلعة امكونة 
تنغير، 5200 ، قلعة امكونة املغرب
BOUAMER FRERES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي توريرت 
ايت سدرات السهل الشرقية قلعة 
امكونة تنغير - 5200  قلعة امكونة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

11 5
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 مارس   02
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BOUAMER FRERES
مقاولة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء واألشغا  العمومية.
توريرت   : عنوان املقر االجتماعي 
قلعة  الشرقية  السهل  ايت سدرات 

5200  قلعة امكونة   - امكونة تنغير 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة: 1.000.000 

درهم، مقسم كالتالي:

 5.000  : محمد  بوعمر  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 5.000  : حسن  بوعمر  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  محمد  بوعمر  السيد 

  5200 تاوريرت قلعة امكونة تنغير 

قلعة امكونة املغرب.

عنوانه)ا)  حسن  بوعمر  السيد 

  5200 تاوريرت قلعة امكونة تنغير 

قلعة امكونة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

عنوانه)ا)  محمد  بوعمر  السيد 

  5200 تاوريرت قلعة امكونة تنغير 

قلعة امكونة املغرب

عنوانه)ا)  حسن  بوعمر  السيد 

  5200 تاوريرت قلعة امكونة تنغير 

قلعة امكونة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

فبراير   10 بتاريخ  بتنغير  االبتدائية 

2021 تحت رقم 87.

1071I

fiduciaire riad conseil et gestion

STE TOUAMA CASH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fiduciaire riad conseil et gestion

 abraj kotobia grp16 uimmb

 a39 lamhamid 9، 40000،

marrakech maroc

STE TOUAMA CASH شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 05 مركز 

ثوامة جماعة ثوامة الحوز مراكش 

2086  مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
111063

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2020 نونبر   27
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. TOUAMA CASH
شركة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تحويل أموا  وخدمات مالية .
عنوان املقر االجتماعي : 05 مركز 
مراكش  الحوز  ثوامة  ثوامة جماعة 

2086  مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : رشيد  توفيق  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  رشيد  توفيق  السيد 
الحوز  ثوامة  جماعة  ثوامة  مركز 

2086  مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
عنوانه)ا)  رشيد  توفيق  السيد 
الحوز  ثوامة  جماعة  ثوامة  مركز 

2086  مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
فبراير   05 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 120301 .
1072I

خبرة الشرق

FAYMCOUTURE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة
خبرة الشرق

9  شارع البكا1 لهبيل اقامة رياض 

املدينة شقة رقم 3 بركان 9  شارع 
البكا1 لهبيل اقامة رياض املدينة 
شقة رقم 3 بركان، 699، بركان 

املغرب
FAYMCOUTURE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي الشقة 
الكائنة بالطابق الثالث برقم 07 

شارع بئر انزران حي الحسني بركان - 
63300 بركان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
7769

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FAYMCOUTURE
الخياطة   : غرض الشركة بإيجاز 

العصرية والتقليدية.
الشقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 07 برقم  الثالث  بالطابق  الكائنة 
 - شارع بئر انزران حي الحسني بركان 

63300 بركان املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 FAYMCOUTURE : الشركة 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة .
 1000  : مضران  صفاء  السيدة 

بقيمة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
مضران عنوانه)ا)  السيدة صفاء 
زنقة الشهداء حي الحسني بركان   90

63300 بركان املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسير1 الشركة:

مضران عنوانه)ا)  السيدة صفاء 
زنقة الشهداء حي الحسني بركان   90

63300 بركان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما1  بتاريخ  0  ببركان  االبتدائية 

2021 تحت رقم 252/2021.
1073I

امغار عبد الغافور

 FARIMOV D›IMPORT ET
EXPORT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

امغار عبد الغافور
شارع الجيش امللكي اقامة النور رقم 
1 الطابق االو  تطوان، 93000، 

تطوان املغرب
 FARIMOV D›IMPORT ET

EXPORT شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي قرية 
بوريان عين لحسن تطوان - 93000 

تطوان املغر ب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

29253
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   06
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 FARIMOV D’IMPORT ET

.EXPORT
استيراد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتصدير.
قرية   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 93000 بوريان عين لحسن تطوان - 

تطوان املغر ب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

حصة   50  : السيد ملهاجر احمد 
بقيمة 1.000 درهم للحصة .

حصة   50  : فريد  علمي  السيد 
بقيمة 1.000 درهم للحصة .

 
بقيمة   50  : السيد ملهاجر احمد 

1.000 درهم.
بقيمة   50  : فريد  علمي  السيد 

1.000 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  احمد  ملهاجر  السيد 
تطوان   5 رقم  شارع مسا�سي زنقة   

93000 تطوان املغرب.
السيد علمي فريد عنوانه)ا) زنقة 
الطابق  تدغين  اقامة  قطب  السيد 
طنجة   90000 طنجة   13 الشقة    

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
عنوانه)ا)  احمد  ملهاجر  السيد 
تطوان   5 رقم  شارع مسا�سي زنقة   

93000 تطوان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   22 بتاريخ  بتطوان  االبتدائية 

2021 تحت رقم 0902.

107 I

PF EXPERTS

MAGHREB CAROUBE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PF EXPERTS
32 زنقة ابن عطية, عمارة بنعبد 
الرازق , كليز مراكش، 0000 ، 

مراكش املغرب
MAGHREB CAROUBE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 
13/ 1 زنقة مسويي دوا  العسكر 

مراكش - 0000  مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
11 533

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   29
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MAGHREB CAROUBE
شراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 
واستيراد وتصدير وتصنيع ومعالجة 
وبيع وتسويق وتوزيع جميع املنتجات 
املنتجات  ذلك  في  بما  االستهالكية، 
الغذائية  واملنتجات  الغذائية 

الزراعية.
رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
العسكر  زنقة مسويي دوا    13/1 

مراكش - 0000  مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 10.000  : السيد جعفر البرود1 

حصة بقيمة 10 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
البرود1 عنوانه)ا)  السيد جعفر 
النخيل01  برج  إقامة   13 رقم  فيال 
  0000 مراكش  الجنوبي  النخيل 

مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
البرود1 عنوانه)ا)  السيد جعفر 
النخيل01  برج  إقامة   13 رقم  فيال 
  0000 مراكش  الجنوبي  النخيل 

مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما1  بتاريخ  0  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 123696.
1075I

FIDUCIAIRE DADES DE GESTION SARL

L›OASIS M›GOUNE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE DADES DE
GESTION SARL

شارع الحسن الثاني قلعة امكونة 
تنغير، 5200 ، قلعة امكونة املغرب
L›OASIS M›GOUNE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي ايت عبو 

ايت يحيى ايت سدرات السهل 
الغربية قلعة امكونة تنغير - 5200  

قلعة امكونة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

1323
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   02
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.L’OASIS M’GOUNE
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

منتوجات العطرية .
ايت   : االجتماعي  املقر  عنوان 
عبو ايت يحيى ايت سدرات السهل 
الغربية قلعة امكونة تنغير - 5200  

قلعة امكونة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 500  : اللطيف  عبد  و   السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
حصة   500  : السيد سعيد اوزم 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد و  عبد اللطيف عنوانه)ا) 
تنغير  امكونة  قلعة  االنبعاث  حي 

5200  قلعة امكونة املغرب.
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عنوانه)ا)  اوزم  سعيد  السيد 
  5200 تنغير  امكونة  قلعة  تاملوت 

قلعة امكونة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
السيد و  عبد اللطيف عنوانه)ا) 
تنغير  امكونة  قلعة  االنبعاث  حي 

5200  قلعة امكونة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   08 بتاريخ  بتنغير  االبتدائية 

2021 تحت رقم 281.
1076I

FIDUCIAIRE DADES DE GESTION SARL

OFFICINE KELAA MGOUNA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE DADES DE
GESTION SARL

شارع الحسن الثاني قلعة امكونة 
تنغير، 5200 ، قلعة امكونة املغرب
 OFFICINE KELAA MGOUNA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
الحسن الثاني قلعة امكونة تنغير - 

5200  قلعة امكونة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
1213

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 فبراير   2 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.OFFICINE KELAA MGOUNA
غرض الشركة بإيجاز : صيدالني.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - الحسن الثاني قلعة امكونة تنغير 

5200  قلعة امكونة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسما  الشركة: 2.750.000 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد بجدة سهام : 2.750 حصة 

بقيمة 1.000 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  سهام  بجدة  السيد 
امكونة  قلعة  الثاني  الحسن  شارع 

تنغير 5200  قلعة امكونة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
عنوانه)ا)  سهام  بجدة  السيد 
امكونة  قلعة  الثاني  الحسن  شارع 

تنغير 5200  قلعة امكونة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   18 بتاريخ  بتنغير  االبتدائية 

2021 تحت رقم 221.

1077I

FIDUCIAIRE DADES DE GESTION SARL

M N S G
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE DADES DE
GESTION SARL

شارع الحسن الثاني قلعة امكونة 
تنغير، 5200 ، قلعة امكونة املغرب
M N S G شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 3 3 
شارع محمد الخامس تنغير - 5800  

تنغير املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
1315

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 مارس   23
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 M N  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.S G
تحويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األموا  - وكالة األسفار .
عنوان املقر االجتماعي : رقم 3 3 
شارع محمد الخامس تنغير - 5800  

تنغير املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:  رأسما   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 100  : السيد عبد املوغني دريف 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
دريف  املوغني  عبد  السيد 
تنغير  حي الوفاء   275 رقم  عنوانه)ا) 

5200  قلعة امكونة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
دريف  املوغني  عبد  السيد 
تنغير  حي الوفاء   275 رقم  عنوانه)ا) 

5200  قلعة امكونة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   08 بتاريخ  بتنغير  االبتدائية 

2021 تحت رقم 328.
1078I

fiducinfo sarlau

FAGAB BELDIA IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fiducinfo sarlau
 N° B12, Résidence FAJWA,

 Boulevard Hassan II
 MARRAKECH، 40000،

Marrakech Maroc
FAGAB BELDIA IMMO شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

محمد 6, إقامة مريم, بناية   شقة 
20, الطابق األو ، مراكش - 0000  

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

11  85

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   16

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 FAGAB : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.BELDIA IMMO

املباني أو   : غرض الشركة بإيجاز 

)تنفيذ  غيرها من العمليات العقارية 

الشراء والبيع).

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

شقة  بناية    إقامة مريم,   ,6 محمد 

  0000 20, الطابق األو ، مراكش - 

مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد فونت اورليون جورج ايف 

فرنسا : 900 حصة بقيمة 100 درهم 

للحصة .

حصة   100  : لحلوا  ادم  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

جورج  اورليون  فونت  السيد 

ايف فرنسا عنوانه)ا) فرنسا 50 27 

سونت ايتين للير فرنسا.
رقم  لحلوا عنوانه)ا)  ادم  السيد 

8  طريق اوالد اومير سيت تلبورجت 

اكادير 80000 اكادير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

جورج  اورليون  فونت  السيد 

ايف فرنسا عنوانه)ا) فرنسا 50 27 

سونت ايتين للير فرنسا.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما1   03 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم  12365.

1079I

امغار عبد الغافور

NEDOUI CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

امغار عبد الغافور

شارع الجيش امللكي اقامة النور رقم 

1 الطابق االو  تطوان، 93000، 

تطوان املغرب

NEDOUI CAR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 29 زنقة 6 

شارع جبل بويبالن الطابق االر�سي 
رقم 08 بوجراح - 93000 تطوان 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

29255

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   07

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.NEDOUI CAR

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بال سائق.
زنقة   29  : عنوان املقر االجتماعي 

6 شارع جبل بويبالن الطابق االر�سي 
تطوان   93000  - بوجراح   08 رقم 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

 100  : الندو1  محسن  السيد 
حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .

 100  : الندو1  محسن  السيد 
بقيمة 1.000 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محسن الندو1 عنوانه)ا) 
مرتيل تجزئة ام كلثوم 93150 مرتيل 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
السيد محمد بن قرون عنوانه)ا) 
دوار مزالفن الواد بني حسان تطوان 

93000 تطوان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   22 بتاريخ  بتطوان  االبتدائية 

2021 تحت رقم 0903.
1080I

FIDUCIAIRE DADES DE GESTION SARL

Y.S IMPORT-EXPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE DADES DE
GESTION SARL

شارع الحسن الثاني قلعة امكونة 
تنغير، 5200 ، قلعة امكونة املغرب
Y.S IMPORT-EXPORT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي ايت أدينار 
ايت سدرات السهل الشرقية قلعة 
امكونة تنغير - 5200  قلعة امكونة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
12 1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 مارس   09
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 Y.S  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.IMPORT-EXPORT
تصدير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واستراد .
عنوان املقر االجتماعي : ايت أدينار 
قلعة  الشرقية  السهل  ايت سدرات 
5200  قلعة امكونة   - امكونة تنغير 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد ايت عي�سى يوسف : 1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
يوسف  عي�سى  ايت  السيد 
امكونة  قلعة  اودينار  ايت  عنوانه)ا) 

تنغير 5200  قلعة امكونة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
يوسف  عي�سى  ايت  السيد 
امكونة  قلعة  اودينار  ايت  عنوانه)ا) 

تنغير 5200  قلعة امكونة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل  بتاريخ  2  بتنغير  االبتدائية 

2021 تحت رقم 237.
1081I

ST2C

MIRAMAR MED
إعالن متعدد القرارات

ST2C
 AV MOULAY YOUSSEF RUE

 MIMOSAS N°4 RES NAJM APPT
N°4، 90000، TANGER MAROC
MIRAMAR MED »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: طريق 
الرباط، سكن أية 60، الطابق 
األو ، دوار بن توزين - 90000 

طنجة، املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجار1: 

.737 1
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
تم اتخاذ   2021 مارس   02 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
على  ينص  الذ1   :01 رقم  قرار 
جميع  من  األطراف  إعفاء   • مايلي: 
 2 اإلخطارات بعد تحويل األسهم في 
بين السيد أحرار كريم   2021 مارس 
املنقو   املحو  والسيد أبناد زكرياء 

إليه
على  ينص  الذ1   :02 رقم  قرار 
مايلي: • زيادة رأس ما  الشركة بمبلغ 
من  زيادته  وبالتالي  درهم،   90000
درهم   100.000 إلى  درهم   10.000
سهم جديد   900 عن طريق إصدار 
نقًدا،  منها،  لكل  درهم   100 بقيمة 
مكتتًبا ومدفوًعا بالكامل، ومخصًصا 
السيد أحرار كريم  على النحو التالي: 
  50  ..  ………………  ..  …………………
أبيناد  السيد  اجتماعية  مشاركة 
زكرياء ........................... 50  مشاركة 

اجتماعية
على  ينص  الذ1   :03 رقم  قرار 
مايلي: • قبو  استقالة السيد أحرار 
منفرد،  كمدير  مهامه  من  مصطفى 
وتعيين مدير وحيد جديد، لفترة غير 
أبيناد  السيد  شخص  في  محددة، 

زكرياء 
على  ينص  الذ1  رقم  0:  قرار 
مايلي: • نقل املقر االجتماعي للشركة 
من طنجة، طريق الرباط، سكن أية 
دوار بن توزين،  الطابق األو ،   ،60
إلى زاوية شارع محمد الخامس وشارع 
-بالسرداب  ب  رقم    اليوسفية 

بنفس املدينة.
على  ينص  الذ1   :05 رقم  قرار 
من:  الشركة  اسم  لتغيير   • مايلي: 
»ميرامار  إلى  بطوطة«  ابن  »فندق 
ميد« شهادة السلبية رقم 2306128 

بتاريخ 27/2/2021
على  ينص  الذ1   :06 رقم  قرار 
الفندقة  نشاط  تغيير   • مايلي: 
حصرًيا  والتفرغ  العقار1،  والترويج 
املعدات  وتوزيع  استيراد  لنشاط 
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واملستلزمات الطبية وطب األسنان، 
وجمع ومعالجة نفايات املستشفيات 

بأنواع 1 و2.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذ1   :02 رقم  بند 
مايلي: تأخذ الشركة اسم: ** ميرامار 

ميد ** )لم يتغير باقي البند.)
بند رقم 03: الذ1 ينص على مايلي: 
الغرض من الشركة، في املغرب و/ أو 
في الخارج، إما باألصالة عن نفسها أو 
نيابة عن أطراف ثالثة أو باالشتراك 
وتوزيع  استيراد  ثالثة:  أطراف  مع 
األسنان  طب  ومستلزمات  مواد 
جمع ومعالجة نفايات املستشفيات 
)باقي البند بدون  و2   1 من النوعين 

تغييرات)
على  ينص  الذ1  رقم  0:  بند 
املكتب الرئي�سي في:  تم إنشاء  مايلي: 
وشارع  الخامس  محمد  شارع  زاوية 
 - بالسرداب   - ب  رقم    اليوسفية 

طنجة )باقي البند بدون تغييرات)
على  ينص  الذ1   :06 رقم  بند 
مايلي: مساهمات الشركاء في راس ما  
السيد أحرار كريم  الشركة تقدر ب: 
 50،000.00 درهم  ألف  خمسون 
خمسون  زكريا  أبيناد  السيد  ديس 
ألف درهم 50،000.00 ديس إجمالي 

مائة ألف درهم 100،000.00 دا1
بند رقم 07: الذ1 ينص على مايلي: 
يبلغ رأس ما  الشركة 100،000.00 
درهم. )مائة ألف درهم). وهي مقسمة 
إلى 1000 سهم بقيمة 100.00 درهم 
ومدفوعة  بالكامل  مكتتبة  للسهم، 
نسبة  للشركاء.  ومخصصة  بالكامل 
السيد أحرار كريم  مساهماتهم وهي: 
 - من األسهم  جزء   (500( خمسمائة 
خمسمائة)500)  السيد أبناد زكرياء 
من األسهم من إجمالي األسهم  جزء 

ألف سهم 1000.
على  ينص  الذ1   :013 رقم  بند 
تدار الشركة من قبل شخص  مايلي: 
أكان  سواء  أكثر،  أو  واحد  طبيعي 
قبل  من  تعيينه  يتم  ال،  أم  مرتبطا 
املساهم الوحيد في النظام األسا�سي 
أو بقرار جماعي عاد1 من املساهمين، 

السيد أبناد   • مع أو بدون حد زمني. 

في   02/12/1991 بتاريخ  ولد  زكرياء 

عين  محمد  حي  السوداء  الصخور 

املغربية،رقم  الجنسية  السبع، 

مقيم   ،BJ 00 00 البطاقة الوطنية 

في سيد1 اليابور1 رقم1حي الكورة 

بمفرده  سيمارس  –الرباط.  م  ح 1 

اإلدارة،  وظائف  منفصل  وبشكل 

جميع  في  ملتزمة  الشركة  وتعتبر 

أعمالها بتوقيعها وحده. 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما1  بتاريخ  0  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 153 .

1082I

RIF CONSEIL SARL

 BOULOULA IMPORT

EXPORT SARL-.A.U
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

RIF CONSEIL SARL

 ARRIERE RUE TITOUAN 3EM

 ETAGE NADOR، 62000،

NADOR MAROC

 BOULOULA IMPORT EXPORT

SARL-.A.U شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي منطقة 

بام رقم   سلوان الناظور - 62000 

الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

22093

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   29

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 BOULOULA IMPORT EXPORT

.SARL-.A.U
التصدير   : غرض الشركة بإيجاز 

واالستيراد.
منطقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 62000  - بام رقم   سلوان الناظور 

الناظور املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : يوسف  بولولة  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 1000  : يوسف  بولولة  السيد 

بقيمة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  يوسف  بولولة  السيد 
الناظور  بوعرك  فاهلل  الرجا  دوار 

62000 الناظور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
عنوانه)ا)  يوسف  بولولة  السيد 
الناظور  بوعرك  فاهلل  الرجا  دوار 

62000 الناظور املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما1   03 بتاريخ  بالناضور  االبتدائية 

2021 تحت رقم 893.

1083I

FIDUCIAIRE DADES DE GESTION SARL

ASGARTHA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE DADES DE
GESTION SARL

شارع الحسن الثاني قلعة امكونة 
تنغير، 5200 ، قلعة امكونة املغرب
ASGARTHA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي ايت علي 

أحساين ايت سدرات السهل 

 Ville (*( الغربية بومالن دادس تنغير

5200  قلعة امكونة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

1337

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 مارس   23

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ASGARTHA
مآوى   : بإيجاز  الشركة  غرض 

سياحي - تصدير واستراد.

ايت علي   : عنوان املقر االجتماعي 

أحساين ايت سدرات السهل الغربية 

 Ville (*(  5200 بومالن دادس تنغير

قلعة امكونة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:  رأسما   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
جون  كريستوف  بيال  السيد 

لويس : 100 حصة بقيمة 100 درهم 

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
جون  كريستوف  بيال  السيد 

أحساين  علي  ايت  عنوانه)ا)  لويس 

ايت سدرات السهل الغربية بومالن 

امكونة  قلعة    5200 تنغير  دادس 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
جون  كريستوف  بيال  السيد 

أحساين  علي  يت  عنوانه)ا)  لويس 

ايت سدرات السهل الغربية بومالن 

امكونة  قلعة    5200 تنغير  دادس 

املغرب.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   12 بتاريخ  بتنغير  االبتدائية 

2021 تحت رقم 289.

108 I

STE MAXFRUTE SARL

دكتورموبيل
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

STE MAXFRUTE SARL

قيادة أيت السبع عين الشفاء إقليم 

صفرو، 30000، صفرو املغرب

دكتورموبيل شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : رقم 1 

قطعة 00 1 حي ميكو املرجة قرب 

مسجد الرحمة فاس - 30000 فاس 

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

.  187

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

2020 تقرر حل  23 دجنبر  املؤرخ في 

مسؤولية  ذات  شركة  دكتورموبيل 

محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعنوان  درهم   100.000 رأسمالها 

مقرها اإلجتماعي رقم 1 قطعة 00 1 

حي ميكو املرجة قرب مسجد الرحمة 

فاس املغرب نتيجة   30000  - فاس 

إلنهاء مزاولة النشاط.

و عين:

مصطفى باسم العلمي  السيد)ة) 

وعنوانه)ا) فاس 30000 فاس املغرب 

كمصفي )ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 

 1 وفي رقم   2020 دجنبر   23 بتاريخ 

املرجة قرب  ميكو  حي   1 00 قطعة 

30000 فاس  مسجد الرحمة فاس - 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بفاس بتاريخ 05 ما1 2021 

تحت رقم 2196.

1085I

secotrages snc

YONKO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

secotrages snc

رقم 2 زنقة ادريس اليامور1 بالعربي 

وجه عروس مكناس، 50000، 

مكناس املغرب

YONKO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي متجر 

الكائن برقم 35 تجزئة الرحمة 

سيد1 سعيد - 50000 مكناس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

53163

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   1 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.YONKO

: طبع على  غرض الشركة بإيجاز 

املالبس-االستيراد والتصدير.

متجر   : االجتماعي  املقر  عنوان 

الكائن برقم 35 تجزئة الرحمة سيد1 

سعيد - 50000 مكناس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:  رأسما   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 100  : البديع  عبد  يايا  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد يايا عبد البديع عنوانه)ا) 
رقم 35 تجزئة الرحمة سيد1 سعيد 

50000 مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

السيد يايا عبد البديع عنوانه)ا) 
رقم 35 تجزئة الرحمة سيد1 سعيد 

50000 مكناس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما1  بتاريخ  0  بمكناس  التجارية 

2021 تحت رقم 2223.

1086I

TRANSPARENCE COMPTA-CONSEILS-

SOLUTIONS

M.O FINANCE CONSEIL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

TRANSPARENCE COMPTA-

CONSEILS-SOLUTIONS

 HAY TARGA N° 512

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

M.O FINANCE CONSEIL شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي جوهرة 

االطلس رقم 1098 طابق 2 طريق 

وريكة مراكش - 0000  مراكش 

املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

.111221

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

2021 تم تحويل  املؤرخ في  0 أبريل 

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

طابق   1098 رقم  االطلس  »جوهرة 

  0000  - مراكش  وريكة  طريق   2

عال   »شارع  إلى  املغرب«  مراكش 

الفا�سي ويعقوب املنصور جليز عمارة 

الصفوة رقم  2 الطابق الثالث شقة 
مراكش  مراكش   - مراكش   22 رقم 

املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما1   03 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 76 5.

1087I

aice compta

L›ATELIER DE LA VOLAILLE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

aice compta

 lissasfa 3 bloc d n 199، 20190،

casablanca maroc

 L›ATELIER DE LA VOLAILLE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 13 زنقة 

أحمد املجاتي إقامة جبا  األلب 

الطابق 1 رقم 8 حي املعاريف 

البيضاء 20370 البيضاء املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

5016 7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 ما1   05

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.L’ATELIER DE LA VOLAILLE

تسويق   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الدواجن.

زنقة   13  : عنوان املقر االجتماعي 

األلب  جبا   إقامة  املجاتي  أحمد 

الطابق 1 رقم 8 حي املعاريف البيضاء 

20370 البيضاء املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : بنداود  سلوى  السيدة 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بنداود  السيدة سلوى 
إقامة  كاليفورنيا  جوهرة  عملية 
03 طريق  13 ط  األدارسة ع   شقة 
البيضاء   20 70 /ش  ع  تدارت 

املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
عنوانه)ا)  بنداود  السيدة سلوى 
إقامة  كاليفورنيا  جوهرة  عملية 
03 طريق  13 ط  األدارسة ع   شقة 
تدارت ع /ش 70 20 البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  0  البيضاء  بالدار  التجارية 

ما1 2021 تحت رقم 776898.
1088I

COMPETENCES CONSULTANTS

 FAN CHUANKUI
TIANANMEN
شركة التضامن

تحويل املقر االجتماعي للشركة

 COMPETENCES
CONSULTANTS

 N°5, Bd Zerktouni Rés la
 Tourette 3éme étage Bureau

 N°8، 20100، Casablanca
MAROC

 FAN CHUANKUI TIANANMEN
شركة التضامن

وعنوان مقرها اإلجتماعي 18 زاوية 
زنقة داهومي وبروكسيل - 0 100 

الرباط املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجار1 
.132961

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2021 تم تحويل  26 أبريل  املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
زاوية زنقة داهومي وبروكسيل   18«
- 0 100 الرباط املغرب« إلى »تجزئة 

زهرة االمل رقم 17-6 - 12020 تمارة 

املغرب ».

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما1  بتاريخ  0  بالرباط  التجارية 

2021 تحت رقم 373 11.

1089I

FIDUCIAIRE ALBAIDA

HIBA CERAM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUCIAIRE ALBAIDA

 RUE SAAD IBNOU WAKAS، 3 

CASABLANCA ،20140 املغرب

HIBA CERAM شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي 75 شارع 

بوشعيب الدكالي سيد1 معروف - 

20000 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

.32 387

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

2020 تقرر حل  25 فبراير  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

رأسمالها  مبلغ   HIBA CERAM

مقرها  وعنوان  درهم   1.000.000

بوشعيب  شارع   75 اإلجتماعي 

 20000  - معروف  سيد1  الدكالي 

الدار البيضاء املغرب نتيجة   : عدم 

اشتغا  الشركة منذ تأسيسها.

و حدد مقر التصفية ب 75 شارع 

 - معروف  سيد1  الدكالي  بوشعيب 

20000 الدار البيضاء املغرب. 

و عين:
الحبار1  الجليل  عبد  السيد)ة) 
محمد  زنقم   2 جميلة  وعنوانه)ا) 

الدار   20000 قج   51 رقم  بوافي 

البيضاء املغرب كمصفي )ة) للشركة.

 وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  0  البيضاء  بالدار  التجارية 

ما1 2021 تحت رقم 776869.
1090I

SERVICE COMPTABILITE BELHADJ SARL

RAZY INFORMATIQUE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 SERVICE COMPTABILITE
BELHADJ SARL

 AV AL MOUKAWAMA N° 21
 APT N°10 TETOUAN، 93000،

TETOUAN MAROC
RAZY INFORMATIQUE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

سمارة رقم  3 املصلى الطابق الثاني 
- 93000 تطوان املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

.19385
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   2021 مارس   08 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 
 RAZY الوحيد  الشريك  ذات 
رأسمالها  مبلغ   INFORMATIQUE
مقرها  وعنوان  درهم   100.000
رقم  3  سمارة  شارع  اإلجتماعي 
 93000  - الثاني  الطابق  املصلى 
الوضع   : نتيجة    املغرب  تطوان 

املحاسبي واملالي والتطور السلبي.
شارع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
سمارة رقم  3 املصلى الطابق الثاني 

- 93000 تطوان املغرب. 
و عين:

البقالي  محمد  السيد)ة) 
 DEN    2 92 هولندا  وعنوانه)ا) 
HAAG هولندا كمصفي )ة) للشركة.

 وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 
املتعلقة بالتصفية : شارع سمارة رقم 

 3 املصلى الطابق الثاني تطوان

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   06 بتاريخ  بتطوان  االبتدائية 

2021 تحت رقم 1155.

1091I

fiduciaire

البهجة كونسلتين
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

fiduciaire
 avenue yaakoub el manssour
 gueliz Marrakech marrakech،

40000، Marrakech maroc
البهجة كونسلتين شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 35 درب 
الزنقة الضيقة رياض الزيتون 

الجديد - 0000  مراكش املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجار1 
.66275

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تعيين   2021 مارس   22 املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 
جين  دينس  لورنس  فيزند)مر�سي) 

كمسير آخر
تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما1   03 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 86 5.

1092I

THALAL CONSULTANTS

MALISA IMMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

THALAL CONSULTANTS
 N° 23 RUE TARIK BNOU
 ZIAD APPT N°8 GUELIZ
 MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

 MALISA IMMO
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شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 
ايدن بارك بلوك 16 شقة 59 حي 
اكدا  مراكش - 0000  مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
11 517

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MALISA IMMO
الترويج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقار1.
اقامة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
حي   59 شقة   16 بلوك  بارك  ايدن 
مراكش    0000  - مراكش  اكدا  

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السعد1  املنجرة  عاد   السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000  :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السعد1  املنجرة  عاد   السيد 
حي  ازوركي  جبل  شارع  عنوانه)ا) 
  0000 البيضاء  الدار  السالم 

مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
السعد1  املنجرة  عاد   السيد 
حي  ازوركي  جبل  شارع  عنوانه)ا) 
  0000 البيضاء  الدار  السالم 

مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما1  بتاريخ  0  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 123688.

1093I

OUED SIDE STORY

 PRO IMMIGRATION

CONSULTANT CANADA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

OUED SIDE STORY

55 شارع محمد الخامس عمارة 

جاكار الطابق الخامس الشقة 33 

جليز مراكش، 0000 ، مراكش 

املغرب

 PRO IMMIGRATION

CONSULTANT CANADA شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 55 شارع 

محمد الخامس إقامة جكار الطابق 

الخامس شقة 33 جليز - 0000  

مراكش املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

11 227

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانون   2021 مارس   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 PRO  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 IMMIGRATION CONSULTANT

.CANADA

تدبير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الخدمات، مستشار الهجرة .

تاجر وسيط إستيراد وتصدير.
55 شارع  عنوان املقر االجتماعي : 
محمد الخامس إقامة جكار الطابق 
  0000  - جليز   33 شقة  الخامس 

مراكش املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 MOHAMED RACHID السيد 
 100 TRISSIA : 1.000 حصة بقيمة 

درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 MOHAMED RACHID السيد 
 CHEMIN DE عنوانه)ا)   TRISSIA
 LA COTE DES NEIGES SUITE
 2 0 G H3S 1Z8 QC MONTREAL

.CANADA
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
 MOHAMED RACHID السيد 
 CHEMIN DE عنوانه)ا)   TRISSIA
 LA COTE DES NEIGES SUITE
 2 0 G H3S 1Z8 QC MONTREAL

CANADA
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   26 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم  2 123.

109 I

FIDUHOUSE

D-UNIVERS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUHOUSE
رقم 6 مكاتب طيبة زنقة غسان 
كنفاني، 30000، فاس املغرب

D-UNIVERS شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 22 تجزئة 
برستيجيا ملعب الخيل الطابق 2 
الشقة 5 - 30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
67677

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   12
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.D-UNIVERS
االستيراد   : غرض الشركة بإيجاز 
والتصدير املعدات الزراعية واألجهزة 

املنزلية .
عنوان املقر االجتماعي : 22 تجزئة 
 2 الطابق  الخيل  ملعب  برستيجيا 

الشقة 5 - 30000 فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 500.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد داير1 أديب : 2.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد داير1 عبد الوهاب : 2.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
حصة   250  : السيد داير1 عمر 

بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد داير1 محمد : 250 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد داير1 عثمان : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  أديب  داير1  السيد 
ايموزار  طريق  املصباحية  شارع   8

30000 فاس املغرب.
الوهاب  عبد  داير1  السيد 
طريق  املنارة  شارع   11 عنوانه)ا) 

ايموزار 30000 فاس املغرب.
 8 عنوانه)ا)  عمر  داير1  السيد 
 30000 ايموزار  طريق  املنارة  شارع 

فاس املغرب.
السيد داير1 محمد عنوانه)ا) 11 
 30000 ايموزار  طريق  املنارة  شارع 

فاس املغرب.
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عنوانه)ا)  عثمان  داير1  السيد 
فاس  جنان  أمالك  تجزئة    5 فيال 

طريق ايموزار 30000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
 8 عنوانه)ا)  عمر  داير1  السيد 
 30000 ايموزار  طريق  املنارة  شارع 

فاس املغرب
عنوانه)ا)  عثمان  داير1  السيد 
فاس  جنان  أمالك  تجزئة    5 فيال 

طريق ايموزار 30000 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس بتاريخ 05 ما1 2021 

تحت رقم 2183.

1095I

العيون استشارات

BASMA VISION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

العيون استشارات
رقم 31 شارع االمير موال1 عبد هللا، 

70000، العيون املغرب
BASMA VISION شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
رقم 2 شارع الحسن الثاني - 71000 

بوجدور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
36 65

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   26
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. BASMA VISION

 : بإيجاز  الشركة  غرض 
العدسات  وتكييف  املرئي  الفحص 
بيع اإلطارات والعدسات   . الالصقة 
وتركيب  توسيط  التصحيحية. 

العدسات التصحيحية ....
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
رقم 2 شارع الحسن الثاني - 71000 

بوجدور املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : خالد1  سلمى  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة سلمى خالد1 عنوانه)ا) 
 803 حي القدس تجزئة الراحة رقم 

70000 العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
السيدة سلمى خالد1 عنوانه)ا) 
 803 حي القدس تجزئة الراحة رقم 

70000 العيون املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   27 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2021 تحت رقم 0 13.
1096I

ETABBAA LAHCEN

HDYA PROMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ETABBAA LAHCEN
 RUE 8 N°41 LOT 98

 LOTISSEMENT SAAD
 BERRECHID RUE 8 N°41
 LOT 98 LOTISSEMENT

 SAAD BERRECHID، 26100،
BERRECHID MAROC

HDYA PROMO شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 26 شارع 

مرس السلطان شقة 3 الطابق 

االو  الدار البيضاء - 20000 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

501  1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   05

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 HDYA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.PROMO

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقار1.

26 شارع  عنوان املقر االجتماعي : 
مرس السلطان شقة 3 الطابق االو  

الدار البيضاء - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد حدية عبد الرحيم : 1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الرحيم  عبد  حدية  السيد 

2 برشيد  85 تجزئة اليسر  عنوانه)ا) 

26100 برشيد املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

الرحيم  عبد  حدية  السيد 

2 برشيد  85 تجزئة اليسر  عنوانه)ا) 

20000 برشيد املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 03 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

ما1 2021 تحت رقم 16383.

1097I

TOP AMIGO

ستار لوكس برو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TOP AMIGO

 Rue Abdellah kanoun N 179

 Hay Hassani Inezgane، 80000،

inezgane Maroc

ستار لوكس برو شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة رقم 

23 عمارة منارة 8 الهدى أكادير - 

80000 أكادير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

 7325

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   05

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

ستار   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

لوكس برو.

إنشاء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واستضافة املواقع وتحسين محركات 

 - مختلفة  أشغا   مقاو   البحث- 

تاجر.

عنوان املقر االجتماعي : شقة رقم 

 - أكادير  الهدى   8 منارة  عمارة   23

80000 أكادير املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد محمد اعنيترة : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

اليعقوبي  الرحيم  عبد  السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   500  :

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
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عنوانه)ا)  اعنيترة  محمد  السيد 
أكادير  تيكوين   2035 رقم  تليال  حي 

80000 أكادير املغرب.
اليعقوبي  الرحيم  عبد  السيد 
برحيل  أوالد  عبو  أوالد  عنوانه)ا) 

تارودانت 80000 تارودانت املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
عنوانه)ا)  اعنيترة  محمد  السيد 
تيكوين أكادير   2035 حي تيليال رقم 

80000 أكادير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية باكادير بتاريخ 05 ما1 2021 

تحت رقم 39 99.

1098I

Khidmat Attajir

شركة بيرفيكت سيرف
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

Khidmat Attajir
 BIS RUE EL MOUAHIDINE، 05
52000، ERRACHIDIA MAROC
شركة بيرفيكت سيرف شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي ساحة 

محمد الخامس رقم 61 م - 00 52 
الريش الريش.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

.1995
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
2021 تم تحويل  16 أبريل  املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
م   61 رقم  الخامس  محمد  »ساحة 
»أزاغار  إلى  الريش الريش«   52 00  -
نوشن جماعة سيد1 عياد - 00 52 

الريش الريش«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   30 بتاريخ  بميدلت  االبتدائية 

2021 تحت رقم 129.

1099I

العبدالو1 لالشغا  املحاسبتية

STE FAMILLE FATI FATO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

العبدالو1 لالشغا  املحاسبتية

عمارة نوميديا شارع محمد الخامس 

الطابق 2الشقة3 تازة، 35000، تازة 

املغرب

STE FAMILLE FATI FATO شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي تجزئة 

املنتزه رقم 95 الطابق االر�سي - 

35000 تازة املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

. 977

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم تغيير   2021 فبراير   05 املؤرخ في 

-دراسة  »التجارة  نشاط الشركة من 

 « إلى  التجارية«  واملحاسبة  السوق 

بالتقسيط-توزيع  التبغ  التجارة-بائع 

البن«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   12 بتاريخ  بتازة  االبتدائية 

2021 تحت رقم 209.

1100I

AL HISBA FISC 

BADIMAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

AL HISBA FISC

 AMAL 4 RUE 55 2EME ETAGE

N° 6 SIDI BERNOUSSI-

 CASABLANCA، 20600،

CASABLANCA MAROC

BADIMAR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 7 

الرقم 5 الطابق الثاني شقة رقم   

السعادة سيد1 البرنو�سي - 20600 

الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجار1 

. 5 935
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 مارس   05 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة) رضوان خطاب 
250 حصة اجتماعية من أصل 250 
حصة لفائدة السيد )ة) عبد الواحد 

خطاب بتاريخ 05 مارس 2021.
العزيز  عبد  )ة)  السيد  تفويت 
من  اجتماعية  حصة   125 خطاب 
)ة)  حصة لفائدة السيد   500 أصل 
مارس   05 بتاريخ  طلحة  املصطفى 

.2021
العزيز  عبد  )ة)  السيد  تفويت 
من  اجتماعية  حصة   125 خطاب 
)ة)  حصة لفائدة السيد   500 أصل 
حميد سبيل بتاريخ 05 مارس 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
 05 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

ما1 2021 تحت رقم  77717.
1101I

GROUPE ABCE

تريو فير
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

TRIO FER
املنطقة الصناعية بنسودة حي 
النماء تجزئة رقم 268 - 269، 

30030، فاس املغرب
تريو فير شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي املنطقة 
الصناعية بنسودة حي النماء تجزئة 

رقم 268 - 269 - 30030 فاس 
املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

.502011
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
2021 تم تحويل  09 أبريل  املؤرخ في 
للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
بنسودة  الصناعية  »املنطقة  من 

 269  -  268 رقم  تجزئة  النماء  حي 
 37 « إلى  املغرب«  فاس   30030  -
الطابق  الليمون  مناز   تجزئة 
 20000 الخامس شارع عبد املومن - 

الدار البيصاء املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 06 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

ما1 2021 تحت رقم 777253.

1102I

شركة يوسف حسن للخدمات ش م م

شركة يوسف حسن للخدمات 
ش م م

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

شركة يوسف حسن للخدمات ش 
م م

رقم 172 قصر العشورية فزنا 
الراشدية، 50000، الراشدية 

املغرب
شركة يوسف حسن للخدمات ش م 

م شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 172 
قصر العشورية فزنا الراشدية . - 

50000 الراشدية . املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

1 391
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2020 دجنبر   02
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
شركة   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

يوسف حسن للخدمات ش م م.
االشغا    : غرض الشركة بإيجاز 

املختلفة واالستغال  الفالحي.
عنوان املقر االجتماعي : رقم 172 
 -  . الراشدية  فزنا  العشورية  قصر 

50000 الراشدية . املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

  00  : خديجة  سلمي  السيدة 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

300 حصة   : السيد سلمي حسن 
بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد سلمي يوسف : 300 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة سلمي خديجة عنوانه)ا) 
الصباح  فزنا عرب  العشورية  قصر 

الراشدية 50000 الراشدية املغرب.
عنوانه)ا)  حسن  سلمي  السيد 
الصباح  فزنا عرب  العشورية  قصر 

الراشدية 50000 الراشدية املغرب.
عنوانه)ا)  يوسف  سلمي  السيد 
الصباح  فزنا عرب  العشورية  قصر 

الراشدية 50000 الراشدية املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
السيدة سلمي خديجة عنوانه)ا) 
الصباح  فزنا عرب  العشورية  قصر 

الراشدية 50000 الراشدية املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ  بالرشيدية  االبتدائية 

دجنبر 2020 تحت رقم 1232.

1103I

RENT A DAR

RENT A DAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

RENT A DAR
 67RUE CHEVALIER BAYARD

 5EME ETAGE N°16 BELVEDERE
الدار البيضاء، 20200، الدار 

البيضاء املغرب
RENT A DAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 67, زنقة 
الفارس بيار الطابق 5 الرقم 16, 

بلفدير الدار البيضاء 20200 الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

501869

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   16

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 RENT  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.A DAR

-مكتب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بيع أو تأجير العقارات,

- الوساطة واملعامالت العقارية,

-اإلنعاش العقار1..
67, زنقة   : عنوان املقر االجتماعي 

 ,16 الرقم   5 الطابق  بيار  الفارس 

الدار   20200 البيضاء  الدار  بلفدير 

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 500  : هللا  عبد  واكريم  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500  : ايناس  لعفاو1  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500  : هللا  عبد  واكريم  السيد 

بقيمة 50.000 درهم.

 500  : ايناس  لعفاو1  السيدة 

بقيمة 50.000 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد واكريم عبد هللا عنوانه)ا) 
01 زنقة ابن املعتز اقامة طيبة مذخل 

 20200 بلفدير   08 شقة  ط  الف 

الدار البيضاء املغرب.

السيدة لعفاو1 ايناس عنوانه)ا) 

فرنسا 38100 غرينوبل فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

السيد واكريم عبد هللا عنوانه)ا) 
01 زنقة ابن املعتز اقامة طيبة مذخل 

 20200 بلفدير   08 شقة  ط  الف 

الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 06 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

ما1 2021 تحت رقم 501869.

110 I

ATLANTEAM

ATLANTEAM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ATLANTEAM

 RESIDENCE SAFAE 51 BD

 RAHAL MESKINI 3EME ETG

 N°13، 200006، CASABLANCA

MAROC

ATLANTEAM شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

صفاء 51 شارع رحا  املسكيني 

الطابق الثالث رقم 13 - 20006 

الدار البيظاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

501509

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2020 نونبر   10

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ATLANTEAM

-التجارة،   : غرض الشركة بإيجاز 

االستيراد والتصدير، التمثيل، توزيع 

ومالبس  السالمة  معدات  املواد، 

العمل.

اإلنذار،  أنظمة  وصيانة  -تركيب 

التدريب على االمن ونظافة الشركات 

والتدريب الفني 

التمثيل،  التسويق،  -التجارة، 

نجارة  واألجهزة،  البناء  مواد  توزيع 

بكافة  القيام  واملعدن،  الخشب 

املدنية،  والهندسة  البناء  أعما  

تنظيم املؤتمرات واالجتماعات 

تشغيل،  اقتناء،  إدارة،  -انشاء، 

أ1  تأجير  تباد ،  بيع،  تطوير، 

ممتلكات ورشة عمل، مصنع، عمل, 

صناعة نيابة عن الشركة أو نيابة عن 

أطراف ثالثة في املغرب أو خارجه. 

الوسائل  بكل  الشركة  -مشاركة 

لجميع الشركات أو الشركات التي تم 

إنشاؤها أو التي سيتم إنشاؤها والتي 

قد تكون ذات صلة بهدف الشركة 

أ1 صفقة من أ1  -وبشكل عام، 

واألوراق  ومالي  وصناعي  تجار1  نوع 

غرض  تتعلق  والعقارات،  املالية 

الشركة وأية أغراض مماثلة أو ذات 

الصلة..

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

املسكيني  رحا   شارع   51 صفاء 

الطابق الثالث رقم 13 - 20006 الدار 

البيظاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

السيدة مارية برهمي : 800 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 200  : بنيس  سعيدة  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 3 السيدة مارية برهمي عنوانه)ا) 
الدار   20000 زنقة حمد ابن حنيفة 

البيظاء املغرب.

بنيس عنوانه)ا)  السيدة سعيدة 
3 زنقة حمد ابن حنيفة 20000 الدار 

البيظاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

 3 السيدة مارية برهمي عنوانه)ا) 
الدار   20000 زنقة حمد ابن حنيفة 

البيظاء املغرب.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  0  البيضاء  بالدار  التجارية 

ما1 2021 تحت رقم -.

1105I

CHEZ MAGANDA

SMARTINE NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SMARTINE NEGOCE

الشقة رقم 3 الطابق االو  31 

شارع محمد الخامس جليز مراكش، 

0000 ، مراكش املغرب

SMARTINE NEGOCE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الشقة 

رقم 3 الطابق االو  31 شارع محمد 

الخامس جليز مراكش - 0000  

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

11  99

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 مارس   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SMARTINE NEGOCE

-توزيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الوقود 

-اعما  مختلفة او البناء.

الشقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

رقم 3 الطابق االو  31 شارع محمد 

  0000  - مراكش  جليز  الخامس 

مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما  الشركة: 1.000.000 

درهم، مقسم كالتالي:

 : الحسناو1  محمد  السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   10.000

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الحسناو1  محمد  السيد 

فونتي   22 عنوانه)ا) قطاع سين رقم 

اكادير 80000 اكادير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
الحسناو1  محمد  السيد 

فونتي   22 عنوانه)ا) قطاع سين رقم 

اكادير 80000 اكادير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما1  بتاريخ  0  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 123669.

1106I

segex

MALH HOUSSAM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

segex

 rue Abdelkrim Benjelloun

 IMB 16 , App 12 FES BP 2324،

30000، fes MAROC

MALH HOUSSAM شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار اوالد 

محمد CR30122 عين شقف فاس 

- 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

67569

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   06

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 MALH : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.HOUSSAM
غرض الشركة بإيجاز : بائع امللح.

عنوان املقر االجتماعي : دوار اوالد 
محمد CR30122 عين شقف فاس - 

30000 فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 500  : الحراش  عصام  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 500  : الحراش  الياس  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عصام الحراش عنوانه)ا) 
 30000 املرجة فاس  تجزئة هناء   28

فاس املغرب.
السيد الياس الحراش عنوانه)ا) 
سيد1 بوظهر فاس  تجزئة هناء   28

30000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
السيد عصام الحراش عنوانه)ا) 
 30000 املرجة فاس  تجزئة هناء   28

فاس املغرب
السيد الياس الحراش عنوانه)ا) 
سيد1 بوظهر فاس  تجزئة هناء   28

30000 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   28 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2021 تحت رقم 2058.
1107I

universal gestion

 ENTREPRISE DES TRAVAUX
ZAKI &ASSOCIE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

universal gestion
اقامة ابن عطية الطابق الثاني رقم 
7 جليز مراكش، 0000 ، مراكش 

املغرب
 ENTREPRISE DES TRAVAUX
ZAKI &ASSOCIE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي أعما  
البناء وأعما  متنوعية - 0000  

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

113927
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 مارس   26
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 ENTREPRISE DES TRAVAUX

. ZAKI &ASSOCIE
أعما    : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء وأعما  متنوعة .
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
القواسم   1063 جوهرة األطلس رقم 

تسلطانت مراكش املغرب
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000 الشركة:  رأسما   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   3  : ابراهيم  زاكي  السيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد ايت زيدان عبد العزيز : 33 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
السيد افارد1 لحسين : 33 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد زاكي ابراهيم عنوانه)ا) دوار 
مراكش    0000 سويهلة  لحكاكمة 

املغرب.
العزيز  عبد  زيدان  ايت  السيد 
عنوانه)ا) تجزئة زهور تاركة رقم 215 

0000  مراكش املغرب.
السيد افارد1 لحسين عنوانه)ا) 
  0000 سعادة  ملرابطين  بويشا 
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مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
السيد زاكي ابراهيم عنوانه)ا) دوار 
مراكش    0000 سويهلة  لحكاكمة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   19 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 897 .

1108I

ماريا كونسلتنغ

X3LOG SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ماريا كونسلتنغ
إلتقاء شارع عبد العزيز مع شارع 
زالقة، إقامة النصر، شقة 27، 

90100، طنجة املغرب
X3LOG SERVICES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 183 شارع 
ولي العهد، مركز انريا، مكتب 13 - 

90100 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

115825
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   28
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.X3LOG SERVICES
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
التنقيل  وخدمات  للبضائع  الطرقي 

واللوجستيك..
 183  : االجتماعي  املقر  عنوان 
مكتب  مركز انريا،  شارع ولي العهد، 

13 - 90100 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000 الشركة:  رأسما   مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

 AZEGAGH HIND : 50 السيدة 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 EL KAHIA HAJAR : 50 السيدة 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

 AZEGAGH HIND السيدة 
 avenue Abi Jarir Tabari عنوانه)ا) 
 résidence El Mansour étage  

n°12, 90100 طنجة املغرب.
 EL KAHIA HAJAR السيدة 
 Soulanje 3 Al Bousstane (عنوانه)ا
tr 3 n° 6 Gzenaya, 90100 طنجة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
 AZEGAGH HIND السيدة 
 avenue Abi Jarir Tabari عنوانه)ا) 
 résidence El Mansour étage  

n°12, 90100 طنجة املغرب
 EL KAHIA HAJAR السيدة 
 Soulanje 3 Al Bousstane (عنوانه)ا
tr 3 n° 6 Gzenaya, 90100 طنجة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   28 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 1815 2.
1109I

Khidmat Attajir

بيرفيكت سيرف
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

Khidmat Attajir
 BIS RUE EL MOUAHIDINE، 05
52000، ERRACHIDIA MAROC

بيرفيكت سيرف شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي أزاغار 
نوشن جماعة سيد1 عياد - 00 52 

الريش الريش.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجار1 
.1995

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 أبريل   16 في  املؤرخ 

املصادقة على :
لحبيب متوكل  )ة)  تفويت السيد 
من  اجتماعية  حصة   500 علو1 
السيد  لفائدة  حصة   1.000 أصل 
أبريل   16 هاشم صديقي بتاريخ  )ة) 

.2021
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
أبريل   30 بتاريخ  بميدلت  االبتدائية 

2021 تحت رقم 129.
1110I

WAY CONSEIL

OMAPI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

WAY CONSEIL
 N 823 MASSIRA 1 -A، 40000،

MARRAKECH MAROC
OMAPI شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي املسيرة 
1 ب رقم 816 - 5000  مراكش 

املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجار1 
. 5995

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تعيين   2015 أبريل   27 املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

العمر1 عبد الحكيم كمسير وحيد
تبعا لوفاة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما1   05 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2015 تحت رقم 2086517.
1111I

FOUZMEDIA

 LA SOCIETE » NAFORA
ASUURANCES « SARL

إعالن متعدد القرارات

FOUZMEDIA
 KENITRA، 14000، kenitra

maroc
 LA SOCIETE » NAFORA

ASUURANCES « SARL »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 6 شارع 
امللكة إليزابيث - - 000 1 املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجار1: 

.18157
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 09 أبريل 2021
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذ1 ينص على مايلي: 
تفويت مجموع الحصص اململوكة   -
للسيدة منية الزمور1، السيد محمد 
كريم الزمور1، السيد كبير الزمور1 
شركة  في  حمراو1  فاطمة  والسيدة 
 NAFORA ASSURRANCES««
حصة   1000 في  املحددة   ،SARL
لفائدة السيدة سعاد براطي، الحاملة 
عدد  الوطنية  التعريف  لبطاقة 
وبالتالي أصبحت جميع   .  Z 21096
الحصص املحددة في 1000 حصة في 
ملكية السيدة سعاد براطي، وبالتالي: 
 NAFORA  « شركة  شكل  تغيير 
ASSURANCES » ش م م إلى شركة 
ذات املسؤولية املحدودة ذات شريك 

وحيد
قرار رقم 2: الذ1 ينص على مايلي: 
إستقالة السيدة منية الزمور1 من 
 NAFORA « مهامها كمسييرة لشركة
ASSURANCES » ش م م. -3 تعيين 
السيدة سعاد براطي، الحامل لبطاقة 
 ،Z 21096 الوطنية عدد  التعريف 
محدودة.  غير  ملدة  للشركة  كمسيرة 
-4 تحديث النظام األسا�سي للشركة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 1: الذ1 ينص على مايلي: 
تفويت مجموع الحصص اململوكة   -
للسيدة منية الزمور1، السيد محمد 
كريم الزمور1، السيد كبير الزمور1 
شركة  في  حمراو1  فاطمة  والسيدة 
 NAFORA ASSURRANCES««
حصة   1000 في  املحددة   ،SARL
لفائدة السيدة سعاد براطي، الحاملة 
عدد  الوطنية  التعريف  لبطاقة 
وبالتالي أصبحت جميع   .  Z 21096
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الحصص املحددة في 1000 حصة في 
ملكية السيدة سعاد براطي، وبالتالي: 
 NAFORA  « شركة  شكل  تغيير 
ASSURANCES » ش م م إلى شركة 
ذات املسؤولية املحدودة ذات شريك 

وحيد
بند رقم 2: الذ1 ينص على مايلي: 
إستقالة السيدة منية الزمور1 من 
 NAFORA « مهامها كمسييرة لشركة
ASSURANCES » ش م م. -3 تعيين 
السيدة سعاد براطي، الحامل لبطاقة 
 ،Z 21096 الوطنية عدد  التعريف 
محدودة.  غير  ملدة  للشركة  كمسيرة 
-4 تحديث النظام األسا�سي للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما1   05 االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 

2021 تحت رقم 82313 .

1112I

COMICONE

AUTO ECOLE ALHADAF
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

COMICONE
رقم 1، عمارة 6، اقامة ابن سينا، 

50000، مكناس املغرب
AUTO ECOLE ALHADAF شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

االزدهار، شارع عبد الكريم الخطابي 
درب 03، رقم الدار 11، ويسالن - 

50080 مكناس املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

53183
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 يناير   15
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 AUTO : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.ECOLE ALHADAF

مؤسسة   : غرض الشركة بإيجاز 
لتعليم السياقة .

حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
االزدهار، شارع عبد الكريم الخطابي 
 - ويسالن   ،11 رقم الدار   ،03 درب 

50080 مكناس املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 500  : الدردار1  السيدة سكينة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
حصة   500  : رامي  السيد رشيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الدردار1  سكينة  السيدة 
عنوانه)ا) املجد 05 عمارة 01 الشقة 
مكناس   50080 ويسالن   02 رقم 

املغرب.
السيد رشيد رامي عنوانه)ا) دوار 
ازروفن ايت لحسن سيد1 سليمان 
مو  الكيفان 50122 مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
الدردار1  سكينة  السيدة 
عنوانه)ا) املجد 05 عمارة 01 الشقة 
مكناس   50080 ويسالن   02 رقم 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما1   05 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2021 تحت رقم 8 22.
1113I

ائتمانية زهير

MEDINA SPA
إعالن متعدد القرارات

ائتمانية زهير
زنقة ابن عائشة عمارة باريس 

الطابق التالت مكتب رقم 11 كيليز 
مراكش، 0000 ، مراكش املغرب

MEDINA SPA »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: درب 
الزعر1 رياض الزيتون درب الجديد 
رقم 27 قنارية - 0000  مراكش 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجار1: 
.33995

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 21 دجنبر 2020

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذ1 ينص على مايلي: 
االستثنائي  العام  الجمع  بمقت�سى 
واملسجل   2020/12/21 في  املؤرخ 
قرر  بتاريخ  2021/01/1  بمراكش 
الشركة املذكورة أعاله الرفع  شركاء 
000 330 درهم إلى  من رأسمالها من 
 000 بخلق  درهم   1  630  000  00
الواحدة  الحصة  قيمة  حصة   13
درهم ودلك بواسطة الحساب   100

الجار1 للشركاء.
قرار رقم 2: الذ1 ينص على مايلي: 

تحيين القانون األسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 6: الذ1 ينص على مايلي: 
األسهم

بند رقم 7: الذ1 ينص على مايلي: 
رأسما  الشركة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما1   06 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 123771.
111 I

WAY CONSEIL

OMAPI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وفاة شريك

WAY CONSEIL
 N 823 MASSIRA 1 -A، 40000،

MARRAKECH MAROC
OMAPI شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي املسيرة 
1 ب رقم 816 - 5160  مراكش 

املغرب.
وفاة شريك

رقم التقييد في السجل التجار1 

. 5995
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2015 تم اإلعالم  27 أبريل  املؤرخ في 
بوفاة الشريك عبد الحميد العمر1 
 
ً
تبعا الورثة  على  حصصه  وتوزيع 
أبريل   27 في  املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

2015 بالشكل األتي :
 625 الجوامع،  حنان  السيد)ة) 

حصة .
 795 العمر1،  هشام  السيد)ة) 

حصة .
العمر1،  الحكيم  عبد  السيد)ة) 

795 حصة .
 795 العمر1،  خليل  السيد)ة) 

حصة .
 398 العمر1،  أحالم  السيد)ة) 

حصة .
 398 العمر1،  أمل  السيد)ة) 

حصة .
 398 العمر1،  كريمة  السيد)ة) 

حصة .
 398 العمر1،  وئام  السيد)ة) 

حصة .
 398 العمر1،  خلود  السيد)ة) 

حصة .
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما1   05 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2015 تحت رقم 2086517.
1115I

FIDOLIN

YOUTRACOS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDOLIN
 AV MOHAMED V IMM 9 APPT
 4 TABRIQUET SALE، 11150،

SALE MAROC
YOUTRACOS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 15 شاررع 
األبطا  رقم   أكدا  الرباط الرباط 

10060 الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
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محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

151791

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2021 ما1   06

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.YOUTRACOS

جميع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أشغا  البناء.

 15  : االجتماعي  املقر  عنوان 

شاررع األبطا  رقم   أكدا  الرباط 

الرباط 10060 الرباط املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : سعيد  لخضر  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

نقدية   : سعيد  لخضر  السيد 

بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  سعيد  لخضر  السيد 

يعقوب املنصور   777 رقم   J5 بلوك 

10060 الرباط املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

عنوانه)ا)  سعيد  لخضر  السيد 

يعقوب املنصور   777 رقم   J5 بلوك 

10060 الرباط املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما1  بتاريخ  0  بالرباط  التجارية 

2021 تحت رقم 370 11.

1116I

 COMPTOIR DE CONSEIL ET

D’ORGANISATION

 CONSTRUCTIONS
 METALLIQUES

 ALUMINIUM INOX ET
AUXYATILINIQUE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
تفويت حصص

 CONSTRUCTIONS
 METALLIQUES ALUMINIUM
INOX ET AUXYATILINIQUE

 شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي
سيد1 الخضر زنقة 2  رقم 17 حي 

الحسني الدار البيضاء.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجار1 
.335 25

اإلستثنائي  الجمع  بمقت�سى 
تمت   2020 غشت   11 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيدة نزهة افراق 1000 
 1000 أصل  من  اجتماعية  حصة 
عبدالصمد  السيد  لفائدة  حصة 
الحمداو1 بتاريخ 11 غشت 2020 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 
رقم  تحت   2021 مارس   15

202100113521233

1117I

Cabinet Comptable Marzofid

 STE STRICT BOUYGUE
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجتماعي للشركة

Cabinet Comptable Marzofid
 Rue Ibn Aicha Résid.les huit

 paliers 5eme Etage Appt.n°51
 Guéliz MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROCA
 STE STRICT BOUYGUE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 
بن عائشة عمارة تمانية النخالت 
الطابق الخامس رقم 51 غليز - 

0000  مراكش املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجار1 
.86723

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 26 مارس 2021 تم تحويل 
للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
تمانية  عمارة  عائشة  بن  »زنقة  من 
 51 رقم  الخامس  الطابق  النخالت 
إلى  املغرب«  مراكش    0000  - غليز 
عمارة  بوخاريس  زنقة  املحيط  »حي 
رقم  شقة  األو   الطابق   17 رقم 
الرباط   10000  -  2 رقم  مكتب   3

املغرب«.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما1   06 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 123818.

1118I

FOUZMEDIA

DESIGN MATTERS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA، 14000، kenitra

maroc
DESIGN MATTERS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 88 زنقة 
لبنان وجميل صدقي محل رقم 22 - 

000 1 القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
59659

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2020 يوليوز   01
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. DESIGN MATTERS

تقديم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الخدمات املتعلقة بأ1 مشروع تطوير 

أو إنشاء لتجديد العقارات.

وتقديم  والتدريب  الدعم   *

واألفكار  واالستشارات  املشورة 

بأ1  املتعلقة  املرئية  والتمثيالت 

مشروع تطوير عقار1.

واملنتجات  األعما   توريدات   *

أو  ترميم  أو  تطوير  في  املستخدمة 

تشييد العقارات

* استيراد وتصدير كافة املنتجات 

وتطوير وتجديد  بناء  في  املستخدمة 

العقارات..

زنقة   88  : عنوان املقر االجتماعي 

 -  22 لبنان وجميل صدقي محل رقم 

000 1 القنيطرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 1.000 الشركة:  رأسما   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  -األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بنسعيد  رجاء  السيدة 

اإلمارات  دبي   -- ص.ب  8753  

العربية املتحدة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

عنوانه)ا)  بنسعيد  رجاء  السيدة 

اإلمارات  دبي   -- ص.ب  8753  

العربية املتحدة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 18 مارس 

2021 تحت رقم -.

1119I
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VALUE POINT PARTNERS

PRECIS AUTO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إنشاء فرع تابع للشركة

VALUE POINT PARTNERS
 BD ABDELMOUMEN 119

 CASABLANCA ETG 4 N°29،
20360، CASABLANCA MAROC

PRECIS AUTO شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي املنطقة 
الصناعية رقم 6 3 - 0 0 2 

الجديدة املغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم التقييد في السجل التجار1 -.
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 19 أبريل 2021 تقرر إنشاء 
 - التسمية  تحت  للشركة  تابع  فرع 
ابن زيدون،  بالعنوان شارع  والكائن 
املدينة   ،12 رقم  بوزوبع  تجزئة 
املغرب  أسفي    6033  - الجديدة 
بوحدو  السيد)ة)  من طرف  واملسير 

سمير .
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
28 أبريل  االبتدائية بالجديدة بتاريخ 

2021 تحت رقم 26381.

1120I

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

NAYADO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

 L›ORIENTATION DE
COMPTABILITE

 N°.5 RUE ABOU TAIB
 ELMOUTANABI LOTS WALILI
 AV DES F.A.R BUREAU N°.12

FES، 30000، FES MAROC
NAYADO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق 
صفرو نرجس ب رقم 21 زنقة 
النخيل 1 فاس - 30000 فاس 

اململكة املغربية.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجار1 

.38653

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2021 مارس  في  2  املؤرخ 

املصادقة على :

خالد سعيد1  )ة)  تفويت السيد 

أصل  من  اجتماعية  حصة   1.000

)ة)  السيد  لفائدة  حصة   1.000

مارس  بتاريخ  2  سعيد1  خديجة 

.2021

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

أبريل   29 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2021 تحت رقم 2092.

1121I

COMICONE

HETYTRA

شركة التضامن

تحويل الشكل القانوني للشركة

COMICONE

رقم 1، عمارة 6، اقامة ابن سينا، 

50000، مكناس املغرب

HETYTRA شركة التضامن

و عنوان مقرها االجتماعي رقم 127، 

ديور التاز1 2، زيتون - 50060 

مكناس .

تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجار1 

.22181

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

2021 تم تحويل  06 أبريل  املؤرخ في 

الشكل القانوني للشركة من »شركة 

التضامن« إلى »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما1   05 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2021 تحت رقم  226.

1122I

 BEPOLYCO مكتب الدراسات املتعدد االستشارات

ش م م

 STE MAKAREM

 D›EQUIPEMENT ET

 SERVICE SARL
شركة مكارم للتجهيز والخدمات 

ش.م.م.
إعالن متعدد القرارات

مكتب الدراسات املتعدد 

االستشارات BEPOLYCO ش م م
رقم 110 حي الحسني شارع موال1 
رشيد ورزازات، 5000 ، ورزازات 

املغرب

 STE MAKAREM

 D›EQUIPEMENT ET SERVICE

SARL شركة مكارم للتجهيز 

والخدمات ش.م.م. 

»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: عند 

مقاولة ازلو لالشغا  والتجهيز رقم 

57 الحسنية ورزازات - 5000  

ورزازات املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجار1: 

.10389

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في  1 أبريل 2021

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذ1 ينص على مايلي: 

االجتماعي  الهدف  تغييروتحيين 

واشغا   املقاولة  يالي  كما  ليصبح 

البناء البناء املعدني والتجارة بشكلها 

العام 

قرار رقم 2: الذ1 ينص على مايلي: 

الف  مائة  من  الراسما   من  الرفع 

ودلك  نقدا  درهما  مليون  الى  درهم 

وخمسة  مائتان  ا1  الربع  بتجميد 

وعشرون درهما في الحساب البنكي 

للشركة

قرار رقم 3: الذ1 ينص على مايلي: 

تحيين القانون االسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

على  ينص  الذ1   :03 رقم  بند 
الجديد  االجماعي  الهدف  مايلي: 

للشركة واملشار اليه اعاله
على  ينص  الذ1   :06 رقم  بند 
للشركة  الجديد  الراسما   مايلي: 
ازلو  حمو  للسيد  كله  درهما  مليون 

وطنيته رقم ب 220989.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   29 االبتدائية بورزازات بتاريخ 

2021 تحت رقم 290.
1123I

RL CONSULTING

 PATRIMONIA
INVESTISSEMENTS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
استمرار نشاط الشركة

 PATRIMONIA
INVESTISSEMENTS
 درهم 1.000.000 

شركة محدودة املسؤولية برأسما  
املقر االجتماعي: 10 زنقة علي عبدا 
لرزاق طابق 3 حي راسين ٫ الدار 

البيضاء
805. 0  رقم التجار1 السجل

بموجب عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
12 ابريل 2021 قررما يلي : -
استمرار نشاط الشركة.

مايو   05 ثم اإليداع القانوني يوم 
- 2021

تحت رقم 777209 
112 I

STE FIDUCONFIANCE

LAZIO CAR
إعالن متعدد القرارات

STE FIDUCONFIANCE
 Imm 116, Bureaux Nada, Appt
 9, Bd Med V, V.N, Fès، 30000،

FES MAROC
LAZIO CAR »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: 88 تجزئة 
تغات 2 طريق مكناس، محل رقم 2 

فاس - 30000 فاس املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«
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رقم التقييد في السجل التجار1: 

.5 925

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 29 يناير 2021

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذ1 ينص على مايلي: 

تفويت الحصص االجتماعية 

على  ينص  الذ1   :2 رقم  قرار 

مايلي: املوافقة على تخلي السيد عبد 

 2500 الرحيم العمراني الزريفي على 

محمد  والسيد  اجتماعية  حصة 

حصة   2500 العمراني الزريفي على 

سامي  السيد  لفائدة  اجتماعية 

عقد  بمقت�سى  العمراني  الزريفي 

التخلي بتاريخ 29/01/2021

قرار رقم 3: الذ1 ينص على مايلي: 

للشركة  القانوتي  الشكل  تحويل 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  من 

محدودة  املسؤولية  ذات  شركة  الى 

بشريك وحيد 

قرار رقم  : الذ1 ينص على مايلي: 

املوافقة على استقالة السيد محمد 

العمراني الزريفي من مهمة التسيير 

وتسليمه االبراء 

قرار رقم 5: الذ1 ينص على مايلي: 

االسا�سي  القانون  صياغة  اعادة 

للشركة 

على  ينص  الذ1   :6 رقم  قرار 

تعيين السيدة فاطمة الزهراء  مايلي: 

مزوار1 مسيرة جديدة للشركة ملدة 

غير محدودة بمقت�سى قرار الشريك 

الوحيد بتاريخ 29/01/2021

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

على  ينص  الذ1   :6-7 رقم  بند 

مايلي: املوافقة على تخلي السيد عبد 

 2500 الرحيم العمراني الزريفي على 

محمد  والسيد  اجتماعية  حصة 

حصة   2500 العمراني الزريفي على 

سامي  السيد  لفائدة  اجتماعية 

عقد  بمقت�سى  العمراني  الزريفي 

التخلي بتاريخ 29/01/2021

بند رقم 1: الذ1 ينص على مايلي: 

للشركة  القانوتي  الشكل  تحويل 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  من 

محدودة  املسؤولية  ذات  شركة  الى 

بشريك وحيد 

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   29 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2021 تحت رقم 07 1.

1125I

FIDUCIAIRE ENNOUR

JAD ILYAS TD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ENNOUR

 1ER ETAGE N 75 BD ALLAL BEN

 ABDELLAH، 23200، FQUIH

BEN SALAH MAROC

JAD ILYAS TD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي غزالن 

02 الرقم 36 الفقيه بن صالح - 

23200 الفقيه بن صالح املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

 693

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   01

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 JAD  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. ILYAS TD

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التي  السيارات  طريق  عن  البضائع 

أو  مساوية  املعتمدة  حمولتها  تكون 

 )مقاو ) النقل املحلي
ً
أكبر من 15 طنا

إنشاءات  أو  متنوعة  أعما    -  

)مقاو ) 

-التجارة.

عنوان املقر االجتماعي : حي غزالن 
 - صالح  بن  الفقيه   36 الرقم   02

23200 الفقيه بن صالح املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد محمد االمين كردان : 500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
بوراس  الزهراء  فاطمة  السيدة 
درهم   100 بقيمة  حصة   500  :

للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
كردان  االمين  محمد  السيد 
حي السور الجديد امزميز  عنوانه)ا) 

مراكش 2103  مراكش املغرب.
بوراس  الزهراء  فاطمة  السيدة 
عنوانه)ا) الحي االدار1 زنقة القيروان 
 23200 الفقيه بن صالح   02 الرقم 

الفقيه بن صالح املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
كردان  االمين  محمد  السيد 
حي السور الجديد امزميز  عنوانه)ا) 

مراكش 2103  مراكش املغرب
بوراس  الزهراء  فاطمة  السيدة 
عنوانه)ا) الحي االدار1 زنقة القيروان 
 23200 الفقيه بن صالح   02 الرقم 

الفقيه بن صالح املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  بن صالح  بالفقيه  االبتدائية 

20 أبريل 2021 تحت رقم  12.
1126I

AB GESTION

WALASH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AB GESTION
 bd zerktouni angle bd 219
 roudani 1er etg، 20000،

Casablanca Maroc
WALASH شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 332.

شارع إبراهيم الروداني إقامة 
ريحان الطابق5 رقم 21 حي املعارف 

الدارالبيضاء - 20000 الدارالبيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

501867

 22 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.WALASH

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 promotion immobilières,

 gestion d’établissements

 hôtelier, commercialisation de

..produits cosmétiques

.332  : االجتماعي  املقر  عنوان 

إقامة  الروداني  إبراهيم  شارع 
21 حي املعارف  رقم  ريحان الطابق5 

20000 الدارالبيضاء  الدارالبيضاء - 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

510 حصة   : السيد وليد حسين 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 UMOW ASHLEY السيد 

 100 بقيمة  حصة   DAVID :  90

درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد وليد حسين عنوانه)ا) حي 

أوالد  السبت  سوق  الجميل  املنظر 

النمة 23000 بني مال  املغرب.

 UMOW ASHLEY السيد 

 20000 أستراليا  عنوانه)ا)   DAVID

أستراليا أستراليا.
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والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسير1 الشركة:

السيد وليد حسين عنوانه)ا) حي 
أوالد  السبت  سوق  الجميل  املنظر 

النمة 23000 بني مال  املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 06 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

ما1 2021 تحت رقم 777252.
1127I

KHOUYI BADIA

 STE KHALK TRAVAUX
DIVERS SARL

إعالن متعدد القرارات

KHOUYI BADIA
مكناس، 50000، مكناس املغرب

 STE KHALK TRAVAUX DIVERS
SARL »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: 93 
مجموعة 8 ب م ع - - مكناس 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجار1: 
.2 883

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 26 أبريل 2021

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم -1: الذ1 ينص على مايلي: 
15000حصة  بيع الحصص بقيمة   -
 15000 بدر.  خيور  السيد  ملك  في 
محمد  خيور  السيد  ملك  في  حصة 
الى السيد علي العظامة الذ1 أصبح 
من  املائة  في   97 قيمته  ما  يمتلك 
محمد  خيور  والسيد  الحصص 
أصبح يمتلك ما قيمته 3 في املائة من 
استقالة  قبو   الحصص . - 
املسير خيور بدر وتعيين علي العظامة 

كمسير جديد. - الشكلية والسلطة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذ1   : 3 رقم  بند 
بقيمة  الحصص  بيع   - مايلي: 
السيد خيور  ملك  في  15000حصة 
السيد  ملك  في  حصة   15000 بدر. 
خيور محمد الى السيد علي العظامة 

في   97 الذ1 أصبح يمتلك ما قيمته 
خيور  والسيد  الحصص  من  املائة 

في   3 محمد أصبح يمتلك ما قيمته 
قبو   املائة من الحصص . - 

استقالة املسير خيور بدر وتعيين علي 

الشكلية   - جديد.  كمسير  العظامة 

والسلطة

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما1   05 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2021 تحت رقم 2272.

1128I

STE CABICO BOUCHAITE

بدر الزمان لالستثمار والتنمية 
العقارية

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

STE CABICO BOUCHAITE

  6RUE ZERHOUNE MERS

 SULTAN، 20120، CASABLANCA

MAROC

بدر الزمان لالستثمار والتنمية 

العقارية شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي   1 زنقة 

محمد سميحة - 20250 الدار 

البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

.16885

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2021 أبريل  املؤرخ في  1 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد بدر الزمان لالستثمار 

رأسمالها  مبلغ  العقارية  والتنمية 

مقرها  وعنوان  درهم   100.000
زنقة محمد سميحة  اإلجتماعي   1 

- 20250 الدار البيضاء املغرب نتيجة 

  : بدون نشاط.

ب   1  التصفية  مقر  حدد  و 
الدار   20250  - زنقة محمد سميحة 

البيضاء املغرب. 

و عين:

السيد)ة) عبد الهاد1 بدر الزمان 

 301 تجزئة النورس رقم  وعنوانه)ا) 

البيضاء  الدار   27223 بوعزة  دار 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

 وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 06 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

ما1 2021 تحت رقم 777306.

1129I

مستأمنة املتنبي للمحاسبة

ARCHI.KAT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مستأمنة املتنبي للمحاسبة

130 شارع املتنبي الطابق 2، 

23000، بني مال  املغرب

ARCHI.KAT شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الخير 01 شارع محمد السادس 

اقامة املزار مكتب رقم 01 بني مال  - 

23000 بني مال  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

11 37

 22 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ARCHI.KAT

مهندسة   : غرض الشركة بإيجاز 
معمارية.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
السادس  محمد  شارع   01 الخير 
بني مال    01 اقامة املزار مكتب رقم 

- 23000 بني مال  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : الكتاني  فاتن  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  الكتاني  فاتن  السيدة 
حي االدارسة اقامة الحمد زنقة 5 رقم 

0  23000 بني مال  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
عنوانه)ا)  الكتاني  فاتن  السيدة 
حي االدارسة اقامة الحمد زنقة 5 رقم 

0  23000 بني مال  املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما1  االبتدائية ببني مال  بتاريخ  0 

2021 تحت رقم  51.

1130I

شركة فضيلة ارينتا  ش م م

شركة فضيلة ارينتال ش م م
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة فضيلة ارينتا  ش م م
شارع الحسن الثاني عمارة املوحدين 
جرسيف، 35100، جرسيف املغرب

شركة فضيلة ارينتا  ش م م 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
الحسن الثاني عمارة املوحدين 

جرسيف 35100 جرسيف املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
2067
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2006 يونيو   08
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
شركة   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

فضيلة ارينتا  ش م م .
مكتب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الخدمات االدارية واالستشارات.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
املوحدين  عمارة  الثاني  الحسن 

جرسيف 35100 جرسيف املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  -األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة فضيلة بنخيفة عنوانه)ا) 
جرسيف   35100 ملوية  تجزئة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
بنخليفة  فضيلة  السيدة 
 35100 ملوية  تجزئة  عنوانه)ا) 

جرسيف املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما1   05 االبتدائية بجرسيف بتاريخ 

2021 تحت رقم 1076/2021.
1131I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

دومينو إش أر موروكو

تأسيس شركة املساهمة

 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

زاوية شارع محمد الخامس وشارع 
ابن كثير إقامة دوس مارس رقم   ، 

90000، طنجة املغرب
دومينو إش أر موروكو »شركة 

املساهمة« 

وعنوان مقرها االجتماعي: 202 شارع 

عبد املومن رقم 5 الطابق األر�سي -، 

20000 الدار البيضاء املغرب

إعالن عن تأسيس » شركة 

املساهمة«
رقم التقييد في السجل التجار1 

.501759

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 مارس   29

األسا�سي لشركة املساهمة باملميزات 

التالية:

شكل الشركة : شركة املساهمة .

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء بمختصر تسميتها : دومينو 

إش أر موروكو.

وكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مقاولة   - التشغيل  في  الوساطة 

التشغيل املؤقت.

عنوان املقر االجتماعي : 202 شارع 

 - الطابق األر�سي   5 عبد املومن رقم 

20000 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة: 99 سنة.

ويبلغ رأسما  الشركة 1.000.000 

درهم،

مقسم كالتالي:
مار1  روجيه  اوليفيي  السيد 

 100 بقيمة  حصة   500  : كاستينو 

درهم للحصة .

السيد محمد وسيل الهبيل : 500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد لويك جورج مار1 البوش 

درهم   100 بقيمة  حصة   500  :

للحصة.

السيد مناف الهبيل : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 5.500  : أر  إش  دومينو  الشركة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

الشركة مانو  أنفيستسمون إ1 

 100 حصة بقيمة   2.500  : كونسيي 

درهم للحصة .

مجلس  أعضاء  أو  -املتصرفون   

الرقابة: 

مار1  روجيه  اوليفيي  السيد 
متصرف  بصفته)ا)  كاستينو 
واحة  الكواسم  دوار  عنوانه)ا) 
  0065 تسلطانت  الثاني  الحسن 

مراكش املغرب
بصفته)ا)  الهبيل  مناف  السيد 
متصرف عنوانه)ا) 18 زنقة إفانجيل 

75018 باريس فرنسا
السيد لويك جورج مار1 البوش 
 27 عنوانه)ا)  متصرف  بصفته)ا) 
ديد1  سانت   69370 دوبوا  طريق 

مونت دور فرنسا
الهبيل  وسيل  محمد  السيد 
تجزئة  بصفته)ا) متصرف عنوانه)ا) 
مراكش    0090 رقم  2   اسيل 

املغرب
مراقب أو مراقبي الحسابات :

إ1  أوديت  ألترناتيف  الشركة 
)ا)بصفته مراقب  إكسبرتيز كونطابل 
3 شارع السالم  الحسابات عنوانه)ا) 

90000 طنجة املغرب
األسا�سي  النظام  مقتضيات 
وتوزيع  االحتياطي  بتكوين  املتعلقة 

األرباح :
اقتطاع نسبة 5 في املائة من الربح 

الصافي لتكوين االحتياط القانوني .
املنصوص  الخاصة  اإلمتيازات 

عليها لكل شخص :
ال �سيء يذكر .

بقبو   متعلقة  مقتضيات 
تفويت  لهم  املخو   األشخاص 
األسهم وتعيين جهاز الشركة املخو  

له البث في طلبات القبو  :- .
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

ما1 2021 تحت رقم 16602.
1132I

COMICONE

HETYTRA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مالءمة النظام األسا�سي للشركة

COMICONE
رقم 1، عمارة 6، اقامة ابن سينا، 

50000، مكناس املغرب
HETYTRA »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: رقم 127، 

ديور التاز1 2، زيتون - 50060 
مكناس املغرب.

»مالءمة النظام األسا�سي للشركة«
رقم التقييد في السجل التجار1: 

.22181
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 06 أبريل 2021
األسا�سي  النظام  مالءمة  تقرر 
القانون:  مقتضيات  مع  للشركة 
املسؤولية  ذات  بالشركة  الخاص 

املحدودة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
ما1   05 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2021 تحت رقم  226.
1133I

موثق باملحمدية

الحشادي للبناء
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

موثق باملحمدية
رقم  2، تجزئة املنار، شارع 

الرياض، املحمدية.، 20820، 
املحمدية املغرب

الحشاد1 للبناء شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي املحمدية، 
تجزئة الحرية 1، رقم  22، الطابق 
الثالث، الشقة 9 املحمدية 20820 

املحمدية املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
27965

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   19
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

الحشاد1 للبناء.
اإلنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقار1
.La Promotion Immobilière

عنوان املقر االجتماعي : املحمدية، 
الطابق  رقم  22،   ،1 تجزئة الحرية 
 20820 املحمدية   9 الشقة  الثالث، 

املحمدية املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  -األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
الحشاد1  امبارك  السيد 
مومن،  تجزئة  املحمدية،  عنوانه)ا) 
 20820  .1 رقم  التجار1،  املركز 

املحمدية املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
الحشاد1  امبارك  السيد 
مومن،  تجزئة  املحمدية،  عنوانه)ا) 
 20820 رقم  التجار1،  املركز 

املحمدية املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما1   03 االبتدائية باملحمدية بتاريخ 

2021 تحت رقم 1058.

113 I

fiskzem

ASCID AGENCY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiskzem
 hay zahra rue oued el yarmouk،

15000، khemisset maroc
ASCID AGENCY شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 20 
زنقة عبد امللك سعد1 - 15000 

الخميسات املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

29265

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   21

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ASCID : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.AGENCY

نشاط   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التصميم

مبرمج، محلل، مصمم كمبيوتر.

 20 رقم   : عنوان املقر االجتماعي 

 15000  - سعد1  امللك  عبد  زنقة 

الخميسات املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد شكر1 الصديق : 100.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد شكر1 الصديق عنوانه)ا) 

سعد1  امللك  عبد  زنقة   20 رقم 

15000 الخميسات املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

السيد شكر1 الصديق عنوانه)ا) 

سعد1  امللك  عبد  زنقة   20 رقم 

15000 الخميسات املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 03 بتاريخ  بالخميسات  االبتدائية 

ما1 2021 تحت رقم 167.

1135I

AUDIT HOUSE أوديت هاوس

WISPER IO MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

AUDIT HOUSE أوديت هاوس
تجزئة الكولين 2 عمارة لوماتينيون 
الطابق 2 املكتب 6 سيد1 معروف، 

20150، البيضاء املغرب
WISPER IO MAROC شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية زنقة 
املسيرة والزرقطوني توين سنتر ط 

8 - 20000 البيضاء املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجار1 
.381805

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تعيين   2021 مارس   30 املؤرخ في 
مسير جديد للشركة السيد)ة) كونون 

جون مارك كمسير وحيد
تبعا لقبو  استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 30 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 1 7765.
1136I

أسماء ميديا

DISGLOTEC SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

أسماء ميديا
شارع صهيب الرومي بلوك 39 الرقم 

20 البرنو�سي البيضاء، 20000، 
البيضاء املغرب

DISGLOTEC SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع أم 
الربيع اقامة الوئام رقم 11 األلفة 

الدارالبيضاء البيضاء 20000 
الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
 99273

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 مارس   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DISGLOTEC SARL

بيع  : شراء  غرض الشركة بإيجاز 

تخدم  التي  املنتجات  توزيع  وتوزيع 

الكمبيوتر الكهربائي املتداخل .

: شارع أم  عنوان املقر االجتماعي 

األلفة   11 رقم  الوئام  اقامة  الربيع 

 20000 البيضاء  الدارالبيضاء 

الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:  رأسما   مبلغ 

500.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

 : ازهار1  الصمد  عبد  السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة    .000

للحصة .

السيد رشيد ايت الطالب : 1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
ازهار1  الصمد  عبد  السيد 
األلفة   22 رقم   16 زنقة  عنوانه)ا) 

الدارالبيضاء   20000 الدارالبيضاء 

املغرب.

الطالب  ايت  رشيد  السيد 

  2 اقامة املستقبل م س  عنوانه)ا) 
سيد1 معروف   9 رقم   371 عمالرة 

الدارالبيضاء   20000 البيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

الطالب  ايت  رشيد  السيد 

  2 اقامة املستقبل م س  عنوانه)ا) 
سيد1 معروف   9 رقم   371 عمالرة 

الدارالبيضاء   20000 البيضاء 

املغرب.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 629 77.

1137I

AUDIT HOUSE أوديت هاوس

VERADIUM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AUDIT HOUSE أوديت هاوس
تجزئة الكولين 2 عمارة لوماتينيون 
الطابق 2 املكتب 6 سيد1 معروف، 

20150، البيضاء املغرب
VERADIUM شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

سمية عمارة 82 ط   ش 16 النخيل 
- 20000 البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
501173

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 مارس   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.VERADIUM
مسير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقارات.
زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
سمية عمارة 82 ط   ش 16 النخيل 

- 20000 البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   1.000  : الياني  الشركة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عمارة  عنوانه)ا)  الياني  الشركة 

33 مركز املنامة  383 ش  316 طريق 

0 املنامة البحرين.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

عنوانه)ا)  عزيز  البواب  السيد 

 8 03  6 زنقة  روتالير  ستيفان 

الندشوت املانيا

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 03 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

ما1 2021 تحت رقم 776592.

1138I

أسماء ميديا

نوفيل مينييغ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

أسماء ميديا

شارع صهيب الرومي بلوك 39 الرقم 

20 البرنو�سي البيضاء، 20000، 

البيضاء املغرب

نوفيل مينييغ شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي أما  

3 الزنقة 20 رقم 13 البرنو�سي 

الدارالبيضاء - 20000 الدارالبيضاء 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

.391321

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2020 نونبر   05 املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

رأسمالها  مبلغ  مينييغ  نوفيل 

مقرها  وعنوان  درهم   100.000,00
اإلجتماعي أما  3 الزنقة 20 رقم 13 

 20000  - الدارالبيضاء  البرنو�سي 

الدارالبيضاء املغرب نتيجة   : عدم 

االشتغا  .

و حدد مقر التصفية ب 58 تجزئة 

 - الجديد  البئر   173 الرقم  مبروكة 

20000 البئر الجديد املغرب. 

و عين:
احمويين  محمد  السيد)ة) 
وعنوانه)ا) تجزئة مبروكة الرقم 173 
الدارالبيضاء   20000 الجديد  البئر 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
الحدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  ومحل  املخابرة  محل  لهم 
بالتصفية  العقود والوثائق املتعلقة 
173 البئر  : 58 تجزئة مبروكة الرقم 

الجديد
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 30 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

دجنبر 2020 تحت رقم 759888.
1139I

أسماء ميديا

ATEBAT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

أسماء ميديا
شارع صهيب الرومي بلوك 39 الرقم 

20 البرنو�سي البيضاء، 20000، 
البيضاء املغرب

ATEBAT شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي الصفا 
تجزئة رقم 2  العمارة 1 ليساسفة 
البيضاء - 20000 الدارالبيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجار1 
.31 223

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
2021 تقرر حل  09 فبراير  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
ATEBAT مبلغ رأسمالها 100.000,00 
اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
العمارة    2 رقم  تجزئة  الصفا  حي 
 20000  - البيضاء  ليساسفة   1
الدارالبيضاء املغرب نتيجة   : عدم 

االشتغا .
و حدد مقر التصفية ب حي الصفا 
ليساسفة   1 العمارة    2 تجزئة رقم 
الدارالبيضاء   20000  - البيضاء 

املغرب. 

و عين:
السيد)ة) خالد امللو1 وعنوانه)ا) 
املنطقة   163 رقم  الخير  تجزئة 
بوسكورة  صالح  أوالد  الصناعية 
الدارالبيضاء   20000 النواصر 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.
 وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 
املتعلقة بالتصفية : حي الصفا تجزئة 
رقم 2  العمارة 1 ليساسفة البيضاء
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

مارس 2021 تحت رقم 770112.
11 0I

Advance Center

XPERTEO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Advance Center
 Villa 9k4 Rue Annajd Hay Riad،

10020، Rabat Maroc
XPERTEO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي فيال 9ك  
زنقة النجد، حي الرياض - 10100 

الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
151869

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   19
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.XPERTEO
1. تطوير   : غرض الشركة بإيجاز 

تكنولوجيا املعلومات
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2. حلو  تكنولوجيا املعلومات
تكنولوجيا  استشارات   .3

املعلومات.
عنوان املقر االجتماعي : فيال 9ك  
 10100  - الرياض  حي  النجد،  زنقة 

الرباط املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : الجرار1  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد الجرار1 عنوانه)ا) 
الرشاد  حي  مكرر   16 رقم   66 زنقة 

10000 الرباط املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
السيد محمد الجرار1 عنوانه)ا) 
الرشاد  حي  مكرر   16 رقم   66 زنقة 

10000 الرباط املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما1   05 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2021 تحت رقم 57  11.

11 1I

LA NORME SARL

فورست لوك املغرب 
FIRSTLOG Maroc SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LA NORME SARL
 7RUE LIEUTENANT BERGE
 AVENUE HASSAN II 7RUE

 LIEUTENANT BERGE
 AVENUE HASSAN II، 20300،

CASABLANCA MAROC
 FIRSTLOG فورست لوك املغرب

Maroc SARL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي  6 زنقة 
عبد هللا املديوني الطابق األو  الرقم 
2، مركز األعما  رياض، درب عمر - 

20300 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

502039

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   12

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 FIRSTLOG املغرب  لوك  فورست 

.Maroc SARL

التخزين   : غرض الشركة بإيجاز 

مقاولة   / اللوجستية  والخدمات 

للتعبئة والتغليف.

زنقة   6  : عنوان املقر االجتماعي 

عبد هللا املديوني الطابق األو  الرقم 

 - 2، مركز األعما  رياض، درب عمر 

20300 الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 90.000 الشركة:  رأسما   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 600  : عبقار1  عصام  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 MWS FINANCES الشركة 

 100 SARL AU : 300 حصة بقيمة 

درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عصام عبقار1 عنوانه)ا) 

طابق  مسلم  ابن  قطيبة  زنقة   20

البيضاء  الدار   20100 بيرجي  حي    

املغرب.

 MWS FINANCES الشركة 

حي الهناء  21  عنوانه)ا)   SARL AU

شارع ابن سينا 20210 الدار البيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

السيد عصام عبقار1 عنوانه)ا) 
طابق  مسلم  ابن  قطيبة  زنقة   20

البيضاء  الدار   20100 بيرجي  حي    

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 06 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

ما1 2021 تحت رقم 777275.

11 2I

العبدالو1 لالشغا  املحاسبتية

STE WADIAA MARBRE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

العبدالو1 لالشغا  املحاسبتية

عمارة نوميديا شارع محمد الخامس 

الطابق 2الشقة3 تازة، 35000، تازة 

املغرب

STE WADIAA MARBRE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم  26 

بلوك 3 حي الرشاد - 35000 تازة 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجار1 

.1837

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2021 أبريل   07 في  املؤرخ 

املصادقة على :
رشيد الناصر  )ة)  تفويت السيد 

أصل  من  اجتماعية  حصة   5,21

100 حصة لفائدة السيد )ة) الناصر 

محمد بتاريخ 07 أبريل 2021.

هشام الناصر  )ة)  تفويت السيد 

أصل  من  اجتماعية  حصة   5,21

100 حصة لفائدة السيد )ة) الناصر 

محمد بتاريخ 07 أبريل 2021.

تفويت السيد )ة) الناصر الناصر 

أصل  من  اجتماعية  حصة   55,22

100 حصة لفائدة السيد )ة) الناصر 

محمد بتاريخ 07 أبريل 2021.

تفويت السيد )ة) فاطمة الحسني 

أصل  من  اجتماعية  حصة   13,56

100 حصة لفائدة السيد )ة) الناصر 

محمد بتاريخ 07 أبريل 2021.

الناصر  زهرة  )ة)  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   2,60
100 حصة لفائدة السيد )ة) الناصر 

محمد بتاريخ 07 أبريل 2021.
عتيقة الناصر  )ة)  تفويت السيد 
أصل  من  اجتماعية  حصة   2,60
100 حصة لفائدة السيد )ة) الناصر 

محمد بتاريخ 07 أبريل 2021.
)ة) سميرة الناصر  تفويت السيد 
أصل  من  اجتماعية  حصة   2,60
100 حصة لفائدة السيد )ة) الناصر 

محمد بتاريخ 07 أبريل 2021.
تفويت السيد )ة) سعيدة الناصر 
أصل  من  اجتماعية  حصة   2,60
100 حصة لفائدة السيد )ة) الناصر 

محمد بتاريخ 07 أبريل 2021.
الناصر  سناء  )ة)  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   2,60
100 حصة لفائدة السيد )ة) الناصر 

محمد بتاريخ 07 أبريل 2021.
تفويت السيد )ة) فطيمة الناصر 
أصل  من  اجتماعية  حصة   2,60
100 حصة لفائدة السيد )ة) الناصر 

محمد بتاريخ 07 أبريل 2021.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بتازة بتاريخ  0 ما1 2021 

تحت رقم 258.
11 3I

مستأمنة املتنبي للمحاسبة

 AUTO ECOLE MENZAH
ATLAS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

مستأمنة املتنبي للمحاسبة
130 شارع املتنبي الطابق 2، 

23000، بني مال  املغرب
 AUTO ECOLE MENZAH ATLAS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
بغداد حي مسيرة 2 بني مال  - 

23000 بني مال  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
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رقم التقييد في السجل التجار1 : 

11 39

 29 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2021 مارس 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 AUTO : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.ECOLE MENZAH ATLAS

مدرسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لتعليم السياقة بسيارة واحدة فقط.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

بغداد حي مسيرة 2 بني مال  - 23000 

بني مال  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 : العزوز1  ابوالقاسم  السيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

العزوز1  ابوالقاسم  السيد 

 6 رقم   2 بلوك  االمل  حي  عنوانه)ا) 

23000 بني مال  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

العزوز1  ابوالقاسم  السيد 

 6 رقم   2 بلوك  االمل  حي  عنوانه)ا) 

23000 بني مال  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما1  االبتدائية ببني مال  بتاريخ  0 

2021 تحت رقم 515.

11  I

العبدالو1 لالشغا  املحاسبتية

 STE WADIAA MARBRE

SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

العبدالو1 لالشغا  املحاسبتية

عمارة نوميديا شارع محمد الخامس 

الطابق 2الشقة3 تازة، 35000، تازة 

املغرب

ste wadiaa marbre sarl au شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

و عنوان مقرها االجتماعي رقم  26 

بلوك 3 حي الرشاد - 35000 تازة .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

.1837

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

2021 تم تحويل  07 أبريل  املؤرخ في 

الشكل القانوني للشركة من »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة« إلى »شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بتازة بتاريخ  0 ما1 2021 

تحت رقم 258.

11 5I

العبدالو1 لالشغا  املحاسبتية

 STE WADIAA MARBRE

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

العبدالو1 لالشغا  املحاسبتية

عمارة نوميديا شارع محمد الخامس 

الطابق 2الشقة3 تازة، 35000، تازة 

املغرب

 STE WADIAA MARBRE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم  26 

بلوك 3 حي الرشاد - 35000 تازة 

املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

.1837

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تعيين   2021 أبريل   07 املؤرخ في 
السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

الناصر محمد كمسير وحيد
تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بتازة بتاريخ  0 ما1 2021 

تحت رقم 258.
11 6I

MOORISH

JURISTU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MOORISH
39 شارع لال ياقوت الطابق 5 شقة 
د، 20080، الدار البيضاء املغرب
JURISTU شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع عبد 
الكريم الخطابي اقامة جواد 109 
الطابق 3 شقة 3  كليز مراكش 

0000  مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

11  73
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 ما1   07
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.JURISTU
املشورة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

القانونية.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
جواد  اقامة  الخطابي  الكريم  عبد 
109 الطابق 3 شقة 3  كليز مراكش 

0000  مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 500  : الضفر1  عاد   السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

حصة   500  : السيد منير لهراو1 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عاد  الضفر1 عنوانه)ا) 
  01 رقم   28 عمارة  الفضل  تجزئة 
مراكش    0000 السالم  رياض 

املغرب.

عنوانه)ا)  لهراو1  منير  السيد 

مراكش    0000 اسيف س رقم  3 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

السيد عاد  الضفر1 عنوانه)ا) 
  01 رقم   28 عمارة  الفضل  تجزئة 
رياض السالم 0000  مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما1   03 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2021 تحت رقم 7 1236.

11 7I

BUREAU ESSOUFYANI

SWISS LENS
إعالن متعدد القرارات

BUREAU ESSOUFYANI

 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH

 RUE ALJAZIRA ALKHADRA،

70000، LAAYOUNE MAROC

SWISS LENS »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: ملتقى 

شارع محمد السادس وشارع مزوار 

إقامة السالم الرقم  30 مكتب 16 

- - العيون املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجار1: 

.2 237

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

تم اتخاذ   2021 أبريل   03 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
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على  ينص  الذ1   :01 رقم  قرار 
مايلي: تغيير مقر الشركة إلى العنوان 
)الضحى)  املستقبل  تجزئة  الجديد: 

بلوك S1 الرقم  2 العيون
على  ينص  الذ1   :02 رقم  قرار 
عبر  الشركة  نشاط  توسيع  مايلي: 
التصدير   - العامة  التجارة  إضافة: 

واإلستيراد
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
الذ1 ينص   : بند رقم 03-04-36 
تغيير وتحيين بعض بنود  على مايلي: 

القانون األسا�سي
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما1   05 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2021 تحت رقم 33/2021 1.

11 8I

BUREAU ESSOUFYANI

SN2BC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BUREAU ESSOUFYANI
 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH
 RUE ALJAZIRA ALKHADRA،
70000، LAAYOUNE MAROC
SN2BC شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
موال1 رشيد مجموعة ف رقم 82 
العيون - 70000 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
36533

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 ما1   05
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SN2BC
وكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
كراء   - العقارات  كراء   - عقارية 

السيارات - أشغا  البناء.
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 82 رقم  ف  مجموعة  رشيد  موال1 

العيون - 70000 العيون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : الورد1  زهرة  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  الورد1  زهرة  السيدة 
حي   253 رقم  طارق  جبل  شارع 
العيون   70000 العيون   02 الوحدة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
عنوانه)ا)  الورد1  زهرة  السيدة 
حي   253 رقم  طارق  جبل  شارع 
العيون   70000 العيون   02 الوحدة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما1   06 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2021 تحت رقم 53 1.
11 9I

BUREAU ESSOUFYANI

 SAHARA MARUCOS
TRAVAUX

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

BUREAU ESSOUFYANI
 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH
 RUE ALJAZIRA ALKHADRA،
70000، LAAYOUNE MAROC

 SAHARA MARUCOS TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي موال1 
رشيد بلوك ف رقم 82 الطابق االو  

العيون - 70000 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
36529

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 ما1   05
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
.SAHARA MARUCOS TRAVAUX

أشغا    : بإيجاز  الشركة  غرض 
البناء - نقل البضائع لحساب الغير - 
نقل البضائع على الصعيدين الوطني 

والدولي - تجارة عامة.
عنوان املقر االجتماعي : حي موال1 
رشيد بلوك ف رقم 82 الطابق االو  

العيون - 70000 العيون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
1.000 حصة   : السيد رشيد قزة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
دوار  السيد رشيد قزة عنوانه)ا) 
فجيج  الشعير  6100  عين  الخط 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
دوار  السيد رشيد قزة عنوانه)ا) 
فجيج  الشعير  6100  عين  الخط 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما1   06 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2021 تحت رقم 51 1.

1150I

global compta et conseils

D3G TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

global compta et conseils
10,شارع ابن تومرت الطابق الثاني، 

90000، طنجة املغرب
D3G TRANS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 103تجزئة 

الخير 2أ مسنانة - 90000 طنجة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
115965

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   05
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 D3G  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

. TRANS
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الطرقي الوطني والدولي للبضائع
استراد وتصدير

 شراء وبيع جميع وسائل النقل
 التجارة العامة والتوزيع والشراء 
والبيع والتمثيل واالستيراد والتصدير 

أل1 مادة أو بضاعة. .
عنوان املقر االجتماعي : 103تجزئة 
طنجة   90000  - مسنانة  2أ  الخير 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسما  الشركة: 000.000.  

درهم، مقسم كالتالي:
 : ابراهيمي  السميع  عبد  السيد 
درهم   100 بقيمة  حصة    0.000

للحصة .
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والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

ابراهيمي  السميع  عبد  السيد 
عنوانه)ا) شراقة جماعة حجر النحل 

90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
ابراهيمي  السميع  عبد  السيد 
عنوانه)ا) شراقة جماعة حجر النحل 

90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما1   03 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 1959 2.
1151I

أسماء ميديا

 MAROC TRAVAUX
 ET INTERVENTIONS

SUBAQUATIQUES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

أسماء ميديا
شارع صهيب الرومي بلوك 39 الرقم 

20 البرنو�سي البيضاء، 20000، 
البيضاء املغرب

 MAROC TRAVAUX
 ET INTERVENTIONS

SUBAQUATIQUES شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي 6  شارع 

الزرقطوني الطابق 2 الشقة 6 
البيضاء - 20000 الدارالبيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجار1 
.3  3 9

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   2021 فبراير   18 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 
 MAROC الوحيد  الشريك  ذات 
 TRAVAUX ET INTERVENTIONS
رأسمالها  مبلغ   SUBAQUATIQUES
مقرها  وعنوان  درهم   100.000,00
الزرقطوني  شارع    6 اإلجتماعي 

الطابق 2 الشقة 6 البيضاء - 20000 

الدارالبيضاء املغرب نتيجة   : عدم 

االشتغا .

  6 ب  التصفية  مقر  حدد  و 

الشقة   2 الطابق  الزرقطوني  شارع 

الدارالبيضاء   20000  - البيضاء   6

املغرب. 

و عين:
لقصير1  خليل  السيد)ة) 

اقامة   2 تجزئة ياسمينة  وعنوانه)ا) 

خولة عمارة س طابق 1 شقة 5 باشكو 

الدارالبيضاء   20000 الدارالبيضاء 

املغرب كمصفي )ة) للشركة.

الحدود  اإلقتضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  ومحل  املخابرة  محل  لهم 

بالتصفية  العقود والوثائق املتعلقة 

 2 الطابق  الزرقطوني  شارع    6  :

الشقة 6 البيضاء

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

مارس 2021 تحت رقم 770111.

1152I

أسماء ميديا

VETO IMM BUILING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

أسماء ميديا

شارع صهيب الرومي بلوك 39 الرقم 

20 البرنو�سي البيضاء، 20000، 

البيضاء املغرب

VETO IMM BUILING شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية)

وعنوان مقرها اإلجتماعي حدائق 

ليساسفة جش 3 بيس املدخل 

1 رقم 3 الطابق األر�سي - 20000 

الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

.29 693

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   2021 فبراير   10 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 
 VETO الوحيد  الشريك  ذات 
رأسمالها  مبلغ   IMM BUILING
مقرها  وعنوان  درهم   100.000,00
 3 اإلجتماعي حدائق ليساسفة جش 
بيس املدخل 1 رقم 3 الطابق األر�سي 
- 20000 الدارالبيضاء املغرب نتيجة 

  : عدم االشتغا .
و حدد مقر التصفية ب حدائق 
 1 املدخل  بيس   3 جش  ليساسفة 
 20000  - األر�سي  الطابق   3 رقم 

الدارالبيضاء املغرب. 
و عين:

السيد)ة) محمد باجي وعنوانه)ا) 
ليساسفة اقامة القصبة ملين العمارة 
 20000 البيضاء   97 الرقم   29
)ة)  كمصفي  املغرب  الدارالبيضاء 

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
لهم  املخولة  الصالحيات  على 
العقود  تبليغ  ومحل  املخابرة  محل 
والوثائق املتعلقة بالتصفية : حدائق 
ليساسفة جش 3 بيس املدخل 1 رقم 

3 الطابق األر�سي
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

مارس 2021 تحت رقم 35 770.
1153I

LEVA

LEVA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسما  الشركة

LEVA
 AV LALLA YACOUT ANGLE 61

 MUSTAPHA LAMAANI
 2EME ETAGE N 85، 20000،

CASABLANCA MAROC
LEVA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 61 محج 
لال ياقوت زاوية مصطفى املعاني 

الطابق 2 رقم 85 - 20000 البيضاء 
املغرب.

رفع رأسما  الشركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

.  3 15

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم   2021 أبريل   08 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسما   رفع 

»900.000 درهم« أ1 من »100.000 

عن  درهم«   1.000.000« إلى  درهم« 

أو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 06 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

ما1 2021 تحت رقم 777238.

115 I

BUREAU ESSOUFYANI

SAHARA AMG
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BUREAU ESSOUFYANI

 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH

 RUE ALJAZIRA ALKHADRA،

70000، LAAYOUNE MAROC

SAHARA AMG شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي موال1 
رشيد بلوك ف رقم  8 الطابق 
الثاني العيون - 70000 العيون 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

36531

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 ما1   05

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SAHARA AMG
أشغا    : بإيجاز  الشركة  غرض 
نقل البضائع لحساب الغير   - البناء 
 - والدولي  الوطني  الصعيدين  على 

أشغا  متعددة.
عنوان املقر االجتماعي : حي موال1 
رشيد بلوك ف رقم  8 الطابق الثاني 

العيون - 70000 العيون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   1.000  : السيد باسو رارو 

بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 07 عنوانه)ا)  رارو  باسو  السيد 
زنقة صنهاجة حي الوحدة كوم سال 

11000 سال املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
 07 عنوانه)ا)  رارو  باسو  السيد 
زنقة صنهاجة حي الوحدة كوم سال 

11000 سال املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
ما1   06 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2021 تحت رقم 52 1.
1155I

أسماء ميديا

AZYA CONTRACTORS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

أسماء ميديا
شارع صهيب الرومي بلوك 39 الرقم 

20 البرنو�سي البيضاء، 20000، 
البيضاء املغرب

AZYA CONTRACTORS شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 
الدارالبيضاء 28 شارع أم الربيع 

اقامة الفردوس جش 25 أ 
شقة 6 األلفة البيضاء 20000 

الدارالبيضاء املغرب.

تحويل املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

.392711

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 08 دجنبر 2020 تم تحويل 

من  للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

الربيع  أم  شارع   28 »الدارالبيضاء 

 6 أ شقة   25 اقامة الفردوس جش 

األلفة البيضاء 20000 الدارالبيضاء 

1  شارع  »الدارالبيضاء  إلى  املغرب« 

مكتب  االستقرار  اقامة  الزرقطوني 

 20000  - الخامس  الطابق   17 رقم 

الدارالبيضاء املغرب«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 05 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

ما1 2021 تحت رقم 777101.

1156I

fiducon

EURO DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسما  الشركة

fiducon

 3N rue tahan، 20100،

casablanca maroc

EURO DISTRIBUTION شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مجموعة 

التقدم GH2-17الطابق 2 سيد1 

البرنو�سي - 20600 الدار البيضاء 

املغرب.

رفع رأسما  الشركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

.351 59

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم   2020 دجنبر   18 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسما   رفع 

»500.000 درهم« أ1 من »500.000 

درهم«   1.000.000« إلى  درهم« 
مقاصة مع ديون  إجراء   : عن طريق 

الشركة املحددة املقدار واملستحقة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 06 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2021 تحت رقم  7 773.

1157I

أسماء ميديا

 CENTRALE DES
FERMETURES

إعالن متعدد القرارات

أسماء ميديا
شارع صهيب الرومي بلوك 39 الرقم 

20 البرنو�سي البيضاء، 20000، 
البيضاء املغرب

 CENTRALE DES FERMETURES
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 
الدارالبيضاء 357 شارع محمد 

الخامس الطابق األو  فضاء أ 6 - 
20000 الدارالبيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجار1: 

.260129
بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 30 مارس 2021
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم 1: الذ1 ينص على مايلي: 
رشد1  لسيد  حصة   9500 تحويل 

سامي لفائدة السيد رزوقي كما 
قرار رقم 2: الذ1 ينص على مايلي: 
من  رشد1  سامي  السيد  استقالة 

التسيير
قرار رقم 3: الذ1 ينص على مايلي: 
املسير  كما   رزوقي  السيد  تعيين 

الجديد للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذ1   :6 رقم  بند 
مايلي: رأسما  الشركة واعادة توزيع 

الحصص االجتماعية على الشركاء
على  ينص  الذ1   :13 رقم  بند 

مايلي: إدارة الشركة
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

ما1 2021 تحت رقم 777100.

1158I

fiducon

SAESQOP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسما  الشركة

fiducon
 3N rue tahan، 20100،

casablanca maroc
SAESQOP شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 71 زنقة 

البشير لعلج إقامة الفضل رقم 05 - 
20200 الدار البيضاء املغرب.

رفع رأسما  الشركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

.116873
بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم   2020 دجنبر   17 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسما   رفع 
من  أ1  درهم«   1.600.000«
 1.700.000« إلى  درهم«   100.000«
مقاصة  إجراء   : طريق  عن  درهم« 
املقدار  املحددة  الشركة  ديون  مع 

واملستحقة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 06 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 73 773.
1159I

NJ BUSINESS

STE ENVITRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NJ BUSINESS
 BUREAUX MARINA 3EME

 ETAGE BUREAU 19 AVENUE
 ABDELKRIM BENJELLOUN

 VILLE NOUVELLE FES، 30000،
FES maroc

STE ENVITRAVAUX شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي التجزئة 

الجماعية 1 واد1 امليل تازة - 
35000 تازة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
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محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

5993

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   02

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. ENVITRAVAUX

شركة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء واألشغا  املختلفة .

التجزئة   : عنوان املقر االجتماعي 

 - تازة  امليل  واد1   1 الجماعية 

35000 تازة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 500.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 5.000  : السيد سوفيان الزوالتي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 5000  : السيد سوفيان الزوالتي 

بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

الزوالتي  سوفيان  السيد 

عنوانه)ا) التجزئة الجماعية 1 واد1 

امليل تازة 35000 تازة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

الزوالتي  سوفيان  السيد 

عنوانه)ا) التجزئة الجماعية 1 واد1 

امليل تازة 35000 تازة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بتازة بتاريخ 06 ما1 2021 

تحت رقم  60.

1160I

يونيفير كاريير جينيرا 

 UNIVERS CARRIERE

GENERALE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

يونيفير كاريير جينيرا 

دوار لحميدشات جماعة املعاشات 

الصويرية لقديمة اسفي، 6000 ، 

اسفي املغرب

 UNIVERS CARRIERE GENERALE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

لحميدشات جماعة املعاشات 

الصويرية لقديمة - اسفي - 6000  

اسفي املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

11639

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   21

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.UNIVERS CARRIERE GENERALE

غرض الشركة بإيجاز : إستخراج 

أشغا  متنوعة- جميع أنواع الرمل- 

النقل الوطني والدولي للسلع ....

دوار   : االجتماعي  املقر  عنوان 

املعاشات  جماعة  لحميدشات 

  6000  - اسفي   - الصويرية لقديمة 

اسفي املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 90.000 الشركة:  رأسما   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

  50  : مونافي  بوشعيب  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد محمد الكياز : 360 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

حصة   90  : ملليح  سعيد  السيد 
بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد بوشعيب مونافي عنوانه)ا) 
55 عمارة الزهراو1 000 2 الجديدة 

املغرب.
عنوانه)ا)  الكياز  محمد  السيد 
صويرية  الحاج  والد  اخميس  مركز 

لقديمة 6000  اسفي املغرب.
السيد سعيد ملليح عنوانه)ا) 156 
350 2 سيد1 بنور  تجزئة السعادة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
السيد بوشعيب مونافي عنوانه)ا) 
55 عمارة الزهراو1 000 2 الجديدة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   28 بتاريخ  بآسفي  االبتدائية 

2021 تحت رقم 31 .
1161I

CABINET BEN MOKHTAR

LINDATEX
إعالن متعدد القرارات

CABINET BEN MOKHTAR
 RUE IMAM ASSILI RESIDENCE

 TAKAFOUL N°15 1 ETG،
90020، TANGER MAROC

LINDATEX »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: املنطفة 
الصناعية جزناية القطعة 388 - 

90000 طنجة املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجار1: 
.81187

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 30 أبريل 2021

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم 1: الذ1 ينص على مايلي: 
حصة    50 تفويت  على  املصادقة 
السيد  لفائدة  محمد  بوبوح  السيد 
الحريد1 البشير الذ1 أصبح شريك 

وحيد 

قرار رقم 2: الذ1 ينص على مايلي: 

املوافقة على استقالة املسير السيد 

محمد بوبوح

قرار رقم 3: الذ1 ينص على مايلي: 

تعيين السيد الحريد1 البشير مسيرا 

وحيدا ملدة غير محددة

قرار رقم  : الذ1 ينص على مايلي: 

اعتماد قانون أسا�سي جديد خاص 

بالشريك الوحيد

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 7: الذ1 ينص على مايلي: 

 90000 في  الشركة  رأسما   حدد 

درهم مقسمة إلى 900 حصة من فئة 

درهم للحصة أسندت بالكامل   100

الحريد1  السيد  الوحيد  للشريك 

البشير

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما1  بتاريخ  0  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 2000 2.

1162I

WORK UP BUSINESS

CASA MAADEN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

WORK UP BUSINESS

59 شارع الزرقطوني الطابق 11 

الشقة 32، 20360، الدار البيضاء 

املغرب

CASA MAADEN شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 59 شارع 

الزرقطوني الطابق 11 املكتب 
رقم 32 الدارالبيضاء 20360 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

507651

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   26

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 CASA  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.MAADEN

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 Conseil, Recherche, Etudes et

 Exploitation dans le domaine

.minier

 59  : االجتماعي  املقر  عنوان 

املكتب   11 شارع الزرقطوني الطابق 
 20360 الدارالبيضاء   32 رقم 

الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   330  : السيد معاد فتحي 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 330  : مهايي  القادر  عبد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد يوسف بوزاك : 0 3 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد معاد فتحي : 33000 بقيمة 

100 درهم.

السيد عبد القادر مهايي : 33000 

بقيمة 100 درهم.

 3 000  : بوزاك  يوسف  السيد 

بقيمة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بوزاك  يوسف  السيد 
 3 زنقة ابو حسن الصغير طابق   33

 20330 البيضاء  املعاريف   6 شقة 

الدار البيضاء املغرب.

السيد عبد القادر مهايي عنوانه)ا) 
سال  بطانة  التاز1  تجزئة   7 رقم 

0 110 سال املغرب.

 27 السيد معاد فتحي عنوانه)ا) 
زنقة اشبيلية شقة 18 اقامة معمورة 

القنيطرة 000 1 القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

بوزاك  الكبير  عبد  السيد 
عنوانه)ا) 33 زنقة ابو حسن الصغير 
البيضاء  املعاريف   6 شقة   3 طابق 

20330 الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  0  البيضاء  بالدار  التجارية 

ما1 2021 تحت رقم 776900.

1163I

FIGET SARL

CARLO TRANS SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIGET SARL
 AV.DES FAR IMM HANIAA
 1,3 EME ETAGE APP N 9

 TETOUAN، 93000، TETOUAN
MAROC

CARLO TRANS SARL AU شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
باألحمر زنقة 6 الطابق األر�سي 
تطوان - 93000 تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
29315

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   13
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CARLO TRANS SARL AU
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أشخاص لحساب الغير.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
باألحمر زنقة 6 الطابق األر�سي تطوان 

- 93000 تطوان املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 
درهم، مقسم كالتالي:

 100  : حنيحن  مصطفى  السيد 
حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

حنيحن  مصطفى  السيد 
بالعربي  الشيخ  شارع  عنوانه)ا) 
 93000  7 رقم  الفهد  زنقة  العلو1 

تطوان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
حنيحن  مصطفى  السيد 
بالعربي  الشيخ  شارع  عنوانه)ا) 
 93000  7 رقم  الفهد  زنقة  العلو1 

تطوان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   29 بتاريخ  بتطوان  االبتدائية 

2021 تحت رقم 0963.

116 I

CAPITAL PROJECT STRATEGIES

 PRETTL AUTOMOTIVE
MOROCCO

إعالن متعدد القرارات

CAPITAL PROJECT STRATEGIES
  5AVENUE MOHAMED V

 5EME ETAGE N°17، 90000،
TANGER MAROC

 PRETTL AUTOMOTIVE
MOROCCO »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: طنجة 
أطوموتيف ستي، تجزئة 170، 
جماعة الجوامعة إقليم فحص 

أنجرة - - طنجة املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجار1: 
.86323

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 
تم اتخاذ   2021 فبراير   02 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

على  ينص  الذ1   :1 رقم  قرار 
قرر الشريك الوحيد للشركة  مايلي: 
املذكورة منح تفويض فرعي للسلطة 
لكل من : - السيد عبد اإلله متوكل، 
بمدينة   21/08/1977 في  املزداد 
تاوريرت،  ملوك  سيد1  العيون 
من  ليتمكن  الجنسية،  مغربي 
بالنيابة عن الشركة تجاه  التصرف 
السيد  واألبناك.-  اإلدارات  مختلف 
فيليبي  هنريك  ميراندا  جوميس 
ب لشبونة   21/08/1977 املزداد في 
السيد   - برتغالي الجنسية.  البرتغا ، 
املولود  أوليفر،  ماثياس  بوثلينغ 
 NIENBURG في   10/11/1976
يؤكد  الجنسية.  أملاني   ،WESER
أن  للشركة  الوحيد  الشريك 
املنفصل    بالتوقيع  تلتزم  الشركة 
السيد نبيل زروق بصفته مدير   -  :
ماثياس  بوثلينغ  السيد   - الشركة; 
للسيد  املشترك  التوقيع  أو  أوليفر; 
مع  فيليبي  هنريك  ميراندا  جوميس 
السيد  متوكل.  اإلله  عبد  السيد 
املزداد في 22-11-1977  نبيل زروق، 
بالخميسات، املغربي الجنسية، يعتبر 
مديرا للشركة املذكورة بناء على قرار 

الشريك الوحيد في 01-09-2020.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم -: الذ1 ينص على مايلي: -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   22 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 3739.
1165I

KAMA SERVICE

HILMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

KAMA SERVICE
شقة رقم 2 إقامة أميرة سيد1 بنور، 

350 2، سيد1 بنور املغرب
HILMO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي املساكنة 
بمكتب كاما سرفيس الشقة رقم 2 
إقامة أميرة - 350 2 سيد1 بنور 
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املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

3055

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   21

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HILMO

منعش   -  : غرض الشركة بإيجاز 
عقار1

- بيع وشراء األرا�سي

- تجزيئ األرا�سي.

: املساكنة  عنوان املقر االجتماعي 

 2 بمكتب كاما سرفيس الشقة رقم 

بنور  سيد1   2 350  - أميرة  إقامة 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:  رأسما   مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

السيد هشام بوزغار : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 : الهياللي  اللطيف  عبد  السيد 

500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  بوزغار  هشام  السيد 

 2 350 الخير  فيال تجزئة ارض   70

سيد1 بنور املغرب.

الهياللي  اللطيف  عبد  السيد 

عنوانه)ا) 258 تجزئة األنوار 350 2 

سيد1 بنور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

عنوانه)ا)  بوزغار  هشام  السيد 

 2 350 الخير  فيال تجزئة ارض   70

سيد1 بنور املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 03 بتاريخ  بنور  بسيد1  االبتدائية 

ما1 2021 تحت رقم 3933.

1166I

CAPITAL PROJECT STRATEGIES

 PRETTL PRODUCTION

MOROCCO
إعالن متعدد القرارات

CAPITAL PROJECT STRATEGIES

  5AVENUE MOHAMED V

 5EME ETAGE N°17، 90000،

TANGER MAROC

 PRETTL PRODUCTION

MOROCCO »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: طنجة 

أطوموتيف ستي، تجزئة 175، 

جماعة الجوامعة إقليم فحص 

أنجرة - - 90000 املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجار1: 

.78889

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 19 يناير 2021

تم اتخاذ القرارات التالية: 

على  ينص  الذ1   :1 رقم  قرار 

قرر الشريك الوحيد للشركة  مايلي: 

 -  : املذكورة قبو  استقالة كل من 

املزداد في  السيد رضا عال  كبد1، 

العرائش،  بمدينة   22/03/1987

أما   والسيدة  الجنسية،  مغربي 

 02/12/1987 في  املزدادة  قيرة، 

الجنسية،  مغربية  وجدة،  بمدينة 

مشاركين  كمديرين  منصبيهما  من 

للشركة ومنحهما تسريح كامل ونهائي 

وإلغاء  اإلدارة،  فترة  خال   لإلدارة 

التفويض الفرعي للسلطة املمنوحة 

اإلبراهيمي،  املرابط  سعيد  للسيد 

بطنجة،   10/08/1968 في  املزداد 

مفوض  بصفته  الجنسية،  مغربي 

للسلطة.

قرار رقم 2: الذ1 ينص على مايلي: 

قرر الشريك الوحيد للشركة تعيين 

ثالثة مديرين مشاركين جدد للشركة 

لفترة غير محدودة : - السيد عبد اإلله 

 21/08/1977 في  املزداد  متوكل، 

ملوك  سيد1  العيون  بمدينة 

السيد   - مغربي الجنسية.  تاوريرت، 

 22/11/1977 نبيل زروق، املزداد في 

الجنسية،  املغربي  بالخميسات، 

اإلله  عبد  السيد  غياب  حالة  )في 

ماثياس  بوثلينغ  السيد   -  .( متوكل 

 10/11/1976 املولود  أوليفر، 

أملاني   ،NIENBURG WESER في 

الوحيد  الشريك  يؤكد   - الجنسية، 

أن الشركة تعمل بتوقيع منفصل من 

أحد املديرين املشاركين الثالثة تجاه 

مختلف اإلدارات والبنوك.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم -: الذ1 ينص على مايلي: -

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   22 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 3738.

1167I

KAMA SERVICE

STE NAJI BOVIN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

KAMA SERVICE

شقة رقم 2 إقامة أميرة سيد1 بنور، 

350 2، سيد1 بنور املغرب

STE NAJI BOVIN شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 

األو  تجزئة الخير سيد1 بنور - 

350 2 سيد1 بنور املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجار1 

.2339

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تمت   2021 أبريل  في  1  املؤرخ 

املصادقة على :

تورية خياطي  )ة)  السيد  تفويت 

أصل  من  اجتماعية  حصة    00

00  حصة لفائدة السيد )ة) محمد 

الناجي بتاريخ  1 أبريل 2021.

الناجي  ميلود  )ة)  السيد  تفويت 

أصل  من  اجتماعية  حصة   300

300 حصة لفائدة السيد )ة) محمد 

الناجي بتاريخ  1 أبريل 2021.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   

 03 بتاريخ  بنور  بسيد1  االبتدائية 

ما1 2021 تحت رقم  393.

1168I

ديوان االستاد محمد امين بنيس- موثق بطنجة

IMMO LE PRIORITAIRE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

ديوان االستاد محمد امين بنيس- 

موثق بطنجة

ساحة موزار، زنقة اليمن، زاوية 

زنقة االردن، الطابق الثاني، رقم 6، 

90000، طنجة املغرب

IMMO LE PRIORITAIRE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

 RUE وعنوان مقرها اإلجتماعي

 YASSMINE N°7 GRANDE

 MONTAGNE - 90000 TANGER

.MAROC

تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجار1 

.35323

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم تعيين   2021 أبريل  املؤرخ في  2 

السيد)ة)  للشركة  جديد  مسير 

 TAOUFIK BENCHEKROUN

SOUKAINA كمسير وحيد

تبعا لوفاة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما1  بتاريخ  0  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 2001 2.

1169I
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TASSIHIN

SERVICE.SEKHRA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

TASSIHIN

 ERRACHIDIA، 52000،

ERRACHID MAROC

SERVICE.SEKHRA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي محل 

رقم 63 زنقة  1 حي ازمور الجديد 

الرشيدية - 52000 الرشيدية 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

1 823

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2021 ما1   03

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. SERVICE.SEKHRA

توصيل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الطالبات املنزلية.

محل   : االجتماعي  املقر  عنوان 
حي ازمور الجديد  زنقة  1   63 رقم 

الرشيدية   52000  - الرشيدية 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:  رأسما   مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  -األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  لحرش  ايوب  السيد 

الرشيدية 52000 الرشيدية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

عنوانه)ا)  لحرش  ايوب  السيد 

الرشيدية 52000 الرشيدية املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

تحت   - االبتدائية بالرشيدية بتاريخ 
رقم -.

1170I

NE CONSULTING & SERVICES SARL AU

LIKA NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 NE CONSULTING & SERVICES

SARL AU

 RUE LIBERTE N10 3EME ETAGE

 APP N6، 20000، CASABLANCA

MAROC

LIKA NEGOCE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : 10 زنقة 

الحرية الطابق الثالث شقة رقم 5 - 

20000 الدار البيضاء املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

. 03899

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر   2021 أبريل   02 في  املؤرخ 

ذات  شركة   LIKA NEGOCE حل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

 100.000 رأسمالها  مبلغ  الوحيد 

 10 اإلجتماعي  درهم وعنوان مقرها 
زنقة الحرية الطابق الثالث شقة رقم 

املغرب  البيضاء  الدار   20000  -  5

نتيجة للتوقف الكلي عن النشاط.

و عين:

العواد  مليكة  السيد)ة) 

الرقم   2 الوحدة  تجزئة  وعنوانه)ا) 

275 20000 الدروة املغرب كمصفي 

)ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية 
زنقة   10 وفي   2021 أبريل   02 بتاريخ 
 -  5 الحرية الطابق الثالث شقة رقم 

20000 الدار البيضاء املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 776018.
1171I

GLOFID

CHAIMAA TRADING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

GLOFID
196 شارع السفير بن عائشة الطابق 

الثاني الرقم  ، 20300، الدار 
البيضاء املغرب

CHAIMAA TRADING شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 78 شارع 
املقاومة الطابق التاني الشقة 19 - 

20000 الدارالبيضاء املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجار1 
.200667

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تم تعيين   2021 أبريل   21 املؤرخ في 
عنتر  مسير جديد للشركة السيد)ة) 

عبدهللا كمسير وحيد
تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 06 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

ما1 2021 تحت رقم 777335.
1172I

KAMA SERVICE

STE NAJI BOVIN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

KAMA SERVICE
شقة رقم 2 إقامة أميرة سيد1 بنور، 

350 2، سيد1 بنور املغرب
STE NAJI BOVIN شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

و عنوان مقرها االجتماعي الطابق 

األو  رقم 22 تجزئة الخير - 350 2 

سيد1 بنور .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

.2339

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

2021 تم تحويل  املؤرخ في  1 أبريل 

الشكل القانوني للشركة من »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة« إلى »شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد«.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 03 بتاريخ  بنور  بسيد1  االبتدائية 

ما1 2021 تحت رقم  393.

1173I

HORIZON LINES SARL

ABRAJ TANGER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

HORIZON LINES SARL

شارع محمد اليزيد1، إقامة 

األندلس، بلوك H، الطابق الثاني، 

رقم 11، 0 930، تطوان املغرب

ABRAJ TANGER شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

امغوغة الصغيرة القديمة، رقم 

702، بين الطابقين - 90000 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

115637

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد القانون   2021 مارس   09

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ABRAJ : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.TANGER
أعما    : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء املختلفة.
التسيير والتدبير العقار1.

التجارة في مواد البناء.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
رقم  القديمة،  الصغيرة  امغوغة 
90000 طنجة   - 702، بين الطابقين 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : بولعيش  كوثر  السيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  بولعيش  كوثر  السيدة 
90000 طنجة  حي امغوغة الصغيرة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
عنوانه)ا)  بولعيش  كوثر  السيدة 
90000 طنجة  حي امغوغة الصغيرة 

املغرب
السيد نجيب السباعي عنوانه)ا) 
 6 رقم   ،81 زنقة  البوغاز،  حومة 

90000 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   22 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 1628 2.
117 I

KAMA SERVICE

STE NAJI BOVIN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

KAMA SERVICE
شقة رقم 2 إقامة أميرة سيد1 بنور، 

350 2، سيد1 بنور املغرب
STE NAJI BOVIN شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 

األو  رقم 22 تجزئة الخير سيد1 

بنور - 350 2 سيد1 بنور املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجار1 

.2339

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 

تم تعيين   2021 أبريل  املؤرخ في  1 

مسير جديد للشركة السيد)ة) الناجي 

محمد كمسير وحيد

تبعا لقبو  استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 03 بتاريخ  بنور  بسيد1  االبتدائية 

ما1 2021 تحت رقم  393.

1175I

FISCAL & LEGAL TEAM

يورس مروكو
إعالن متعدد القرارات

FISCAL & LEGAL TEAM

 RUE TAHA HOUCINE 5EME 3

 ETAGE QUARTIER GAUTHIER،

20060، CASABLANCA MAROC

يورس مروكو »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: مبنى 36 

شارع ادريس الثاني الطابق السفلي 

والطوابق 8،7،6،5،4 املدينة 

الجديدة مكناس. - 50000 مكناس. 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجار1: 

.37909

بمقت�سى الجمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 23 فبراير 2021

تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم -1 تغيير تسمية الشركة: 

الجمع  قرر  مايلي:  على  ينص  الذ1 

العام تغيير اسم الشركة على النحو 

التالي يورس مروكو .

قرار رقم -2 التمتع بعالمة تجارية 

الذ1 ينص   : وشعار إعالني للشركة 

على  العام  الجمع  وافق  مايلي:  على 

املغرب  اطيل  مفر  شركة  استخدام 

أدناه  إعالني  وشعار  تجارية  لعالمة 

املغرب،يورس  يورس،يورس 

ماروكو،يورس موروك

-3:إستقالة مدير مسير:  قرار رقم 

حيط الجمع  الذ1 ينص على مايلي: 

السيد  استقالة  ويقبل  علما  العام 

دوغك فرانك من وظيفته كمدير مسير 

 23.02.2021 من  إعتباًرا  للشركة 

ويمنحه  االستقالة  على  ويصادق 

تاريخ  حتى  ونهائية  كاملة  ذمة  إبراء 

استقالته

مسير  مدير  --4تعيين  رقم  قرار 
قرر  مايلي:  على  ينص  الذ1  جديد: 

الجمع العام وفًقا لألحكام القانونية 

ملدة  التالي  جديد  مسير  مدير  تعيين 

السيد  للتجديد.  قابلة  سنوات   6

مواليد  بوريس سرجيوس واتشترز، 

11 يونيو 1968، هولند1 الجنسية، 

هاجنسترط  تين  بلجيكا،  في  ومقيم 

11، 5611 إج إيدهوفن حامل جواز 

الذ1   NM3FBBK70 رقم  السفر 

يقبل املهام املوكلة إ

قرار رقم -5تجديد تفويض املدير 
يقرر  الذ1 ينص على مايلي:  املسير: 

املدير  والية  تجديد  العام  الجمع 

السيد  سنوات:   6 ملدة  التالي  املسير 

يونيو   16 مواليد  باتريك،  ستينس 

في  مقيم  الجنسية،  بلجيكي   ،1957

في  الورد  شارع  مكررا   135 املغرب 

مكناس حامل جواز السفر   50000
والبطاقة الوطنية   EM365371 رقم 
املديرين املسيرين   D006726D رقم 

السيد ستينز باتريك-   : للشركة هما 

واتشترز-  سرجيوس  بوريس  السيد 

بالتوقيع  الشركة  تلتزم  أن  يمكن 

املسيرين،  للمديرين  املنفصل 

تجاه  وااللتزامات  العقود  باستثناء 
يكون  الحالة  هذه  وفي  املورديني 

التوقيع املشترك للمديرين املسيرين 

مطلوًبا.

املقر  عنوان  -6تمديد  رقم  قرار 

على  ينص  الذ1  للشركة:  الرئي�سي 

تمديد  العام  الجمع  قرر  مايلي: 

على  للشركة  الرئي�سي  املقر  عنوان 

ادريس  شارع   36 مبنى  التالي  النحو 

والطوابق  السفلي  الطابق  الثاني 

8،7،6،5،4 املدينة الجديدة مكناس.

توقيع  -7تفويض  رقم  قرار 

الذ1  للشركة:  البنكي  الحساب 

ينص على مايلي: يعطي الجمع العام 

تفويًضا للتوقيع املنفصل على جميع 

الحسابات املصرفية املفتوحة باسم 

الشركة للسادة: - السيد بارت كيس، 

بلجيكي   ،1973 يوليو   07 مواليد 

 C59 بلجيكا،  في  مقيم  الجنسية، 

أوستيكلو،   9968 سترومستراط، 

 .EN3 1306 حامل جواز السفر رقم

بروينسما،  بيتروس  إلكو  السيد   --

املولود في 11 ديسمبر 1970، هولند1 

0  فريالندسوغ،  الجنسية، مقيم في 

برغ،  دين  نديرهوست   BN  139 

 .NP08 88K8 حامل جواز السفر

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم تعديل واعتماد املادتين 2 

و5 من النظام األسا�سي.: الذ1 ينص 

السابق،  للقرار  نتيجة  مايلي:  على 

وافق الجمع العام على تعديل املادتين 

2 و5 من النظام األسا�سي للشركة

بند رقم تعديل النظام األسا�سي 

مايلي:  على  ينص  الذ1   : وتحديثه 

العام  الجمع  قرر  سبق،  ملا  نتيجة 

للشركة  األسا�سي  النظام  تعديل 

وتحديثه.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   07 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2021 تحت رقم 1786.

1176I
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STE IKODADI CONSULTING SARL AU

 SOCIETE BLADEL

TRANSPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 STE IKODADI CONSULTING

SARL AU

 AV ZERKTOUNI RUE 7 N° 2

 NOUVEAU QUARTIER SIDI

 KACEM، 16000، SIDIKACEM

MAROC

 SOCIETE BLADEL TRANSPORT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 31 

رقم 39 حي املرس سيد1 قاسم - 

16000 سيد1 قاسم املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 

28861

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   23

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE BLADEL TRANSPORT

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير.

 31 زنقة   : عنوان املقر االجتماعي 

 - قاسم  سيد1  املرس  حي   39 رقم 

16000 سيد1 قاسم املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : القايد1  عياد  السيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  القايد1  عياد  السيد 
بلوك السعادة   68 حي السالو1 رقم 
سيد1 قاسم   16000 سيد1 قاسم 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
عنوانه)ا)  القايد1  عياد  السيد 
بلوك السعادة   68 حي السالو1 رقم 
سيد1 قاسم   16000 سيد1 قاسم 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 06 االبتدائية بسيد1 قاسم بتاريخ 

ما1 2021 تحت رقم 125.
1177I

STE IKODADI CONSULTING SARL AU

 SOCIETE HICHAM
TRAVAUX

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 STE IKODADI CONSULTING
SARL AU

 AV ZERKTOUNI RUE 7 N° 2
 NOUVEAU QUARTIER SIDI

 KACEM، 16000، SIDIKACEM
MAROC

 SOCIETE HICHAM TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

السالو1 بلوك السالم رقم 51 - 
16000 سيد1 قاسم املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
28859

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE HICHAM TRAVAUX
 , التجارة   : غرض الشركة بإيجاز 

االعما  املختلفة.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 -  51 رقم  السالم  بلوك  السالو1 

16000 سيد1 قاسم املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000  : بنقاسم  هشام  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا)  بنقاسم  هشام  السيد 
قاسم  سيد1  الواد  الرمايل  حي 

16000 سيد1 قاسم املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
عنوانه)ا)  بنقاسم  هشام  السيد 
قاسم  سيد1  الواد  الرمايل  حي 

16000 سيد1 قاسم املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 06 االبتدائية بسيد1 قاسم بتاريخ 

ما1 2021 تحت رقم  12.
1178I

FIGET SARL

ARTY CHALK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIGET SARL
 AV.DES FAR IMM HANIAA
 1,3 EME ETAGE APP N 9

 TETOUAN، 93000، TETOUAN
MAROC

ARTY CHALK شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية)
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

فلسطين عار رقم ١١ ٠ رق ادار ١١ 

تطوا ن - 93000 تطوان املغرب .
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجار1 
.20725

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2021 ما1   07 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسمالها  مبلغ   ARTY CHALK
مقرها  وعنوان  درهم   100.000
رقم  عار  فلسطين  شارع  اإلجتماعي 
 93000  - تطوا ن   11 رق ادار   ٠  11
تطوان املغرب نتيجة   : عدم تحقيق 

هدف الشركة.
شارع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 11 رق ادار   ٠  11 فلسطين عار رقم 

تطوا ن - 93000 تطوان املغرب . 
و عين:

السيد)ة) جيسون كيم وعنوانه)ا) 
كوريا   93000 الجنوبية  كوريا 
كمصفي  الجنوبية  كوريا  الجنوبية 

)ة) للشركة.
 وعند اإلقتضاء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق 

املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
مارس   09 االبتدائية بتطوان بتاريخ 

2021 تحت رقم 808.

1179I

MOHAMED SAFRIOUI

MAHARIS CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MOHAMED SAFRIOUI
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMM 9 4EME ETAGE، 20200،

CASABLANCA MAROC
 MAHARIS CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 131 شارع 
أنفا الطابق 6 شقة 6 - 20000 الدار 

البيضاء اململكة املغربية
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
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رقم التقييد في السجل التجار1 : 

502263

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   29

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MAHARIS CONSTRUCTION

القيام   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والترابي  التقسيم  أعما   بكافة 

البناء  وأعما   واإلنشاءات  والطرق 

األخرى.

 131  : االجتماعي  املقر  عنوان 

شارع أنفا الطابق 6 شقة 6 - 20000 

الدار البيضاء اململكة املغربية.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000  : بنسودة  ادريس  السيد 

درهم   100.000 بقيمة  حصة 

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ادريس بنسودة عنوانه)ا) 

 Les Jardins Massignon 2 n°13

La Ville Verte 20000 الدار البيضاء 

اململكة املغربية.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

السيد ادريس بنسودة عنوانه)ا) 

 Les Jardins Massignon 2 n°13 La

 Ville Verte Les Jardins Massignon

n°13 La Ville Verte 2 الدار البيضاء 

اململكة املغربية

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالدار البيضاء بتاريخ - تحت 

رقم 6 7775.

1180I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

AGADIR TENNIS COUNTRY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL

SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.

 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR، 80000،

AGADIR MAROC

 AGADIR TENNIS COUNTRY

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 55 

بلوك س الطابق االو  شارع اكيدار 

تجزئة اسكا تيكوين اكادير - 80000 

اكادير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

 7353

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   12

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AGADIR TENNIS COUNTRY

ناد1   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التنس.
 55 رقم   : عنوان املقر االجتماعي 

بلوك س الطابق االو  شارع اكيدار 

 80000 تجزئة اسكا تيكوين اكادير - 

اكادير املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 670  : السماللي  طارق  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد فابيان جون اندر1 سكار : 

330 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 

.

والعائلية  الشخصية  .األسماء 
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد طارق السماللي عنوانه)ا) 
رحمة   05 رقم  الرحمة  منزه  فيالت 
دار بوعزة النواصر الدار البيضاء   2

20000 الدار البيضاء املغرب.
السيد فابيان جون اندر1 سكار 
اولم  تجزئة  مكرر   9 رقم  عنوانه)ا) 
اكادير   80000 الحي السكني اكادير 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
السيد طارق السماللي عنوانه)ا) 
رحمة   05 رقم  الرحمة  منزه  فيالت 
دار بوعزة النواصر الدار البيضاء   2

20000 الدار البيضاء املغرب
السيد فابيان جون اندر1 سكار 
اولم  تجزئة  مكرر   9 رقم  عنوانه)ا) 
اكادير   80000 الحي السكني اكادير 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية باكادير بتاريخ 07 ما1 2021 

تحت رقم 72 99.
1181I

 WORLD ART CONSULTING SARL par

abréviation WACON SARL

TEXM MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 WORLD ART CONSULTING
 SARL par abréviation WACON

SARL
زاوية شارع أبي جرير الطبر1 

وزنقة عبد الرحمان ناصر، إقامة 
املنصور، الطابق األو ، الشقة رقم 

2، 90000، طنجة املغرب
TEXM MAROC شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي املنطقة 
الحرة للتصدير بوخالف، القطعة 
 2أ2، الجزء  2ب، الطابق األو ، 
املكتب رقم 13ِC - 90000 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

116135

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 TEXM : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.MAROC

تصنيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الهياكل املعدنية للسيارات.

تصنيع جميع املعدات الكهربائية 

وامليكانيكية والكهروميكانيكية..

املنطقة   : عنوان املقر االجتماعي 

القطعة  بوخالف،  للتصدير  الحرة 

الطابق األو ،  الجزء  2ب،   2أ2، 

طنجة   13ِC - 90000 رقم  املكتب 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 86.270 الشركة:  رأسما   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 STE SAMM TEST : الشركة 

درهم   86.270 حصة بقيمة   8.627

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

 STE SAMM TEST الشركة 

الصناعية  املنطقة  عنوانه)ا) 

الطابق األر�سي   AFI شطرانة سكرة 

القطعة 60 2036 أريانة تونس.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

عنوانه)ا)  عنان  محمد  السيد 

ف   الشقة   5 بلوك  رحاب  إقامة 

 2083 الغزالة  حي  الخامس  الطابق 

أريانة تونس.
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باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

ما1   06 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2021 تحت رقم 3 21 2.

1182I

3C-AUDIT

Mobiblanc Finance
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 Mobiblanc Finance

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 59 شارع 

الزرقطوني الدور 11 شقة رقم 

32 الدار البيضاء - 20000 الدار 

البيضاء اململكة املغربية

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

 958 5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 مارس   13

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.Mobiblanc Finance

دراسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتشخيص وتصميم وتركيب وتكامل 

األنظمة وحلو  تكنولوجيا املعلومات 

للقطاع املالي.

59 شارع  عنوان املقر االجتماعي : 

 32 شقة رقم   11 الزرقطوني الدور 

الدار البيضاء - 20000 الدار البيضاء 

اململكة املغربية.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 500  : العلو1  يوسف  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500  : بوكر  بن  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد يوسف العلو1 عنوانه)ا) 

 2 6بالدور  18 شارع ابو معشار شقة 

حي املستشفى 20503 الدار البيضاء 

اململكة املغربية.

السيد محمد بن بوكر عنوانه)ا) 

طابق   L2C شقة  60  انفا  فابورج 

اململكة  البيضاء  الدار   20170  6

املغربية.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

السيد يوسف العلو1 عنوانه)ا) 

 2 6بالدور  18 شارع ابو معشار شقة 

حي املستشفى 20503 الدار البيضاء 

اململكة املغربية

السيد محمد بن بوكر عنوانه)ا) 

طابق   L2C شقة  60  انفا  فابورج 

اململكة  البيضاء  الدار   20170  6

املغربية

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

 09 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 9 0 77.

1183I

3C-AUDIT

MOBIBLANC TELECOMS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MOBIBLANC TELECOMS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

بوركون نزنقة جعفر ابن حبيب 

سكن املشريك 2 الطابق األو  رقم 

3 - 20510 الدار البيضاء ململكة 

املغربية

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

 98 61

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   2021 مارس   13

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MOBIBLANC TELECOMS
دراسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وتشخيص وتصميم وتركيب وتكامل 
أنظمة وحلو  تكنولوجيا املعلومات 

لقطاع االتصاالت.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
حبيب  ابن  جعفر  نزنقة  بوركون 
الطابق األو  رقم   2 سكن املشريك 
ململكة  البيضاء  الدار   20510  -  3

املغربية.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:
 500  : العلو1  يوسف  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 500  : بوكر  بن  محمد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد يوسف العلو1 عنوانه)ا) 
 2 6بالدور  18 شارع ابو معشار شقة 
حي املستشفى 20503 الدار البيضاء 

اململكة املغربية.
السيد محمد بن بوكر عنوانه)ا) 
طابق   L2C شقة  60  انفا  فابورج 
اململكة  البيضاء  الدار   20170  6

املغربية.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:
السيد يوسف العلو1 عنوانه)ا) 
 2 6بالدور  18 شارع ابو معشار شقة 
حي املستشفى 20503 الدار البيضاء 

اململكة املغربية
السيد محمد بن بوكر عنوانه)ا) 
طابق   L2C شقة  60  انفا  فابورج 
اململكة  البيضاء  الدار   20170  6

املغربية
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 773977
118 I

FIDUCIAIRE BAMMOU

TRANSPORT AQUITAINE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDUCIAIRE BAMMOU
 Residence Minate Allah

 36, Angle Rue Loubnane et
 Mustapha Rifai N04، 14000،

KENITRA Maroc
TRANSPORT AQUITAINE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 77 عمارة 
مبروكة زاوية ابن بطوطة وزنقة 
لبنان متجر رقم 09 - 000 1 

القنيطرة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجار1 
. 6571

بمقت�سى الجمع العام اإلستثنائي 
تمت   2021 أبريل   06 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة) عبد العزيزعبد 
اجتماعية  حصة   100 عربة  العزيز 
حصة لفائدة السيد   100 من أصل 
أبريل   06 املهد1 الدرهمي بتاريخ  )ة) 

.2021
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 26 أبريل 

2021 تحت رقم 82165.

1185I

3C-AUDIT

ARRABET HOLDING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 ARRABET HOLDING 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 7,إقامة 
رامي شارع سيبتا مكتب رقم 8 الدار 

البيضاء - 20000 الدار البيضاء 
اململكة املغربية

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

رقم التقييد في السجل التجار1 : 
 98 59



10553 الجريدة الرسميةعدد  566 - 7 شوا  2  1 )19 ما1 2021) 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 مارس   13
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 :  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ARRABET HOLDING

غرض الشركة بإيجاز : االستحواذ 

أسهم  وإدارة  تملك  أو  حصة  على 

الشركات  جميع  في  شركة  أسهم  أو 

املؤسسة أو التي سيتم تشكيلها بأ1 

أو  كانت صناعية  سواء  كان،  شكل 

تجارية أو مالية أو زراعية أو عقارية 

أو غيرها..

7,إقامة   : عنوان املقر االجتماعي 
رامي شارع سيبتا مكتب رقم 8 الدار 

البيضاء  الدار   20000  - البيضاء 

اململكة املغربية.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 500  : العلو1  يوسف  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500  : بوكر  بن  محمد  السيد 

للحصة  درهم   100 بقيمة  حصة 

والعائلية  الشخصية  .األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد يوسف العلو1 عنوانه)ا) 

 2 6بالدور  18 شارع ابو معشار شقة 

حي املستشفى 20503 الدار البيضاء 

اململكة املغربية.

السيد محمد بن بوكر عنوانه)ا) 

طابق   L2C شقة  60  انفا  فابورج 

اململكة  البيضاء  الدار   20170  6

املغربية.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

السيد يوسف العلو1 عنوانه)ا) 

 2 6بالدور  18 شارع ابو معشار شقة 

حي املستشفى 20503 الدار البيضاء 

اململكة املغربية.

السيد محمد بن بوكر عنوانه)ا) 

طابق   L2C شقة  60  انفا  فابورج 

اململكة  البيضاء  الدار   20170  6

املغربية

باملحكمة  القانوني  اإليداع  م 

 08 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 773976 

1186I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

TANIRT IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL

SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.

 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR، 80000،

AGADIR MAROC

TANIRT IMMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 6 

مكرر عمارة زناكي شارع 2 مارس 

اكادير - 80000 اكادير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار1 : 

 7307

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   2021 أبريل   19

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TANIRT IMMO

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقار1.
 6 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 

مارس   2 شارع  زناكي  عمارة  مكرر 

اكادير - 80000 اكادير املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما  الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي:

 500  : اللشكر  سعيد  السيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

السيد احمد االشكر : 500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا)  اللشكر  سعيد  السيد 

زنقة سداد رقم  0 حي النجاح اكادير 

80000 اكادير املغرب.

عنوانه)ا)  االشكر  احمد  السيد 

اكادير  النجاح  رقم  0  زنقة سداد 

80000 اكادير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسير1 الشركة:

عنوانه)ا)  اللشكر  سعيد  السيد 

زنقة سداد رقم  0 حي النجاح اكادير 

80000 اكادير املغرب

عنوانه)ا)  االشكر  احمد  السيد 

اكادير  النجاح  رقم  0  زنقة سداد 

80000 اكادير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية باكادير بتاريخ 05 ما1 2021 

تحت رقم 26 99.

1187I

RISSANI TRADING

GRAVE MARBRE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

GRAVE MARBRE 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة

-1 بمقت�سى عقد عرفي بالبيضاء 

القانون  وضع  تم   12/03/2021

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

محدودة، مميزاتها كالتالي :

 :  GRAVE MARBRE

التسمية  

ذات  شركة  القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة 

99 سنة :املدة 

الهدف

تسويق الرخام.*

اإلنعاش العقار1.*

العقارية  املشاريع  جميع  إنجاز 

والسياحية.*

القيام بجميع أشغا  البناء. *

تسويق جميع مواد البناء.*

إنجاز جميع األشغا  العمومية   *

بميادن  املرتبطة  والخصوصية 

الهندسة املعمارية، التطهير والبناء. 

في  واالتجار  التباد   االقتناء، 

جميع األموا  املنقولة والعقارية .*

االكتتاب  االندماج،  تقدمة،   *

غيراملباشرة،  أو  واملساهمة،املباشرة 

الشركات  في جميع  الوسائل  بجميع 

املوجودة
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أو التي سيتم تأسيسها والتي تتوفر 
على أهداف شبيهة أومرتبطة بأهداف 

الشركة.
العمليات  وبصفة عامة جميع   *
املالية،التجارية،الصناعية،املنقولة 
والعقارية التي قد ترتبط مباشرة أو 
بصفة غير مباشرة باألشياء املذكورة 
املشابهة أو املرتبطة  أعاله أو األشياء 
بها بمقدورها املساعدة على التنمية 

بجميع أشكالها.
السنوبر  زنقة   2 االجتماعي  املقر 

الطابق   الدارالبيضاء
حدد  االجتماعي؛  الرأسما  
درهم   100.000 رأسما  الشركة في 
حصة اجتماعية   1000 مقسمة الى 
أكتتبت وحررت  100درهم،  من فئة 

حسب  للشركاء  وأسندت  كاملة 

تقدمتهم؛ 

حميد  للسيد  حصة   800

التعريف  بطاقة  رقم  بوخريص 

 BH 17720

رقم  ريطب  لعتيقة  حصة   200

  BH268099 بطاقة التعريف

* التسيير؛ أسندت مهمة التسيير 

الى السيد حميد بوخريص ذلك ملدة 

غير محددة. 

لدى  القانوني  يداع  اال  وتم   2-

املركز الجهو1 لال ستثمار لوالية الدار 

البيضاء الكبرى بتاريخ 31/03/2021

رقم السجل التجار1 »98693  » 

املحكمة التجارية الدار البيضاء. 

1188I

MA GLOBAL CONSULTING

BELLA IV
إعالن متعدد القرارات

MA GLOBAL CONSULTING
زاوية شارع عبد املومن وزنقة فان 
زيالند إقامة فضيلة، الطابق الرابع، 

20000، الدار البيضاء املغرب
BELLA IV »شركة عقارية مدنية«
وعنوان مقرها االجتماعي: 1، زنقة 

الحرية - 90060 طنجة املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«بمقت�سى 
الجمع العام االستثنائي املؤرخ في 28 

أبريل 2021
تم اتخاذ القرارات التالية: 

على  ينص  الذ1   :1 رقم  قرار 
طرف  من  حصة    0 هبة  مايلي: 
اسميرس  بناني  مصطفى  السيد 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

رقم B29888 إلى أخته السيدة زينب 

لبطاقة  الحاملة  اسميرس  بناني 

 B13076 رقم  الوطنية  التعريف 

محج   ،9 البيضاء،  بالدار  والقاطنة 

خالد ابن الوليد

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 6: الذ1 ينص على مايلي: 

مساهمات الشركاء

بند رقم 7: الذ1 ينص على مايلي: 

الرأسما  التجار1

1189I
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املحكمة التجارية بطنجة
ملف رقم : 2021/37

ملف تفويت أصل تجار1
عن طريق البيع

كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
بطنجة  التجارية  باملحكمة  الضبط 
 5 أنه بمقت�سى عقد موثق مؤرخ في 
باع السيد علي وعمر   2021 فبراير 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
بطنجة  الساكن   S 80 333 رقم 
زنقة بني املصطلق   2 حي االدريسية 
واملسجل بالسجل التجار1   36 رقم 
مجموع   ، 7212 رقم  بطنجة تحت 
األصل التجار1 الكائن بطنجة ملتقى 
رضوان  إقامة  والعراق  لبنان  زنقة 
 SALON DE شعار  يحمل  والذ1 
السيد  لفائدة   THE MARBELLA
لبطاقة  الحامل  زعبولي  زكرياء 
 K 351057 رقم  الوطنية  التعريف 
التجار1  األصل  قيمة  وحددت 
في مبلغ إجمالي قدره  البيع  موضوع 

500.000 خمسمائة ألف درهم.
تقدم  التعرضات  فإن  وعليه 
داخل  املحكمة  بهذه  الضط  بكتابة 
أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ النشر 
الثاني طبقا للفصل  8 وما يليه من 

مدونة التجارة.
اإلعالن الثاني

عن  رئيس كتابة الضبط
خديجة أقشور

72 مكرر

املحكمة التجارية بأكادير
مكتب السجل التجار1
ملف رقم : 2021/20

حساب خصو�سي : 2172
بيع  أصل تجار1

بموجب العقد التوثيقي املؤرخ في 
فاتح سبتمبر 2021 بيع السيد محمد 
 ،J 68235 الوطنية  بطاقته  لوزاني 
برقم  الكائن  التجار1  األصل  جميع 
اكودار  الفندقي  املجمع  س،   21
التجار1  بالسجل  واملسجل  أكادير، 

باملحكمة التجارية بأكادير تحت رقم 
20652 لفائدة السيد الحسن لوزاني 
وذلك   ،J 255731 الوطنية  بطاقة 

بثمن إجمالي قدره 150.000 درهم.
وبذلك فإن رئيس مصلحة كتابة 
أن  ذ1 مصلحة  لكل  يعلن  الضبط 
ضبط  بمكتب  تسجل  التعرضات 
داخل  بأكادير  التجارية  املحكمة 
15املوالية  أجل الخمسة عشرة يوما 
 8  ،83 للنشرة الثانية طبقا للمواد 

و 10 من مدونة التجارة.
تحت جميع التحفظات
النشرة الثانية

عن  رئيس مصلحة كتابة الضبط
رباب طلع

73 مكرر

املحكمة التجارية بأكادير
مكتب السجل التجار1
ملف رقم 21-2021

حساب خصو�سي 2171
تفويت أصل تجار1

املؤرخ  التوثيقي  العقد  بموجب 
السيدة  فوتت   ،2020 مارس   5 في 
الوطنية  بطاقتها  بوزيد،  نيت  سعاد 
التجار1  األصل  جميع   ،J28 673
زنقة   ،9 رقم  ب  الكائن  للفندق 
واملسجلة  أكادير  تالبرجت،  شنكيط 
بالسجل التجار1 باملحكمة التجارية 
لفائدة   63932 رقم  تحت  أكادير 
السيد يوسف ميا ، الحامل لبطاقة 
بثمن  وذلك   BE735  2 الوطنية 

إجمالي قدره 330000 درهم.
وبذلك فإن رئيس مصلحة كتابة 
أن  ذ1 مصلحة  لكل  يعلن  الضبط 
ضبط  بمكتب  تسجل  التعرضات 
املحكمة التجارية بأكادير داخل أجل 
املوالية   (15( يوما  عشر  الخمسة 
 8  ،83 للنشرة الثانية طبقا للمواد 

و 10 من مدونة التجارة.
النشرة الثانية

تحت جميع التحفظات
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

74 مكرر

املحكمة التجارية بأكادير
مكتب السجل التجار1
ملف رقم 2021- 2

حساب خصو�سي 2181
تقديم أصل تجار1 كحصة في شركة
والقانون  التقديم  عقد  بموجب 
الحصص  مراقب  وتقرير  األسا�سي 
مارس   31 بتاريخ  اإلمضاء  املصحح 
 TACKY السيدة  قدمت   ،2021
 WEILENMANN JACELYNE
 ،J000 62T رقم  لبطاقة  الحاملة، 
 RUE جميع األصل التجار1 الكائن ب
 ،MARINIYNE SECTEUR MIXTE
التجار1  بالسجل  واملسجل  أكادير 
كحصة في شركة   56662 تحت رقم 
وذلك   ECOLE JOCELYNE PRIVEE

بثمن إجمالي قدره 900000 درهم.
وبذلك فإن رئيس مصلحة كتابة 
أن  ذ1 مصلحة  لكل  يعلن  الضبط 
ضبط  بمكتب  تسجل  التعرضات 
املحكمة التجارية بأكادير داخل أجل 
املوالية   (15( يوما  عشر  الخمسة 
 8  ،83 للنشرة الثانية طبقا للمواد 

و 10 من مدونة التجارة.
النشرة الثانية

تحت جميع التحفظات

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

75 مكرر

املحكمة التجارية بأكادير
مكتب السجل التجار1
ملف رقم 25-2021

حساب خصو�سي 2183
بيع أصل تجار1

املؤرخ  العرفي  العقد  بموجب 
باع السيد   ،2020 أغسطس   13 في 
الوطنية  بطاقته  بوشتة،  سبكة 
التجار1  األصل  جميع   ،J 28 8 
5 سيد1  بلوك   ،126 الكائن ب رقم 
بالسجل  واملسجل  أكادير  محمد، 
بأكادير  التجارية  باملحكمة  التجار1 
بلعيد  لفائدة   67308 رقم  تحت 
 J360539 الوطنية  بطاقة  الرماش، 
  0000 قدره  إجمالي  بثمن  وذلك 

درهم.

وبذلك فإن رئيس مصلحة كتابة 

أن  ذ1 مصلحة  لكل  يعلن  الضبط 

ضبط  بمكتب  تسجل  التعرضات 

املحكمة التجارية بأكادير داخل أجل 

املوالية   (15( يوما  عشر  الخمسة 

 8  ،83 للنشرة الثانية طبقا للمواد 

و 10 من مدونة التجارة.
النشرة الثانية

تحت جميع التحفظات

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

76 مكرر

املحكمة التجارية بوجدة
مستخرج عقد بيع حق تجار1

ملف رقم : 3/2021 

حساب رقم : 1866

محرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 

مسجل  نوفمبر  201،   10 بتاريخ 

نوفمبر  201،  بتاريخ  1  بوجدة 

باعت السيدة فاطمة الزهراء صافي، 

 115 الرقم  مغنية  بطريق  الساكنة 

 13 رقم  املسك  زنقة  املقر1  تجزئة 

وجدة.

بظهر  الساكن  مليح،  بنيونس 

 30 رقم  أو    السعادة  حي  ملحلة 

وجدة.

في  املتمثل  التجار1  الحق  جميع 

 8 الكائن بحي السالم زنقة أ  متجر، 

بالسجل  مقيد  الغير  وجدة،   3 رقم 

التجار1، بمبلغ قدره 15.000 درهم.

املحكمة  أمام  التعرضات  تقبل 

التجارية بوجدة داخل أجل أقصاه 

للنشرة  املوالية  يوما  عشر  خمسة 

الثانية - تطبيقا للمادة  8 من مدونة 

التجارة.

النشرة الثانية

رئيس مصلحة كتابة الضبط

اإلمضاء : منصور محمد

78 مكرر

 II.  -  إعالنات قضائية
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املحكمة التجارية بالرباط
ملف رقم 2021/12

حساب 3301

أحالم  السيدة   : األو   الطرف 
مساعف  ليلى  اآلنسة  الهير1، 

واآلنسة زينات مساعف.
عزيز  السيد   : الثاني  الطرف 

بومالك والسيدة فتيحة اكور.
املسجل  التجار1  األصل  تفويت 
تحت  بالرباط،  التجارية  باملحكمة 
بالنسبة للسيدة أحالم   92766 رقم 
بالنسبة   111796 الهير1، تحت رقم 
رقم  وتحت  مساعف  ليلى  لآلنسة 
زينات  لآلنسة  بالنسبة   111798

مساعف.
النشاط التجار1 : فندق.

زنقة   3 حسان  الرباط،   : العنوان 
تبروك )زنقة رافل سابقا).

بمصلحة  التعرضات  وستقبل 
التجارية  باملحكمة  التجار1  السجل 
 (15( بالرباط إلى غاية خمسة عشر 

يوما من صدور اإلعالن الثاني.
اإلعالن األو 

رئيس مصلحة السجل التجار1

11 مكرر

املحكمة التجارية بالرباط
ملف رقم :  2021/3
حساب رقم : 3661

امحمد  السيد   : األو   الطرف 
ابناون، رقم بطاقة التعريف الوطنية 

A2 19 3، مغربي الجنسية.
مبارك  السيد   : الثاني  الطرف 
التعريف  بطاقة  رقم  البارير1، 
الوطنية A91119، مغربي الجنسية.

لبيع  محل   : التجار1  األصل 
العطور.

العنوان : بالرباط، شارع السويقة، 
رقم 301.

رقم السجل التجار1 05 23.
بمصلحة  التعرضات  وستقبل 
التجارية  باملحكمة  التجار1  السجل 
 (15( بالرباط إلى غاية خمسة عشر 

يوما من صدور اإلعالن الثاني.
اإلعالن األو 

رئيس مصلحة السجل التجار1

10 مكرر

املحكمة التجارية بالرباط

ملف رقم : 2021/29

حساب رقم : 3567

الطرف األو  :
رقم بطاقة  قباج بوزيان حورية، 

التعريف الوطنية : A91061 مغربية 

الجنسية.

الطرف الثاني :

 PHARMACIE HOURIA شركة 

 : القانوني  ممثلها   BAAJ SARL AU

قباج بوزيان حورية.

PHARMACIE : 1األصل التجار

متجر  تجار1  مركز   : العنوان 

وشارع  زعير  طريق  زاوية  السوي�سي 
الحوز الرباط، رقم السجل التجار1 : 

.26990

بمصلحة  التعرضات  وستقبل 

التجارية  باملحكمة  التجار1  السجل 

 (15( بالرباط إلى غاية خمسة عشر 

يوما من صدور اإلعالن الثاني.
اإلعالن الثاني

رئيس مصلحة السجل التجار1

94 مكرر

املحكمة التجارية بالرباط

ملف رقم : 2021/ 1

حساب : 3313
منصور  نايت   : األو   الطرف 

البطاقة  رقم  املنعم  عبد  سماللي 

 A  31137 الوطنية  التعريف 

الثاني  الطرف  الجنسية  مغربي 

 GRAND ANGLE DE VUE شركة 
ممثلها القانوني نايت منصور   SARL
التجار1  املنعم األصل  سماللي عبد 

شارع سيد1   2  : العنوان  نظارتي،   :

محمد بنعبد هللا الرباط رقم السجل 

التجار1 : 100168.

بمصلحة  التعرضات  وستقبل 

التجارية  باملحكمة  التجار1  السجل 
15 يوما من صدور  بالرباط إلى غاية 

اإلعالن الثاني.
اإلعالن الثاني

 رئيس مصلحة السجل التجار1

27 مكرر

املحكمة التجارية بفاس
15/V/2020 ملف البيع رقم

حساب رقم 3 27
محمد  ذ.  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
السو�سي صدوق املوثق بفاس بتاريخ 
15 ديسمبر 2020 16 ديسمبر 2020 
واملسجل بتاريخ 23 ديسمبر 2020.

البائع :
رضا  محمد  زاكور  ابن  باع 
شارع   12 الساكن عمارة   C267890
عال  بن عبد هللا شقة 9 إقامة هند 

م.ج فاس.
املشتر1 : 

بوكرين جواد C168185 الساكن 
23 زنقة ابو علي  إقامة طارق الشقة 

بن رحا  م.ج، مكناس.
بيع أصل تجار1 :

بيع أصل تجار1 لألصل التجار1 
رقم 230 3.

مجموعة  الوفاق  حي   : بـ  الكائن 
مكرر طريق عين السمن   172 أ رقم 

فاس.
بثمن قدره : 1.300.000 درهم.

أجل  داخل  التعرضات  وتقبل 
خمسة عشر يوما من تاريخ النشرة 

الثانية بالجريدة الرسمية.
النشرة األولى

عن رئيس كتابة الضبط
السيد املصطفى خطابي

4 مكرر

املحكمة التجارية بفاس
ملف البيع رقم 18/2021

حساب رقم 3163
أما   ذة  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
بتاريخ  بفاس  املوثقة  كريم  صنهاجي 
 2021 مارس  و17   2021 يناير   15

واملسجل بتاريخ 22 مارس 2021.
البائع :

 C 928 8 الدحان  العلي  عبد 
لطفي  حي   13 رقم   6 زنقة  الساكن 

عين هارون فاس.
املشتر1 : 

الساكن   CD177706 انس عازم 
ك2 تجزئة الحديقة واد فاس، فاس 

.213

بيع أصل تجار1 :

لألصل التجار1 رقم  8250.

 LOT N°31 LOTSS  : بـ  الكائن 

 MABROUKA II BELKHAYAT HY

OUIFAK, FES

بثمن قدره : 250.000 درهم.

أجل  داخل  التعرضات  وتقبل 

خمسة عشر يوما من تاريخ النشرة 

الثانية بالجريدة الرسمية.

النشرة األولى
عن رئيس كتابة الضبط

السيد املصطفى خطابي

3 مكرر

املحكمة التجارية بفاس
ملف البيع رقم :  2021/1

حساب رقم : 3116
تلقته  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
االستاذة ابتسام خودار املوثقة بفاس 
نونبر   30 و   2020 نونبر   20 بتاريخ 
نونبر   30 بتاريخ  واملسجل   2020

.2020
البائع :

سعد برادة    C63076     الساكن   
الجديدة  املدينة  ننبر   16 زنقة   6 

فاس.
دنيا برادة    C65 5 7     الساكن   
الجديدة  املدينة  ننبر   16 زنقة   6 

فاس.
 املشتر1 :

     GALLERIE EL KHATTABI
عبد  بشارع  الساكن   B112290
محمد  يمثلها   50 الخطابي  الكريم 

بنجلون.
بيع اصل تجار1 :

 ET  96796 لالصل التجار1 رقم 
.5327 

الكائن ب :  5 زنقة 2 شارع محمد 
الخامس املدينة الجديدة فاس.

بثمن قدره : 600.000.
اجل  داخل  التعرضات  وتقبل 
الثانية  النشرة  تاريخ  من  يوما   15

بالجريدة الرسمية.
اإلعالن الثاني

عن رئيس كتابة الضبط 

السيد املصطفى خطابي

4 مكرر
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املحكمة التجارية بمراكش
ملف رقم : 2021/58

حساب عدد : 3075
بيع أصل تجار1

في  مؤرخ  مؤثق  عقد  بمقت�سى 

بمراكش  ومسجل   ،2019 8 ما1 

بتاريخ   يونيو 2019، باع كل من :

سليمان،  بن  الباتو   السيدة 

السيدة نزهة  السيدة زاينة اشنور، 

اشنور،  كلثوم  السيدة  اشنور، 

السيدة رقية اشنور، السيدة فاطمة 

السيد موال1 احمد اشنور،  اشنور، 

لفائدة السيد لحسن الوالد، مجموع 

يملكونها  التي  الشياع  على  حقوقهم 

في األصل التجار1 الكائن بمراكش، 

املدينة، عرصة املعاش زنقة الفندق 

لبيع  واملعد   ،08/1 7 رقم  البلد1 

بالسجل  واملسجل  الغذائية،  املواد 

مورثهم  اسم  في  بمراكش  التجار1 

تحت  اشنور  الهاد1  موال1  السيد 

بجميع عناصره املادية     070 عدد 

 500.000 قدره  بمبلغ  واملعنوية، 

درهم.

املذكورين  البائعين  دائني  فعلى 

إلى  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن  أعاله 

باملحكمة  التجار1  السجل  قسم 

التجارية بمراكش داخل أجل يبتدئ 

من تاريخ نشر اإلعالن األو  وينتهي في 

اليوم الخامس عشر من نشر اإلعالن 

الثاني.
النشرة الثانية

رئيس مصلحة السجل التجار1

12 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم : 8 1300

حساب رقم 12373

تفويت األصل التجار1 من :

السيد عبد اللطيف اكناو الحامل 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.B 18531

الحميد1  الرحمان  عبد  السيد 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
.B177502 رقم

الحامل  لحميد1  احمد  السيد 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.B5  9 0

إلى :

الحامل  ثاني،  شعيب  السيد 

عدد  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.BL66117

هو  الذ1  التجار1  األصل 

الكائن  األواني،  لبيع  مخصص 

لوكنطوار،  تجزئة  البيضاء  بالدار 

الذ1 يخصوصه   30 الرقم  بلوك د، 

البائعون مسجلون بالسجل التجار1 

التحليلي باملحكمة التجاية تحت رقم 

.139002 ،1 1072 ،211368

تسجل  التعرضات  فإن  وبذلك 

التجارية  باملحكمة  الضبط  بمكتب 

بالدار  التجار1  السجل  مكتب 

عشر  خمسة  أجل  داخل  البيضاء 

يوما املوالي للنشرة األولى والثانية.
النشرة الثانية

عن رئيس كتابة الضبط

22 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم : 130138

حساب : 9 133

تفويت األصل التجار1
بكر1  كالك�سي  شركة  فوتت 

ش.م.م.   GALAXY BAKERY

ومقرها  درهم   100.000 رأسمالها 

 4-3 البضاء  بالدار  كائن  االجتماعي 

أيوبي  وزنقة  اللوح  عين  زنقة  زاوية 

الوحيد  مسيرها  يمثلها  بوركون  حي 

السيد  سعد حسين لفائدة السيدة 

لبطاقة  الحاملة  الكريني  فاطمة 

Y 135722 مجموع األصل  التعريف 

زنقة  زاوية   4-3 ب  الكائن  التجار1 

عين اللوح وزنقة أيوبي حي بوركون 

واملتكون من مقهى واملقيد بالسجل 

بالدار  التجارية  باملحكمة  التجار1 

البيضاء تحت رقم 312551.

التعرضات  جميع  فإن  وبذلك 
باملحكمة  الضبط  بمكتب  تسجل 
التجار1  السجل  مكتب  التجارية 
خمسة  أجل  داخل  البيضاء  بالدار 
األولى  للنشرة  املوالي  يوما  عشر 

والثانية.
النشرة الثانية

عن رئيس كتابة الضبط

23 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم : 6 1301
حساب : 68 13

تفويت األصل التجار1
الحامل  راجي  رشيد  السيد  من 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 
بوشعيب  السيد  إلى   BE 6508 2
التعريف  لبطاقة  الحامل  العي�سي 
عبد   BH 1503 6 رقم  الوطنية 
لبطاقة  الحامل  باحبيبي  الصمد 
 BK 2 91   التعريف الوطنية رقم
الذ1 هو مخصص  التجار1  األصل 
والكائن  بالتقسيط  الزرابي  لبيع 
 2 السعدية  درب  البيضاء  بالدار 
الزنقة 91 الرقم 36 الذ1 بخصوصه 
التجار1  بالسجل  مسجل  البائع 
تحت  التجارية  باملحكمة  التحليلي 

رقم 39198 .
التعرضات  جميع  فإن  وبذلك 
باملحكمة  الضبط  بمكتب  تسجل 
التجار1  السجل  مكتب  التجارية 
خمسة  أجل  داخل  البيضاء  بالدار 
األولى  للنشرة  املوالي  يوما  عشر 

والثانية.
النشرة الثانية

عن رئيس كتابة الضبط

24 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم : 130166
حساب : 13882

تفويت األصل التجار1
باحمان،  بحيى  السيد  من 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
أيوب  السيد  إلى   S  1073  رقم
التعريف  لبطاقة  الحامل  اكديل 
األصل   JH 52983 رقم  الوطنية 
 COUTURIERE املسمى  التجار1 

املستغل في   BAHOUMAN YAHYA
الخياطة والكائن بالدار البيضاء أمل 
6  سيد1 البرنو�سي  32 رقم  1 زنقة 
مسجل  البائع  بخصوصه  الذ1 
بالسجل التجار1 للمحكمة التجارية 
بالدار البيضاء تحت رقم 28018 .

التعرضات  جميع  فإن  وبذلك 
باملحكمة  الضبط  بمكتب  تسجل 
التجار1  السجل  مكتب  التجارية 
خمسة  أجل  داخل  البيضاء  بالدار 
األولى  للنشرة  املوالي  يوما  عشر 

والثانية.
النشرة الثانية

عن رئيس كتابة الضبط

25 مكرر

املحكمة االبتدائية بتازة
إعالن عن عقد بيع أصل تجار1 

ملف رقم 06/2021
املؤرخ  الرسمي  العقد  بمقت�سى 
واملسجل بتازة   2018 نوفمبر   17 في 
باع السيد   2018 نوفمبر   28 بتاريخ 
املغربي الجنسية،  عبد املجيد حلي، 
 1962 يناير  فاتح  بتاريخ  واملزداد 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحاملة 
بدوار  والساكن   ،M109702 رقم 
العونات  احميد  اوالد  الدار  مرحان 
سيد1 بنور، للسيد نور الدين حلي، 
املغربي، املزداد بتاريخ 2 يونيو 1976 
 ،BK1 6656 رقم  الوطنية  بطاقته 
والساكن بحي العلويين بلوك ب رقم 
1 تازة، جميع األصل التجار1 املتكون 
من دكان والكائن بحي العلويين بلوك 
بالسجل  واملسجل  تازة،   1 رقم  ب 
باملحكمة     76 التجار1 تحت رقم 
االبتدائية بتازة، وذلك لقاء ثمن قدره 

: 50.000 درهم.
جميع  العقد  هذا  وسيقبل 
للمادة  تطبيقا  املمكنة،  التعرضات 
بمكتب  التجارة،  مدونة  من   8 
السجل التجار1 باملحكمة االبتدائية 
بتازة داخل أجل 15 يوما، يبتدئ من 
بالجريدة  الثاني  النشر  تاريخ صدور 

الرسمية.
النشرة الثانية
رئيس كتابة الضبط

13 مكرر
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املحكمة االبتدائية ببرشيد
مكتب السجل التجار1

إعالن عن بيع أصل تجار1
كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
الضبط باملحكمة االبتدائية ببرشيد، 
في  مؤرخ  رسمي  عقد  بمقت�سى  أنه 
17 مارس 2021 فوتت اآلنسة أمينة 
التعريف  لبطاقة  الحاملة  ادريوش، 
والساكنة   BL 25635 رقم  الوطنية 
الشقة   1 الطابق  بطاش  تجزئة   03
الدار  كاليفورني  فاس  شارع   01
ارديوش،  هاجر  لآلنسة  البيضاء 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحاملة 
إقامة  والساكنة   BK 286925 رقم 
شارع فاس   1 شقة   1 فاس الطابق 
األصل  البيضاء،  الدار  كاليفورنيا، 
التجار1 املستغل كصيدلية صيدلية 
املسيرة  بزنقة  والكائنة  الزهور 
الخضراء الرقم 92 أوالد عبو، برشيد 
واملسجل بالسجل التجار1 تحت رقم 
قدره  إجمالي  بثمن  وذلك   1 608

300.000 درهم.
التعرضات  جميع  فإن  وعليه 
  - تقدم بكتابة ضبط هاته املحكمة 
مكتب السجل التجار1 - داخل أجل 
خمسة عشرة يوما من تاريخ النشرة 

األولى والثانية.
النشرة الثانية

عن  رئيس مصلحة كتابة الضبط

26 مكرر

املحكمة االبتدائية بالرشيدية
عقد بيع أصل تجار1
رقم : 2019/20928

مصلحة  رئيسة  السيدة  تعلن 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط  كتابة 
بين  عقد  بمقت�سى  أنه  بالرشيدية 
 2021 أبريل  فاتح  بتاريخ  األطراف 
بطاقة  اعلي  بالمين  السيد  باع 
جميع   UB15003 رقم  تعريفه 
زنقة  2  الساكن  التجار1  األصل 
رقم 17 حي تاركة الجديدة الرشيدية 
حو�سى  بنت  بورزيح  رابحة  للسادة 
شيوعا  علي  بن  علي  ايت  ويونس 
جميع  بينهما  فيما  التساو1  وعلى 
بمصلحة  واملسجلة  التجار1  األصل 

السجل التجار1 باملحكمة االبتدائية 

 2019/20928 بالرشيدية تحت رقم 

ورقم  التحليلي  السجل  من 

الترتيبي. السجل  من   2019/578

على  التعرضات  أن  تعلن  كما 

السجل  بمصلحة  تقدم  البيع  هذا 

داخل  املحكمة  هذه  لدى  التجار1 

أجل 15 يوما بعد النشر الثاني.

النشرة الثانية
عن رئيسة مصلحة كتابة الضبط

79 مكرر

املحكمة االبتدائية بأزيالل
بيع أصل تجار1

ملف رقم : 2021/3

حساب رقم : 3098

أبريل   7 بمقت�سى عقد مؤرخ في 

رحيل،  ناصر  السيد  باع   2021

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
الفرح  بحي  الساكن   J18910  رقم

إبراهيم  السيد  لفائدة  بأزيال ، 

التعريف  لبطاقة  الحامل  ملخنطر 

الوطنية رقم I315297 والساكن بحي 

الوحدة شارع اللوز رقم  5 أزيال .

ازود  بحي  التجار1  األصل  جميع 

بأزيال ،   20 رقم  الداود1  شارع 

تجار1  محل  عن  عبارة  هو  والذ1 

واملسجل بالسجل التجار1 تحت رقم 

بأزيال   االبتدائية  باملحكمة   1770

واملعنوية،  املادية  عناصره  بجميع 

بمبلغ قدره 125.000 درهم.

أعاله  املذكور  البائع  دائني  فعلى 

قسم  إلى  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن 

السجل التجار1 باملحكمة االبتدائية 

بأزيال  داخل أجل يبتدئ من تاريخ 

اليوم  في  وينتهي  األو   اإلعالن  نشر 

الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.

النشرة الثانية
رئيس مصلحة كتابة الضبط

ادريس باقس

80 مكرر

 املحكمة االبتدائية بالفقيه
 بن صالح

إعالن عن تقديم أصل تجار1 
كحصة في شركة

ملف رقم 02/2021
مصحح  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 2021 مارس  بتاريخ    اإلمضاء 
 2021 مارس   17 بتاريخ  واملسجل 
بإدارة التسجيل بالفقيه بن صالح، 
الحامل  الدحاني أحمد  قدم السيد 
 ،IB5 751 رقم  الوطنية  للبطاقة 
هللا  عبد  بن  عال   بشارع  الساكن 
الرابع،  الطابق  الياسمين  اقامة 
 T.P.C لشركة  صالح،  بن  الفقيه 
ذات  شركة   ،SERVICE SARL AU
الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 
مقرها  التأسيس،  طور  في  الوحيد 
االجتماعي دوار أوالد يحيى كريفات، 
األصل  جميع  صالح،  بن  الفقيه 
التجار1  بالسجل  املقيد  التجار1 
بن  بالفقيه  االبتدائية  باملحكمة 
بجميع   17862 رقم  تحت  صالح 
عناصره املادية واملعنوية والتي قومت 

بثمن قدره : 20.000 درهم.
فعلى دائني مقدم األصل التجار1 
املذكور أعاله أن يتقدموا بتعرضاتهم 
إلى قسم السجل التجار1 باملحكمة 
داخل  بن صالح  بالفقيه  االبتدائية 
االعالن  نشر  تاريخ  من  يبتدئ  أجل 
األو  وينتهي في اليوم الخامس عشر 

من نشر اإلعالن الثاني.
النشرة الثانية

اإلمضاء : طلحة عبد الغالي

95 مكرر

املحكمة االبتدائية بالرماني
إعالن عن بيع أصل تجار1 

 27 في  بيع مؤرخ  بمقت�سى عقد 
يناير 2021 محرر من طرف العدلين 
منير فاضيل ومصطفى باسو املودع 
كتابة الضبط لدى ابتدائية الرماني 
بتاريخ 15 أبريل 2021 تحت عدد 7، 
باع السيد بوشعيب ايجابي إلى السيد 
التجار1  األصل  الخاتير1  بوعزة 
املسجل بالسجل التجار1 باملحكمة 
 2308 االبتدائية بالرماني تحت رقم 

الكائن بعين السبيت املركز بما لهذا 

األصل التجار1 من املنافع واملرافق 

فيه  الداخلة  الحرم  والحقوق 

ونسب  منه  عد  وما  عنه  والخارجة 

وعشرون  ستمائة  قدره  بثمن  إليه 

ألف درهم : 620.000 درهم.

يتقدموا  باألمر أن  املعنيين  فعلى 

السجل  مصلحة  إلى  بتعرضاتهم 

التجار1 باملحكمة االبتدائية بالرماني 

نشر  تاريخ  من  يبتدئ  أجل  داخل 

االعالن األو  وينتهي في اليوم 15 من 

نشر اإلعالن الثاني.
النشرة الثانية

96 مكرر

املحكمة االبتدائية بانزكان
مكتب التنفيذات املدنية

ملف التنفيذ )ق.ت.ت)
رقم 89/2020

إعالن عن بيع عقار
لفائدة رشيدة بوحويلي ومن معها

النائب عنهم األستاذ محمد باقشام 
املحامي بهيئة أكادير

في مواجهة : لطيفة بوحويلي ومن 
معها

التنفيذ  قا�سي  السيد  يعلن 

أنه  بانزكان  االبتدائية  باملحكمة 

بتاريخ فاتح يونيو 2021 على الساعة 

البيوعات  بقاعة  صباحا  العاشرة 

االبتدائية  املحكمة  بمقر  العقارية 

بانزكان ستقع سمسرة عمومية للبيع 

باملزاد العلني العقارات التالية :

املسمى  العاد1  العقار  ملكية   -

والذ1 هو عبارة عن  املغارة«  »ملك 

6 هكتار  ملك فالحي مساحته حوالي 

: احمد  3 سنتيار يحده شماال  22 آر 

بن الحاج مبارك، جنوبا : ورثة صبار، 

الحاج   : غربا  الرامي أوتنان،   : شرقا 

أحمد بن مبارك والكائن بمزارع دوار 

ايت  وقيادة  جماعة  براهيم  نايت 

عميرة عمالة اشتوكة آيت باها.

النطالق  االفتتاحي  الثمن  حدد 

مبلغ  في  العمومية  السمسرة 

060.  1.2 درهم.
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املسمى  العاد1  العقار  منفعة   -
عبارة  هو  والذ1  بويبلنكون«  »ملك 
عن ملك غابو1 تابع للمياه والغابات 
 مساحته حوالي 3 هكتار يحده شماال  :
 : شرقا  بوردان،   : جنوبا  احموش 
فاطمة حيسون   : غربا  اخراز عمر، 
أدميم  بغابة  والكائن  اوبرايم  ايت 
املسيرة  مطار  قرب  اخربان  مزارع 

الجماعة القروية التمسية.
النطالق  االفتتاحي  الثمن  حدد 
السمسرة العمومية في مبلغ 90.000 

درهم.

مع اإلشارة إلى أن السمسرة ستقع 
بخصوص  فقط  املنفعة  حدود  في 

امللك املسمى »ملك بويبلنكون«.
والذ1  العاد1  العقار  ملكية   -
هو عبارة عن بقعة أرضية مساحتها 
: قبلة  يحدها  مربع  متر   130  حوالي 
في  علي  اباعمران   : بحرا  الطريق، 
اآلخر،  البعض  في  والطريق  البعض 
 : يمينا  مبارك بن احميدان،   : يسارا 
الطريق والكائنة بدوار اخربان جماعة 
آيت  انزكان  عمالة  التمسية  وقيادة 

ملو .

الهيكلة  بعد  أنه  إلى  اإلشارة  مع 

الجماعية للدوار والتصميم الهيكلي 

املختصة  املصالح  طرف  من  املنجز 

مربع  متر   82 مساحته  ما  منها  بقى 

فقط.

النطالق  االفتتاحي  الثمن  حدد 

السمسرة العمومية في مبلغ 96.000 

درهم.

مصلحة  أمام  العروض  وتقدم 

االبتدائية  باملحكمة  الضبط  كتابة 

اإلعالن هذا  نشر  تاريخ  من  بانزكان 

يؤد1  متزايد  آخر  على  املزاد  ويرسو 

الثمن مع زيادة 6 % لفائدة الخزينة.

يمكن  املعلومات  من  وللمزيد 

التنفيذات  بمكتب  االتصا  

االبتدائية  باملحكمة  القضائية 

بانزكان حيث يوجد دفتر التحمالت.

ابتداء  العروض  تسجيل  يمكن 

من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
نائب رئيس املحكمة االبتدائية بانزكان

إمضاء : ذ. الحسين محترم

12
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 III.  -  إعالنات إدارية

وزارة التجهيز والنقل 
واللوجستيك واملاء

املؤسسات املضرة والغير املالئمة أو 
الخطيرة من الدرجة األولى

بحث حو  الكشف عن املنافع 
واملضار
إعالن

إن بحثا حو  الكشف عن املنافع 
سيفتتح  واحد  شهر  مدته  واملضار 
بمكاتب   2021 ما1   5 من  ابتداء 
عمالة أكادير إداوتنان وذلك بناء على 
الطلب الذ1 تقدمت به شركة زيوت 
الكائن   PETROMIN OILS بترومين 
18 زنقة جياللي  مقرها االجتماعي ب 
البيضاء  الدار  السبع  عين  غافير1 

بإنجاز  واملتعلق  املغرب،   20250
 (6( أنبوب من فئة ستة  واستغال  
بوصات لنقل الغازوا  من مستودع 
شركة زيوت بترومين إلى ميناء أكادير 
بعمالة اكادير إداوتنان قصد موافاتي 

برأيكم الشامل حو  املشروع.
هذا، ويوجد ملف البحث بمكاتب 
يمكن  حيث  إداوتنان  أكادير  عمالة 
وذلك  األمر،  يهمه  اإلطالع عليه ملن 

خال  أوقات العمل اإلدار1.
املدير الجهو1 للتجهيز والنقل 

واللوجستيك واملاء لسوس ماسة 
بأكادير

إمضاء : فضلي بنان
14

وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء

املؤسسات املضرة والغير مالئمة
أو الخطيرة من الدرجة األولى

بحث حو  الكشف عن املنافع 
واملضار

عن  الكشف  حو   بحثا  إن 
واحدا  شهرا  مدته  واملضار  املنافع 
يونيو   3 تاريخ  من  ابتداء  سيفتتح 
عبد  موال1  جماعة  بمكاتب   2021
بناء  وذلك  الجديدة،  إقليم  هللا، 
على الطلب املقدم من طرف املكتب 
مقره  الكائن  للفوسفاط  الشريف 
حي  األبطا   زنقة   4-2 االجتماعي 
 ،20200 البيضاء  الدار  الراحة، 
وذلك قصد طلب الترخيص من أجل 

فوسفاط  جرف  مجمع  استغال  

 Complexe Jorf Phosphate( هوب 

الجماعة  األصفر،  بالجرف   (Hub

القروية موال1 عبد هللا، الجديدة.

هذا، ويوجد ملف البحث بمكاتب 

إقليم  هللا،  عبد  موال1  جماعة 

حيث يمكن االطالع عليه  الجديدة، 

أوقات  وذلك خال   يهمه األمر،  ملن 

العمل اإلدار1.
املدير الجهو1 للتجهيز والنقل واللوجستيك 

بجهة الدار البيضاء - سطات

اإلمضاء : عبد الباقي األزهر1

19



10561 الجريدة الرسميةعدد  566 - 7 شوا  2  1 )19 ما1 2021) 



عدد  566 - 7 شوا  2  1 )19 ما1 2021) الجريدة الرسمية10562  

16



10563 الجريدة الرسميةعدد  566 - 7 شوا  2  1 )19 ما1 2021) 



عدد  566 - 7 شوا  2  1 )19 ما1 2021) الجريدة الرسمية10564  



10565 الجريدة الرسميةعدد  566 - 7 شوا  2  1 )19 ما1 2021) 



عدد  566 - 7 شوا  2  1 )19 ما1 2021) الجريدة الرسمية10566  



10567 الجريدة الرسميةعدد  566 - 7 شوا  2  1 )19 ما1 2021) 

8



عدد  566 - 7 شوا  2  1 )19 ما1 2021) الجريدة الرسمية10568  



10569 الجريدة الرسميةعدد  566 - 7 شوا  2  1 )19 ما1 2021) 



عدد  566 - 7 شوا  2  1 )19 ما1 2021) الجريدة الرسمية10570  



10571 الجريدة الرسميةعدد  566 - 7 شوا  2  1 )19 ما1 2021) 

9



عدد  566 - 7 شوا  2  1 )19 ما1 2021) الجريدة الرسمية10572  

»جامعة ابن طفيل بالقنيطرة«



10573 الجريدة الرسميةعدد  566 - 7 شوا  2  1 )19 ما1 2021) 



عدد  566 - 7 شوا  2  1 )19 ما1 2021) الجريدة الرسمية10574  

17



10575 الجريدة الرسميةعدد  566 - 7 شوا  2  1 )19 ما1 2021) 



عدد  566 - 7 شوا  2  1 )19 ما1 2021) الجريدة الرسمية10576  



10577 الجريدة الرسميةعدد  566 - 7 شوا  2  1 )19 ما1 2021) 



عدد  566 - 7 شوا  2  1 )19 ما1 2021) الجريدة الرسمية10578  



10579 الجريدة الرسميةعدد  566 - 7 شوا  2  1 )19 ما1 2021) 



عدد  566 - 7 شوا  2  1 )19 ما1 2021) الجريدة الرسمية10580  

18



10581 الجريدة الرسميةعدد  566 - 7 شوا  2  1 )19 ما1 2021) 



عدد  566 - 7 شوا  2  1 )19 ما1 2021) الجريدة الرسمية10582  

1



10583 الجريدة الرسميةعدد  566 - 7 شوا  2  1 )19 ما1 2021) 

2



عدد  566 - 7 شوا  2  1 )19 ما1 2021) الجريدة الرسمية10584  



10585 الجريدة الرسميةعدد  566 - 7 شوا  2  1 )19 ما1 2021) 

األغراس واملنشآت السطحية املساحة
نوعية التربة

الوضعية 
العقارية

رقم 
التصميم

قطعة 
رقم

 اسم وعنوان املالك أو املفروض
أنهم املالك

حساب 
العددرقم النوعية س آر هـ



عدد  566 - 7 شوا  2  1 )19 ما1 2021) الجريدة الرسمية10586  

األغراس واملنشآت السطحية املساحة
نوعية التربة

الوضعية 
العقارية

رقم 
التصميم

قطعة 
رقم

 اسم وعنوان املالك أو املفروض
أنهم املالك

حساب 
العددرقم النوعية س آر هـ

5



10587 الجريدة الرسميةعدد  566 - 7 شوا  2  1 )19 ما1 2021) 



عدد  566 - 7 شوا  2  1 )19 ما1 2021) الجريدة الرسمية10588  

6



10589 الجريدة الرسميةعدد  566 - 7 شوا  2  1 )19 ما1 2021) 



عدد  566 - 7 شوا  2  1 )19 ما1 2021) الجريدة الرسمية10590  

7



10591 الجريدة الرسميةعدد  566 - 7 شوا  2  1 )19 ما1 2021) 

13



عدد  566 - 7 شوا  2  1 )19 ما1 2021) الجريدة الرسمية10592  

15



10593 الجريدة الرسميةعدد  566 - 7 شوا  2  1 )19 ما1 2021) 

20


