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إعالن بإيداع ونشر مشروع مرسوم بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي إحداث 

املدرسة الفندقية بمدينة الجديدة وبنزع ملكية القطع األرضية الالزمة 

10886لهذا الغرض............................................................................................. 

إعالن بإيداع ونشر مشروع قرار لوزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة بنزع 
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مشروع قرار تخطيط حدود الطريق العامة بتعديل جزء من مسار طريق التهيئة 

 .............................. 10890رقم 694 ذات عرض 12 متر بحي موال2 يوسف تازة

 5393 عدد  الرسمية  بالجريدة  املنشور  املرسوم  ملشروع  تعديلي  استدراك 

الصادرة بتاريخ 09 مارس 2016 )الصفحة 2717( واملعد4 بمقت�ضى 

بتاريخ   5429 عدد  الرسمية  بالجريدة  املنشور  التعديلي  االستدراك 

القانونية  باإلعالنات  الخاصة   )12680 )الصفحة   2016 نوفمبر   16

املنشور  التعديلي  االستدراك  بموجب  واملعد4  واإلدارية  والقضائية 

بالجريدة الرسمية عدد 5461 بتاريخ 28 يونيو 2017 )الصفحة 8927( 

واملعلن أنه من املنفعة العامة تعزيز طاقة التخزين على املدى املتوسط 

10892والبعيد للماء الصالح للشرب بمدينة الرشيدية.................................... 

استدراك تعديلي ملشروع املرسوم املنشور نصه بالجريدة الرسمية عدد 5382 

املشروع  ألصل  املعد4  االستدراك  وكذا   2015 ديسمبر   23 بتاريخ 

الصادر بالجريدة الرسمية عدد 5464 بتاريخ 19 يوليو 2017 الخاصة 

باإلعالنات القانونية والقضائية واملعلن أنه من املنفعة العامة تزويد 

املراكز والدواوير التابعة إلقليمي شيشاوة والحوز باملاء الشروب انطالقا 

 من سد أبي العباس السبتي )تاسكورت( وتنزع بموجبه القطع األرضية

10893 الالزمة لهذا الغرض................................................................................ 

الرسمية  الجريدة  في  نصه  املنشور  املرسوم  ملشروع  تعديلي  استدراك 

القانونية  باإلعالنات  الخاصة   2013 مارس   6 بتاريخ   5236 عدد 

الساكنة  تزويد  العامة  املنفعة  من  أنه  واملعلن  والقضائية 

األرضية القطع  بموجبه  وتنزع  الشروب  باملاء  ألسفي   القروية 

10895 الالزمة لهذا الغرض................................................................................ 

 إعالن عن إيداع ونشر مشروع قرار يق�ضي بالتخلي عن القطع األرضية املتعلقة 

بطرق التهيئة املتصلة بتجزئة الناصرية املحدثة في إطار مشروع إعادة 

10896وإسكان دوار أوالد سعيد العمامرة بتراب جماعة اوالد صالح................ 

إعالن عن إيداع ونشر مشروع قرار جماعي يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي 

باملوافقة على قرار تخطيط حدود الطرق العامة لفتح طرق التهيئة 

رقم 587 و 592 الكائنة قرب طريق سبت جزولة مدخل تجزئة الهناء 

 3 جماعة أسفي وبتعيين القطع األرضية املراد نزع ملكيتها والتخلي عنها

10900 لهذا الغرض............................................................................................ 
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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

 CREATIVE ASSOCIATES

INTERNATIONAL
INC

Immatriculé sous le

n° 52 - 1154258

 Siège(social : 5301 Wisconsin

Ave, NW(Suite 700 Washington

DC 20015

تغيير املسير
بموجب محضر قرارات الجمعية)

في املنعقدة  العادية  غير   العامة 

8)يناير،)تقرر ما يلي):

إقرار باستقالة السيد عبد القادر)

لفرع) كمدير  مهامه  من  الزاكي 

.USAID-CREATIVE ASSOCIATES

تعيين السيد فتحي العشر2 مديرا)

جديدا للفرع.

صالحيات الشكليات.

بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 

التجار2 للرباط يوم)14)أبريل)2021 

تحت رقم)112753.

1 P

 THYSSEN KRUPP

ELEVATOR MAROC
Société à responsabilité limitée

Au(capital(social(de 35.758.100.Dhs

 Siège(Social : Lotissement(la

Colline(II, Lot. 37 - 38

 Sidi(Maârouf, 20190,

Casablanca

 Registre du Commerce de

Casablanca numéro

RC(Casablanca : 177983

ICE : 001537336000071

IF : 1108075

تغيير املدير
بموجب محضر اجتماع الجمعية)

فبراير) (22 ( العمومية العادية بتاريخ)

2021،)تقرر ما يلي):

مهامه) من  باالستقالة  اإلقرار 

كمدير مشارك للسيد داريو فيكاريو)
 2020 30)سبتمبر) راميريزا اعتبار من)

)ضمنا(.

صالحيات الشكليات.

بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 

التجار2 للدار البيضاء)يوم)28)أبريل)

2021)تحت رقم)776023.

2 P

MIT SAFI MOROCCO
Société à responsabilité limitée

à associé unique 

Au(capital(de 300.000 Dhs

 Siège(Social : Twin(Center - Tour

 Ouest - Angle(BDS(Zerktouni(et

 El(Massira - 20100

Casablanca 

 Registre du Commerce de

Casablanca n°319577

ICE : 001560114000045

IF : 1108075

تعيين مسير جديد
املساهم) قرار  محضر  بموجب 
الوحيد بتاريخ)24)مارس)2021،)تقرر)

ما يلي):

 KUROSAWA السيد) تعيين 

HISAHIRO)مسير جديد للشركة.

صالحيات الشكليات.

بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (15 في) التجار2 للدار البيضاء)

2021)تحت رقم)774672.

3 P

KOTON MAGAZACILIK

SARL AU

231، بئر أنزران، الطابق الثاني

 مكتب رقم 5، الدار البيضاء

س.ت : 330321 الدار البيضاء

بيان لفتح فرع الشركة

بمقت�ضى قرارات الشريك الوحيد)

 KOTON MAGAZACILIK لشركة)

(،2020 مارس) (16 بتاريخ) (SARL AU

تقرر ما يلي):

لشركة) »متجر«) بيع) نقطة  فتح 

 KOTON MAGAZACILIK SARL

AU)في القنيطرة،)بوتيك س)1،)مركز)

طريق سيد2 عال4) مرجان،) تسوق 

البحراو2.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية) باملحكمة  الضبط 

 2021 أبريل) (22 بتاريخ) بالقنيطرة 

2681)في السجل الترتيبي،) تحت رقم)

بالسجل) الشركة  فرع  تسجيل  وتم 

رقم) تحت  بالقنيطرة  التجار2 

.60247
لإلعالن،)املسير

4 P

KOTON MAGAZACILIK
SARL AU

231، بئر أنزران، الطابق الثاني
 مكتب رقم 5، الدار البيضاء

س.ت : 330321 الدار البيضاء
بيان لفتح فرع الشركة

بمقت�ضى قرارات الشريك الوحيد)
 KOTON MAGAZACILIK لشركة)
(،2020 مارس) (16 بتاريخ) (SARL AU

تقرر ما يلي):
لشركة) »متجر«) بيع) نقطة  فتح 
 KOTON MAGAZACILIK SARL
AU)في الرباط،)مبنى رقم)59،)الرباط)
شارع األمم) الطابق األر�ضي،) سانتر،)
املتحدة،)شارع إيناون،)شارع عمر بن)

الخطاب وشارع األبطا4.
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم) تحت  (2021 أبريل) (22 بتاريخ)
وتم) الترتيبي،) السجل  في  (4623
بالسجل) الشركة  فرع  تسجيل 
التجار2 بالرباط تحت رقم)151557.

لإلعالن،)املسير

5 P

 MARUBENI CASABLANCA
LIAISON OFFICE

البرج املالي للدار البيضاء
الطابق التاسع، الحي الحسني

الدار البيضاء
س.ت : 277989 الدار البيضاء

تحويل املقر االجتماعي للفرع املغربي
املمثل) قرار  بمقت�ضى 
 MARUBENI لشركة) القانوني 
CASABLANCA LIAISON OFFICE

بتاريخ)26)يونيو)2019،)تقرر):
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من) االجتماعي  املقر  تحويل 

 157 ب) املوجود  السابق  العنوان 

مكتب) السابع،) الطابق  انفا،) شارع 

إلى العنوان) الدار البيضاء،) (،71 رقم)

للدار) املالي  بالبرج  املوجود  الجديد 

الحي) التاسع،) الطابق  البيضاء،)

الحسني،)الدار البيضاء.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 

البيضاء)بتاريخ)30)أبريل)2021)تحت)

التصريح) إيداع  وتم  (،776457 رقم)

التعديلي في نفس اليوم.
لإلعالن،)املمثل القانوني

6 P

 MARUBENI CASABLANCA

LIAISON OFFICE
البرج املالي للدار البيضاء

الطابق التاسع، الحي الحسني

الدار البيضاء

س.ت : 277989 الدار البيضاء

تعيين ممثل جديد للفرع املغربي
 MARUBENI(بمقت�ضى قرار شركة

10)مارس) بتاريخ) ( (CORPORATION

2021،)تقرر):

كاواسومي،) إيساو  السيد  تعيين 

نوفمبر) (2 في) ازداد  ياباني الجنسية،)

تايوان،) (- تاينان) بمدينة  (1977

بوسكورة) (،316 رقم) فيال  في  ويقيم 

جولف سيتي،)الدار البيضاء،)وحامل)

(،TZ1261358 رقم) السفر  لجواز 

املمثل) (- العام) املدير  بصفته 

 MARUBENI القانوني للفرع املغربي)

 CASABLANCA LIAISON OFFICE

بدال من السيد كي�ضي كواموتو.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 

البيضاء)بتاريخ)30)أبريل)2021)تحت)

التصريح) إيداع  وتم  (،776458 رقم)

التعديلي في نفس اليوم.
لإلعالن،)املمثل القانوني

7 P

KOTON MAGAZACILIK
SARL AU

231، بئر أنزران، الطابق الثاني

 مكتب رقم 5، الدار البيضاء

س.ت : 330321 الدار البيضاء

بيان لفتح فرع الشركة
بمقت�ضى قرارات الشريك الوحيد)

 KOTON MAGAZACILIK لشركة)

(،2020 مارس) (16 بتاريخ) (SARL AU

تقرر ما يلي):

لشركة) »متجر«) بيع) نقطة  فتح 

 KOTON MAGAZACILIK SARL

1.1)و2.1،) AU)في الرباط،)املبنى رقم)

شارع) سكوير،) رياض  تسوق  مركز 

الشهيد ضياء)الرحمن.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  (2021 أبريل) (22 بتاريخ)

وتم) الترتيبي،) السجل  في  (4624

بالسجل) الشركة  فرع  تسجيل 

التجار2 بالرباط تحت رقم)151559.
لإلعالن،)املسير

8 P

 OOK ART GRAPHIC ET
PUBLICITE

SARL

تعديالت بالشركة
تفويت الحصص - استقالة مسيرين 
- تعيين مسير جديد - تغيير الشكل 

القانوني
تغيير الشكل القانوني من شركة)

شركة) إلى  محدودة  مسؤولية  ذات 

بشريك) محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد.

السيد رضوان البيض يفوت)500 

100)درهم إلى السيد) حصة من فئة)

عبد االله جواكي.

 500 تفوت) فيتح  لبنى  السيدة 

100)درهم إلى السيد) حصة من فئة)

عبد االله جواكي.

فيتح) لبنى  السيدة  استقالة 

تسيير) من  البيض  رضوان  والسيد 

الشركة.

جواكي) االله  عبل  السيد  تعيين 
كمسير وحيد للشركة.

اإليداع القانوني):)775137)بتاريخ)
التجارية) باملحكمة  (2021 أبريل) (20

الدار البيضاء.
9 P

مكتب األستاذ املصطفى بلحسن
موثق

166،)شقة رقم)4)شارع موال2 ادريس األو4
تمارة

مجموعة مدارس رواد النجاح
ش.م.م

A20 سكتور 9 إيلو 19 رقم
شقة رقم 7 حي الرياض الرباط

الزيادة في رأسما4 الشركة
تلقاه) توثيقي  عقد  بمقت�ضى 
موثق،) بلحسن،) املصطفى  األستاذ 
اتفق) (،2021 مارس) (12 في) مؤرخ 
الشركة) رأسما4  رفع  على  الشركاء)
 4.500.000 درهم إلى) (100.000 من)

درهم وذلك باملساهمة العينية.
تحيين القانون األسا�ضي للشركة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم) تحت  (2021 ما2) (6 بتاريخ)

.114467
للخالصة والبيان

10 P

NETWORK ETUDE
SARL

العنوان : حي بام رقم 117 طرفاية 
عين عودة تمارة

تسجيله) تم  محضر  بمقت�ضى 
إقرار تم  (2021 فبراير) (12  بتاريخ)

ما يلي):
الحل النهائي للشركة.

هشام) املكاو2  السيد  تعيين 
كمصفي للشركة دون تحديد املدة.

 117 حي بام رقم) (: مقر التصفية)
طرفاية عين عودة تمارة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم  وقد 
لتمارة) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
بتاريخ)6)ما2)2021)تحت رقم)5619.
11 P

صوكوويست ش.م.م
1)ملتقى شارع محمد الديور2 وجما4 الدين)

األفغاني،)شقة رقم)2،)القنيطرة
سجل تجار2 رقم)25983)القنيطرة

TAPRO
شركة محدودة املسؤولية

رأسمالها : 4.000.000 درهم
في طور رفعه إلى 6.000.000 درهم
مقرها االجتماعي : 13، زنقة روكروا
الطابق 2 بيلفيدير، الدار البيضاء

سجل تجار2 رقم 135309
الدار البيضاء

بمقت�ضى محضر قرارات الشريك)
أبريل) (23 بتاريخ) املتخذة  الوحيد 

2021)تقرير ما يلي):
من)) الشركة  رأسما4  رفع 
 6.000.000 إلى  درهم  (4.000.000
 20.000 إصدار  طريق  عن  درهم 
درهم   100 فئة  من  جديدة  حصة 
بأكملها  ومحررة  مكتتبة  للواحدة 

نقدا لفائدة الشريك الوحيد.
 6 الفصلين  تغيير  لذلك  كنتيجة 

و7 من القانون األسا�ضي للشركة.
تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط)
البيضاء،) بالدار  االبتدائية  املحكمة 
رقم) تحت  (،2021 ما2) (4 بتاريخ)

.776832
للخالصة والتذكير

التسيير

12 P

صوكوويست ش.م.م
1)ملتقى شارع محمد الديور2 وجما4 الدين)

األفغاني،)شقة رقم)2،)القنيطرة
سجل تجار2 رقم)25983)القنيطرة

SIGIT KENITRA AFZ
شركة محدودة املسؤولية

ذات الشريك الوحيد
في طور التصفية

رأسمالها : 90.000 أورو
مقرها االجتماعي : أطالنتيك فر2 

زون، الطريق الوطنية رقم 4
 مقاطعة عامر السفلية، تجزئة

إ2 1.202، إ2 1.203، إ2 1.204
إ2 1.205، القنيطرة

سجل تجار2 رقم : 46201
القنيطرة
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حل مسبق للشركة
بمقت�ضى محضر قرارات الشريك)

ديسمبر) (31 بتاريخ) املتخذة  الوحيد 

2019)تم تقرير ما يلي):

على) املصادقة  وإقرار  فحص 

حسابات التصفية.

من) وإبراؤه  املصفي  ذمة  إخالء)

املهمة التي كلف بها.

إقفا4 عمليات التصفية.

تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط)

املحكمة االبتدائية بالقنيطرة،)بتاريخ)

8)أبريل)2021،)تحت رقم)81953.
للخالصة والتذكير

التسيير

13 P

مكتب األستاذة شهرزاد الزيز2-الجنان

موثقة بالرباط

زاوية زنقة بيروت وساحة املامونية مدخل ب)

رقم)9)الرباط

037.70.95.88/037.70.95.89

الفاكس):)037.70.85.75

سنبلة ماجيك
ش.م.م

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)

املنعقد بالرباط،)يوم)22)مارس)2021 

لشركة)»سنبلة ماجيك«)شركة ذات)

 SOCIETE EPI محدودة) مسؤولية 
االجتماعي) رأسمالها  (MAGIC SARL

مقرها االجتماعي،) درهم،) (100.000

الرباط،)269،)شارع محمد الخامس،)

تحت) بالرباط  التجار2  واملسجلة 
والذ2 تم إيداع نسخة) (58989 رقم)

األستاذة) أصو4  ضمن  منه  أصلية 

موثقة) الزيز2-الجنان،) شهرزاد 
قرر) (،2021 مارس) (26 يوم) بالرباط،)

الشركاء):

قبو4 تفويت الحصص من طرف)

السيد) لفائدة  قانيني  يدر  السيد 

أحمد قانيني.

قبو4 تفويت الحصص من طرف)

السيد) لفائدة  قانيني  يدر  السيد 

ابراهيم قانيني.

من) (7 الفصل) تغيير  تم  وبالتالي 

القانون التأسي�ضي للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالرباط،)يوم)27)أبريل)2021 

تحت رقم)40111121013217.
بمثابة مقتطف وبيان

األستاذة شهرزاد الزيز2-الجنان

14 P

AUDIT POLE شركة

شركة محدودة املسؤولية

رأسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : 17 زنقة تانسيفت 

شقة رقم 1 مكرر أكدا4 الرباط

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)

شركاء) قرر  (2021 فبراير) (8 بتاريخ)

ذات) شركة  (AUDIT POLE شركة)

املسؤولية املحدودة ما يلي):

مجموع) تفويت  على  املصادقة 

500)حصة في) الحصص االجتماعية)

ملكية السيد براشمي عبد الحميد،)

لفائدة السيد رشيد اخياط.

مجموع) تفويت  على  املصادقة 

حصة) (500 االجتماعي) الحصص 

عمار،) بوشتوية  السيدة  ملكية  في 

لفائدة السيد رشيد اخياط.

تغيير هدف الشركة.

تغيير نشاط الشركة.

تغيير الشكل القانوني للشركة من)

شركة محدودة املسؤولية إلى شركة)

الشريك) ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد.

 3 إلى سكتور) الشركة  مقر  تغيير 

رقم)199)مرس الخير تمارة.

تعديل الفصو4)1 - 2 - 6 - 7)و14 

من القانون األسا�ضي للشركة.

املصادقة على الصيغة الجديدة)

للقانون األسا�ضي.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مارس) (16 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2017،)تحت رقم)111757.

15 P

PISTE ALAWANI
SARL AU

تأسيس شركة
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
قانون) إيداع  تم  (،2021 فبراير) (19
مسؤولية) ذات  شركة  تأسيس 

محدودة وذات املميزات التالية):
 piste( alawani( sarl (: التسمية)

.au
البناء) أعما4  جميع  (: الهدف)

الطرق والزليج والرخام.
النصر) حي  (: االجتماعي) املقر 

العمارة)186)الشقة)14تمارة.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسها النهائي.
الرأسما4) (: االجتماعي) الرأسما4 
درهم) (100.000 االجتماعي محدد في)
مقسم إلى)10)حصص اجتماعية من)
درهم للواحدة مكتتبة) (10.000 فئة)

ومحررة بالكامل.
تبتدأ السنة) (: السنة االجتماعية)
االجتماعية من فاتح يناير وتنتهي في)

31)ديسمبر.
للسيد) التسيير  وكل  (: التسيير)

ياسين العلواني ملدة غير محدودة.
بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية) املحكمة  لدى  التجار2 
بتمارة بتاريخ)6)ما2)2021)تحت رقم)

.132971
ملخص قصد النشر

16 P

 BRANDENBURG INSTITUT
PRIVE

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
تم وضع القانون) (،2021 مارس) (11
األسا�ضي لشركة محدودة املسؤولية)

يحمل الخصائص التالية):
 BRANDENBURG (: التسمية)

INSTITUT PRIVE
الشركاء):

السيدة تواتي سوسن.
السيد بنعي�ضى سليم.
السيد الزبد2 موحى.

السيد البدو2 ادريس.

 100.000 (: االجتماعي) الرأسما4 
1000)حصة من) مقسمة إلى) درهم،)
الواحدة،) للحصة  درهم  (100 فئة)
على) موزعة  الشركاء) لفائدة  مؤداة 

الشكل التالي):
 250 (: سوسن) تواتي  السيدة 

حصة.
 250 (: سليم) بنعي�ضى  السيد 

حصة.
السيد الزبد2 موحى):)250)حصة.

 250 (: ادريس) البدو2  السيد 
حصة.

(،15 الرباط،) (: االجتماعي) املقر 
شارع بغداد،)وسط املدينة.

املدة):)99)سنة ابتداء)من تسجيلها)
بالسجل التجار2.

وإعداد) ودعم  تكوين  (: الغرض)
حاملي شهادة البكالوريا والطالب في)

الجامعات واملدارس األملانية.
من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 
فاتح يناير إلى)31)ديسمبر من كل سنة.
التسيير):)تم تعيين السيد بنعي�ضى)
وذلك) للشركة  وحيدا  مسيرا  سليم 

ملدة ثالث سنوات.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
لدى) الضبط  بكتابة  القانوني 
املحكمة التجارية بالرباط تحت رقم)
وتم) (2021 ما2) (4 بتاريخ) (114365
تقييدها بالسجل التجار2 لدى نفس)

املحكمة تحت رقم)151785.
17 P

NAHDA BUILDING
SARL AU

RC : 129163
شركة ذات مسؤولية محدودة

بمساهم وحيد
رأسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : تجزئة رقم 3 
املنطقة الصناعية التقدم

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
قرر) (2021 أبريل) (22 بتاريخ) الرباط 
ابراهيم) بال4  السيد  الوحيد  املسير 
1000)حصة لفائدة السيدة) تفويت)

بال4 زينب.
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استقالة السيد بال4 ابراهيم من)
منصبه كمسير للشركة.

مسيرة) بال4  زينب  اآلنسة  تعيين 
للشركة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 
بتاريخ)4)ما2)2021)تحت رقم)4880.
18 P

انجل كيك
ANGEL CAKE

شركة ذات مسؤولية محدودة
ذات شريك وحيد

املقر االجتماعي : 8، شارع موال2 
رشيد، رقم 7، حسان، الرباط

السجل التجار2 الرباط 135125
قرر) (2021 فبراير) (15 بتاريخ)
»انجل) لشركة) الوحيد  الشريك 
كيك«)املحدودة املسؤولية،)رأسمالها)

100.000)درهم ما يلي):
محل) إلى  الشركة  مقر  تحويل 
14،)إقامة)102،)جزء)ج ه)4،)رياض)

األندلس،)حي الرياض،)الرباط.
قبو4 استقالة السيد عبد الرحيم)

الشبيهي من منصبه كمسير.
في) للشركة  تعيين مسيرة جديدة 
شخص اآلنسة حسناء)الشبيهي ملدة)

غير محدودة.
طرف) من  حصة  (200 تفويت)
السيد عبد الرحيم الشبيهي لفائدة)

اآلنسة حسناء)الشبيهي.
جديد) أسا�ضي  نظام  اعتماد 

للشركة.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)
أبريل) (20 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2021)تحت رقم)4634.
لإلشارة والبيان

19 P

شمس الحسابات ائتمانية املحاسبة

MELIRA
SARL AU

تأسيس شركة
في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�ضى 
تأسيس) تم  بسال  (2021 مارس) (19

شركة ذات الخصائص التالية):

MELIRA(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

االستيراد) (: االجتماعي) الهدف 

والتصدير.

تجارة عامة.
رأسما4 الشركة):)100.000)درهم)

مجزأة إلى)1000)حصة من فئة)100 

درهم.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

عمارة) سال،) (: االجتماعي) املقر 

طريق) جبيلو،) جنان  (،16 شقة) (2

القنيطرة.

السيد) الشركة  يسير  (: التسيير)

محددة.) غير  ملدة  نعمان  الطالبي 

بالتوقيع) قانونيا  الشركة  وتمثل 

الوحيد للمسير.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

االبتدائية) املحكمة  لدى  القانوني 

بسال.
(: التجار2) بالسجل  التقييد  رقم 

.33577
اإلشارة والنشر

شمس الحسابات ائتمانية املحاسبة

20 P

CONTINIM SERVICES
 SARL AU

Au(capital(de 10.000 Dhs

السجل التجار2 : 151841

تحويل مقر الشركة
العام) الجمع  محضر  بمقت�ضى 

2021 أبريل) (8 بتاريخ)  االستثنائي 

تقرر):

تجزئة) من  الشركة  مقر  تحويل 
السبع) عين  (45 رقم) (2 الزنقة) نزهة 

نابولي) زنقة  زاوية  إلى  البيضاء) الدار 
مكرر) (70 الوحدة) إقامة  والغوس 

الشقة)4)الطابق األر�ضي حي املحيط.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط) التجارية  للمحكمة  الضبط 

رقم) تحت  (2021 ما2) (5 بتاريخ)

السجل التجار2)151841.

21 P

ف املغرب 2 أوب
30)أبريل) في) بمقت�ضى عقد حرر 

ذات) شركة  تأسيس  تم  (2021

ش.م.م) محدودة  مسؤولية 

بالخصائص التالية):

ف املغرب)2)أوب.

بيع خدمات) (: االجتماعي) الهدف 

استيراد) تاجر  والخياطة،) املوضة  في 

وتصدير.
درهم)) (100.000 (: املا4) رأس 

درهم) (100 ب) (1000 إلى) مقسمة 

الشركاء) لصالح  الواحدة  للحصة 

اآلتية أسماءهم):

السيد إيريك الرجي)500)حصة.

السيدة فايزة عي�ضى)500)حصة.

حي ليشان فيال) (: املقر االجتماعي)
رقم)60)الطابق األو4 بنسليمان.

التسيير):)السيدة فايزة عي�ضى.

مدة حياة الشركة):)99)سنة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية لبنسليمان في)4)ما2)2021 
تحت رقم)258.)رقم السجل التجار2)

.6835
بمثابة مقتطف وبيان

22 P

سعد ارشيتكتور
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد
رأسمالها : 100.000 درهم

11، زنقة الخطوات شقة 6 اكدا4

الرباط

السجل التجار2 151865

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تأسيس) تم  (2021 مارس) (24 بتاريخ)

شركة ذات الخصائص التالية):

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

اسم الشركة):)سعد ارشيتكتور.

الهندسة) (: التجار2) النشاط 

املعمارية.
زنقة) (،11 (: التجار2) املقر 

الخطوات،)شقة)6،)اكدا4،)الرباط.

املدة):)99)سنة ابتداء)من تسجيلها)

بالسجل التجار2.
رأسما4 الشركة):)تم تحديد رأس)

درهم مقسمة) (100.000 املا4 بمبلغ)

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1000 إلى)

للحصة.

تم تعيين السيد سعد) (: التسيير)

يونس مسير الشركة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

القانوني باملحكمة التجارية بالرباط)

رقم) تحت  (2021 ما2) (5 بتاريخ)

السجل التجار2)151865.
لإليداع والنشر

التسيير

23 P

STE DECORATORI
SARL AU

السجل التجار2 بسال رقم 20255

املعد4) األسا�ضي  للقانون  طبقا 

االستثنائي) العام  الجمع  ومحضر 

لشركة) الحصص  بيع  وعقد 
DECORATORI SARL AU)رأسمالها)

االجتماعي) ومقرها  درهما  (100.000

حي اشماعو تجزئة الياقوت عمارة)20 

شقة)3)سال،)تقرر ما يلي):

السالم) السيد عبد  بيع حصص 

بضرار) ابراهيم  السيد  إلى  اركيك 

1000)حصة.

السالم) عبد  السيد  استقالة 

داخل) التسيير  مهمة  من  اركيك 

الشركة.

تعيين السيد ابراهيم بضرار مسير)

ملدة غير) وحيد للشركة مع اإلمضاء)

محددة.

حي) من  الشركة  عنوان  تغيير 

 20 عمارة) الياقوت  تجزئة  اشماعو 

شقة)3)سال،)إلى زنقة جبل امتيل رقم)

887)حي االنبعاث سال.
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تعديل القانون األسا�ضي.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بسال) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  (2021 ما2) (6 بتاريخ)

.36597

24 P

URBAM

SARL AU

رأسمالها 1.000.000 درهم

مقرها االجتماعي : اندلس 3 

مجموعة 11 عمارة 3 شقة 12 

بوسكورة الدار البيضاء

السجل التجار2 رقم 343823

رفع رأسما4 الشركة

لشركة) الوحيد  الشريك  اتخذ 

 2021 أبريل) (21 بتاريخ) (URBAM

القرار التالي):

البالغ) الشركة  رأسما4  رفع 

1.000.000)درهم،)موزع إلى)10.000 

حصة بقيمة)100)درهم لكل واحدة،)

 1.000.000 بمبلغ) بالكامل  محررة 

 2.000.000 إلى) بذلك  ليصل  درهم 

وإصدار) إنشاء) طريق  عن  درهم،)

بقيمة) جديدة  حصة  (10.000

تحريرها) يتم  منها  لكل  درهم  (100

مقاصة) طريق  عن  االكتتاب  عند 

املقدار) املحددة  الشركة  ديون  مع 

واملستحقة على الشركة كما هو مبين)

املعد من طرف) الحساب  في كشف 

املدير واملصادق عليه من قبل خبير)

الحسابات السيد الطاهر اسماهر2.

تحيين القانون األسا�ضي للشركة.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكمة)

رقم) تحت  البيضاء) بالدار  التجارية 

777412)بتاريخ)6)ما2)2021.
مقتطف من أجل اإلشهار

25 P

SOCIETE ATLANTIC
CHRONO

SARL
رأسمالها 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : 16، زنقة 

CAPITAINE THIRIAT مدينة 

الصخور السوداء الدار البيضاء

سجل تجار2 : 384007

حل الشركة
لشركة) العام  الجمع  بمقت�ضى 

 ATLANTIC CHRONO SARL

باملقر   2020 ديسمبر   15 في  املؤرخ 

االجتماعي للشركة قرر ما يلي :

 ATLANTIC لشركة  املبكر  الحل 

إلى  ويحولها   CHRONO SARL

هذا  من  اعتبارا  طوعية  تصفية 

اليوم.

وجودها  في  الشركة  ستبقى 

نهاية  حتى  التصفية  ألغراض 

الشركة  اسم  وسيتبع  التصفية، 

املذكورة ب )الشركة في التصفية(، 

وتثبيت مكتب التصفية املسجل في 
 CAPITAINE THIRIAT زنقة) (،16

الدار) السوداء) الصخور  مدينة 

البيضاء.

السيد) تعيين  العام  الجمع  قرر 

مصفية للشركة) (ASSERAF ALAIN

طيلة مدة التصفية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالدار البيضاء)بتاريخ)6)ما2)

2021)تحت رقم)777411.
مقتطف من أجل اإلشهار

26 P

MOU ALIMENTAIRE
SARL AU

تأسيس
 MOU (: الشركة) اسم 

ALIMENTAIRE SARL AU

التغذية   : االجتماعي  الهدف 

العامة.

 136 الرقم   : االجتماعي  املقر 

شارع   4 رقم  الشقة  الثاني  الطابق 

القاهرة كوماتراف 1 تمارة.

رأسما4 الشركة : 50.000 درهم 

مقسمة لـ 500 حصة من فئة 100 

درهم للحصة الواحدة للسيد احمد 

ايت املودن.

التسيير : السيد احمد ايت املودن.
التجار2  بالسجل  التقييد  رقم 

بتمارة  االبتدائية  املحكمة  لدى 

.132937

28 P

 BEYOND BUSINESS

COMPANY
SARL AU

بوليفار د. عبد املومن وشارع سوميا، 

إقامة شهرزاد 3، الطابق الرابع، 
رقم 20، الدار البيضاء

رقم التقييد في السجل التجار2 

500785

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (8

األسا�ضي باملميزات التالية):

محدودة) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية شريك واحد.

 BEYOND BUSINESS(:(التسمية

COMPANY

املشورة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

اإلدارية،)املشورة التجارية والتدريب.

عبد) بوليفار د.) (: املقر االجتماعي)

املومن وشارع سوميا،)إقامة شهرزاد)
الدار) (،20 رقم) الرابع،) الطابق  (،3

البيضاء.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 100.000 (: مبلغ رأسما4 الشركة)

درهم.

 100.000  : النقدية  الحصص 

درهم.

حب�ضي،  هشام   : الشركاء  أسماء 

7 زنقة ابن البناء الشقة 6 عمارة أ 

إقامة املسجد القنيطرة.

 7 حب�ضي،  هشام   : املسير  اسم 
أ  عمارة   6 الشقة  البناء  ابن  زنقة 

إقامة املسجد القنيطرة.

بمصلحة  تم   : التجار2  السجل 

كتابة الضبط لدى املحكمة التجارية 

بالدار البيضاء تحت رقم 500785.

التجارية  باملحكمة  اإليداع  تم 

املركز  طريق  عن  البيضاء  بالدار 

البيضاء  بالدار  لالستثمار  الجهو2 

بتاريخ 28 أبريل 2021.

29 P

TOUZANI SPORT
ش.ذ.م.م لشريك الوحيد

ذات رأسما4 : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : طنجة، إقامة الحمد 
رقم 3 شارع سجلماسة طابق 1

 تكوين شركة ذات مسؤولية محدودة
للشريك الوحيد

مؤرخ) عرفي  سند  بمقت�ضى 

 2021 أبريل) (16 بتاريخ) بطنجة 

(،2021 أبريل) (17 بتاريخ) ومسجل 

(،32649/7049 اإليداع) رقم  وتحت 

ذات) شركة  وإقامة  إنشاء) تم  فقد 

مسؤولية محدودة للشريك الوحيد،)

والتي تتضمن املميزات التالية):

 TOUZANI(:(التسمية االجتماعية

SPORT ش.ذ.م.م لشريك الوحيد.

الهدف):)إن الشركة تهدف إلى):

أساسا):)تجارة املالبس جاهزة.

وتصدير) واستيراد  وبيع  شراء)

واألقمشة) الخام  املواد  جميع 

واملستلزمات واالكسسوارات الالزمة)

لصناعة النسيج واملالبس.

التجارة في كل من السوق املحلية)

واالستيراد والتصدير.

حصة) على  الشركة  استحواذ 

أو) في أ2 شركة ذات غرض مشابه 

مرتبط.

االستيراد والتصدير بشكل عام.

العمليات) كل  عموما،) أكثر 

غير) أو  والعقارية  املالية  التجارية،)

التي) السمسرة  وخصوصا  العقارية 

مباشرة) غير  أو  مباشرة  عالقة  لها 

بأحد األهداف السالفة الذكر أو كل)

هدف مماثل أو مشابه.



10617 الجريدة الرسميةعدد)5665 - 14)شوا4)1442 )26)ما2)2021) 

إقامة) طنجة،) (: االجتماعي) املقر 

الحمد رقم)3)شارع سجلماسة طابق)1.

املدة):)99)سنة انطالقا من لحظة)

تأسيسها النهائي.
في) حدد  (: االجتماعي) املا4  رأس 

مبلغ)100.000)درهم مجزأ إلى)1000 

 100 قيمة) ذات  اجتماعية  حصة 

درهم للواحدة،)خصصت لفائدة):

السيد عربة محمد):)1.000)حصة)

اجتماعية)؛

القيمة نقدا ملا) والكل مقابل أداء)

مجموعه)100.000)درهم.

التسيير):)واحد أو أكثر من املسيرين)

بصالحية واسعة.

مسير) محمد  عربة  السيد  عين 

للشركة ملدة غير محدودة.

السنة االجتماعية):)تبتدأ من فاتح)

يناير))وتنتهي في))31)ديسمبر.

الصافية) النتائج  إن  (: النتائج)

القانونية) االقتطاعات  بعد  للشركة 

على) والتنظيمية تقسم بين الشركاء)

حسب عدد الحصص اململوكة لكل)

واحد منهم.

تم إنجازه) (: اإليداع القانوني) (- (2

لدى كتابة الضبط باملحكمة التجارية)

بطنجة بتاريخ)28)أبريل)2021))تحت)

سجل تجار2 رقم)115807تحت رقم)

اإليداع)241806.
مستخرج مطابق لألصل

التسيير

30 P

FERENTINO
ش.ذ.م.م لشريك الوحيد

ذات رأسما4 : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : طنجة، مجمع 

تجار2 طابق السفلي متجر رقم 6 

شارع فاس رقم 77

 تكوين شركة ذات مسؤولية محدودة
للشريك الوحيد

مؤرخ) عرفي  سند  بمقت�ضى 

 2021 مارس) (22 بتاريخ) بطنجة 

(،2021 مارس) (24 بتاريخ) ومسجل 

،24941/7049 اإليداع) رقم  وتحت 

ذات) وإقامة شركة  إنشاء) تم  فقد  (
مسؤولية محدودة للشريك الوحيد،)

والتي تتضمن املميزات التالية):
(: االجتماعية) التسمية 
لشريك) ش.ذ.م.م  (FERENTINO

الوحيد.
الهدف):)إن الشركة تهدف إلى):

املنتجات) استيراد  (: أساسا)
الغذائية.

املتاجر) في  الغذائية  املواد  بيع 
املتخصصة.

التسويق والتوزيع.
واالستيراد) والبيع  الشراء)
الدولية) والتجارة  والتصدير 
والتمثيل) والشحن  والسمسرة 

والتجارة بشكل عام.
املنتجات) جميع  وشراء) بيع 

الغذائية.
قبل) من  حصة  على  الستحواذ 
غرض) ذات  شركة  أ2  في  الشركة 

مشابه أو مرتبط.
االستيراد والتصدير بشكل عام.

العمليات) كل  عموما،) أكثر 
غير) أو  والعقارية  املالية  التجارية،)
التي) السمسرة  وخصوصا  العقارية 
مباشرة) غير  أو  مباشرة  عالقة  لها 
بأحد األهداف السالفة الذكر أو كل)

هدف مماثل أو مشابه.
مجمع) طنجة،) (: االجتماعي) املقر 
 6 رقم) متجر  السفلي  طابق  تجار2 

شارع فاس رقم)77.
املدة):)99)سنة انطالقا من لحظة)

تأسيسها النهائي.
في) حدد  (: االجتماعي) املا4  رأس 
مبلغ)100.000)درهم مجزأ إلى)1000 
 100 قيمة) ذات  اجتماعية  حصة 

درهم للواحدة،)خصصت لفائدة):
السيد فهيم سعيد):)1.000)حصة)

اجتماعية)؛
القيمة نقدا ملا) والكل مقابل أداء)

مجموعه)100.000)درهم.
التسيير):)واحد أو أكثر من املسيرين)

بصالحية واسعة.
مسير) سعيد  فهيم  السيد  عين 

للشركة ملدة غير محدودة.

السنة االجتماعية):)تبتدأ من فاتح)
يناير))وتنتهي في))31)ديسمبر.

الصافية) النتائج  إن  (: النتائج)
القانونية) االقتطاعات  بعد  للشركة 
على) والتنظيمية تقسم بين الشركاء)
حسب عدد الحصص اململوكة لكل)

واحد منهم.
تم إنجازه) (: اإليداع القانوني) (- (2
لدى كتابة الضبط باملحكمة التجارية)
2021)تحت) أبريل) (28 بطنجة بتاريخ)
وتحت) (115799 رقم) تجار2  سجل 

رقم اإليداع))241802.
مستخرج مطابق لألصل

التسيير

31 P

ARENATEX
SARL

طنجة، املنطقة الصناعية املجد 
قطعة 745

رأسما4 100.000 درهم
السجل التجار2 رقم 102857
تفويت الحصص االجتماعية

استقالة املسير
تحديث األنظمة األساسية

مؤرخ) عرفي  سند  بمقت�ضى  (- (1
بتاريخ)8)أبريل)2021)ومسجل بتاريخ)
2021،)فوت السيد أشيخ) أبريل) (14
محمد مجموع حصصها االجتماعية)
لصالح) اجتماعية  حصة  (500
الحصص) عاد4،) أشكوك  السيد 
عليها) تتوفر  كانت  التي  االجتماعية 
داخل شركة ذات مسؤولية محدودة)
ش.ذ.م.م) (ARENATEX املسماة)
درهم) (100.000 رأسما4 قدره) ذات 
املنطقة) بطنجة،) االجتماعي  ومقرها 

الصناعية،)املجد قطعة)745.
املساهمون قرروا أن الشركة):
املوافقة على نقل ملكية أسهم.

تعلن انسحاب من الشركة أشيخ)
محمد.

أشيخ محمد من) استقالة  قبو4 
مع) للشركة  وحيد  كمسير  مهامه 
جديد) مسير  وتعيين  ذمته  إخالء)

السيد أشكوك عاد4.

القانون) من  (15 املادة) تعديل 

األسا�ضي.

السيد أشكوك عاد4) (: (15 املادة)

املسير الوحيد للشركة إلى أجل غير)

مسمى.

الجار2) اليوم  حتى  مستوفى 

القانون األسا�ضي للشركة.

من) (15 و) (7 و) (6 املواد) تعديل 

القانون األسا�ضي.

تم) القانوني  اإليداع  إن  (- (2

إنجازه لدى كتابة الضبط باملحكمة)

أبريل) (21 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2021)وتحت رقم اإليداع))241526.
مستخرج مطابق لألصل

التسيير

32 P

MIAMI BEACH
ش.ذ.م.م

طنجة، 1 قطعة غندور2 زنقة الس 

بلماس

رأسما4 150.000 درهم

السجل التجار2 رقم 4917

تفويت الحصص االجتماعية
مؤرخ) عرفي  سند  بمقت�ضى  (- (1

بتاريخ)12)أبريل)2021)ومسجل بتاريخ)

2021،)وتحت رقم اإليداع) 17)أبريل)

السيد عرو2) فوت  (،7049/32662

 250 أحمد) فريح  والسيد  ابراهيم 

منهما) واحد  لكل  اجتماعية  حصة 

حصة اجتماعية،) (500 أ2 بمجموع)

الحصص) لصالح السيد بزيو بشير،)

عليها) يتوفرون  التي  االجتماعية 

داخل شركة ذات مسؤولية محدودة)

ش.ذ.م.م) (MIAMI BEACH املسماة)

درهم) (150.000 رأسما4 قدره) ذات 

قطعة) (1 ومقرها االجتماعي بطنجة،)

غندور2 زنقة الس بلماس.

املساهمون قرروا على):

املوافقة على نقل ملكية أسهم.

الجار2) اليوم  حتى  مستوفى 

القانون األسا�ضي للشركة.
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من القانون) (7 و) (6 تعديل املواد)

األسا�ضي.

تم) القانوني  اإليداع  إن  (- (2

إنجازه لدى كتابة الضبط باملحكمة)

أبريل) (26 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2021)وتحت رقم اإليداع))240796.
مستخرج مطابق لألصل

التسيير

33 P

WASH MEDITERRANEE

ش.ذ.م.م

شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات رأسما4 قدره 100.000 درهم

املقر االجتماعي : طنجة، طريق 

تطوان، منطقة صناعية مغوغة 

قطعة 80 مكرر

السجل التجار2 رقم 94395

فسخ الشركة
للشركة املسماة)) إن الشركاء) (- (1

WASH MEDITERRANEE)ش.ذ.م.م)

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

درهم) (100.000 رأسما4 قدره) ذات 

طريق) بطنجة،) االجتماعي  ومقرها 

مغوغة) صناعية  منطقة  تطوان،)

قطعة)80)مكرر قرروا بتاريخ)9)فبراير)

2021)ما يلي):

والتصفية) الكلي  اإلنتهاء)

 WASH ( املسماة) للشركة  الكاملة 

بعد) ش.ذ.م.م  (MEDITERRANEE

مالحظة أن قد تم فسخها بتاريخ)12 

يناير)2021)وشطب السجل التجار2)

رقم)94395.

تم) القانوني  اإليداع  إن  (- (2

إنجازه لدى كتابة الضبط باملحكمة)

أبريل) (16 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2021)وتحت رقم اإليداع))241404.
مستخرج مطابق لألصل

املصفي

34 P

BET TORRE NORD
ش.ذ.م.م الشريك الوحيد

شركة ذات مسؤولية محدودة 

الشريك الوحيد

ذات رأسما4 قدره 100.000 درهم

املقر االجتماعي : طنجة، 12، شارع 

لبنان إقامة يامنة 1 الطابق الرابع 

رقم 58

السجل التجار2 رقم 78379

فسخ الشركة
إن الشريك الوحيد للشركة) (- (1

 BET TORRE NORD ( املسماة)

مسؤولية) ذات  شركة  ش.ذ.م.م 

قدره) رأسما4  ذات  محدودة 

االجتماعي) ومقرها  درهم  (100.000

بطنجة،)12،)شارع لبنان إقامة يامنة)

قرر بتاريخ) (58 الطابق الرابع رقم) (1

2)مارس)2021)ما يلي):

الكاملة) والتصفية  الكلي  اإلنتهاء)

 BET TORRE ( املسماة) للشركة 

أن) مالحظة  بعد  ش.ذ.م.م  (NORD

فبراير) (15 بتاريخ) فسخها  تم  قد 

2021)وشطب السجل التجار2 رقم)

.78379

تم) القانوني  اإليداع  إن  (- (2

إنجازه لدى كتابة الضبط باملحكمة)

أبريل) (29 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

2021)وتحت رقم اإليداع))241842.
مستخرج مطابق لألصل

املصفي

35 P

DIGITALAND
SARL AU

145 شارع محمد الخامس إقامة 

نجاة الطابق 7 رقم 33 طنجة

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة بشريك وحيد

سجل) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم) (،2021 أبريل) (9 بتاريخ) بطنجة 

لشركة) األسا�ضي  القانون  وضع 

ذات) (DIGITALAND SARL AU

املميزات التالية):

حسني) ازمي  السيد  (: الشريك)
ياسين،)مغربي الجنسية مزداد بتاريخ)
الورد) بجنان  (1993 أغسطس) (26
بنجلون) درب  (9 ب) والساكن  فاس 
فاس والحامل لبطاقة) حي الشهداء)
 CD561716 التعريف الوطنية رقم)

صالحة إلى غاية)8)ما2)2022.
 DIGITALAND SARL (: التسمية)

.AU
 AGENCE DE (: الغرض)
 COMMUNICATION ET

.TRANSFORMATION DIGITAL
رأسما4) حدد  (: الشركة) رأسما4 
درهم) (100.000 مبلغ) في  الشركة 
فئة) من  حصة  (1.000 إلى) مقسمة 
100)درهم للحصة الواحدة اكتتبت)

وسددت كما يلي):
السيد ازمي حسني ياسين):)1000 

حصة.
املقر االجتماعي):)145)شارع محمد)
رقم) (7 الخامس إقامة نجاة الطابق)

33)طنجة.
املدة):)99)سنة.

ازمي) السيد  تعيين  تم  (: التسيير)
حسني ياسين مسيرا للشركة ملدة غير)

محدودة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ بطنجة   التجارية 

16)أبريل)2021)تحت رقم)3579.
بمثابة مقتطف وبيان

36 P

AUDIT(ACCOUNTING(&(ASSISTANCE
 E(شارع الحسن الثاني طريق الشاطئ العمارة

رقم)2)الطابق األو4 جناح ب)-)الصخيرات

 MARMOL GESTION
MAGHREB

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : 136 الطابق 
الثاني الشقة رقم 4 شارع القاهرة 

كوماتراف 1 تمارة
رقم السجل التجار2 132875

تأسيس
 MARMOL GESTION(:(التسمية

.MAGHREB

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

مسؤولية محدودة.

 PENALVA السيد) (: الشركاء)

PELLIN FRANCISCO)والسيد بال4)

الحسين.

االستيراد) (- (1 (: الهدف االجتماعي)

األحجار) تاجر  (- (2 والتصدير)

بالتقسيط)3)-)بيع مواد البناء.
رأسما4 الشركة):)100.000)درهم)

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)درهم للحصة الواحدة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

الطابق) (136 (: االجتماعي) املقر 

القاهرة) شارع  (4 رقم) الشقة  الثاني 

كوماتراف)1)تمارة.

الشركة) تسيير  سيتم  (: التسيير)

 PENALVA PELLIN(من طرف السيد

FRANCISCO)ملدة غير محددة.

باملحكمة) تم  (: القانوني) اإليداع 

االبتدائية بتمارة.
رقم التقييد في السجل التجار2):)

تم التقييد في السجل التجار2 تحت)
رقم)132875)بتاريخ)29)أبريل)2021.

37 P

B.B.N INDUSTRIE
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

املقر الجتماعي بالدار البيضاء 

228، شارع محمد الخامس الطابق 

السادس شقة 200

الرأسما4 100.000 درهم
رقم السجل التجار2 254115

استئجار أصل تجار2
بالدار) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

و) (2020 يوليو) (30 بتاريخ) البيضاء)

السيدة) قامت  (،2020 سبتمبر) (30

للبطاقة) الحاملة  الدباغ  حورية 

بتأجير) (BE472715 رقم) الوطنية 

 293240 تسيير األصل التجار2 رقم)

)سابقا) (،57 البيضاء) بالدار  الكائن 
59-55()زنقة حمان الفطواكي،)محل
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 B.B.N وذلك لفائدة شركة) (13 رقم) (
سجلها  رقم   INDUSTRIE SARL
سنوات   2 ملدة   ،254115 التجار2 

ابتداء من فاتح أغسطس 2020.
من أجل النسخة واإلشارة

38 P

NEW HEALTH SOYA
SARL

حل مسبق
العام) الجمع  قرار  بمقت�ضى  (- (I
 9 بتاريخ) البيضاء) بالدار  االستثنائي 
 NEW(أكتوبر)2020)قرر شركاء)شركة
HEALTH SOYA)ش.م.م شركة ذات)
مسؤولية محدودة رأسمالها)80.000 
درهم الكائن مقرها االجتماعي بالدار)
املنصور) يعقوب  شارع  البيضاء)
الطابق) العوفير  الجياللي  والحاج 

السفلي رقم)16،)عما يلي):
1)-)حل مسبق للشركة ابتداء)من)

تاريخ)9)أكتوبر)2020.
عبد) السيد  من  كل  تعيين  (- (2
نميلي) والسيد سميرة  الخيدر  العزيز 

مصفيي لحسابات الشركة.
تحديد مقر تصفية الشركة) (- (3

بنفس مقر الشركة االجتماعي.
-)تم اإليداع القانوني باملحكمة) (II
بتاريخ البيضاء) بالدار   التجارية 
رقم) تحت  (2020 ديسمبر) (28

.759366
بيان مختصر

39 P

                    FIDUCIAIRE T.Z MISSION ET CONSEIL

A2D SOLUTIONS     
SARL AU

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

ش.ذ.م.م.ش.و
 AU A2D االجتماعي:) اللقب 

SOLUTIONS SARL
الشريك واملساهم))):)

ب.و.ط) (, عدية) املهد2  السيد  (-
AB631684  ---1000 سهم.

املسير الوحيد):))))))-)املهد2 عدية
)مائة) 100.000درهم) ( رأس املا4:)

ألف))درهم(
النشاط:)-)))إصالح و تأجير املعدات)

الصناعية)
-)))التركيبات الكهربائية)))))))))))))))))))

املدة:))99)سنة
رقم) عمارة  نابولي  زنقة  العنوان:)

65)املحيط الرباط)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ)) بالرباط  التجارية 
السجل) رقم  05/05/2021تحت 

التجار1518432 
للبيان

40 P

KCTC SARL
مكتب استشارات ودراسات

شارع الحوز،)رقم)4،)الطائرات،)الرباط
الثابت):)0537746333

املحمو4):)0666485885

RESO DESIGN
SARL

إعالن عن التغيير
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)
فبراير) (26 بتاريخ) بالرباط  املنعقد 
 RESO DESIGN لشركة) (2021
درهم) (10.000 رأسمالها) (،SARL
ومقرها االجتماعي شارع الحوز،)رقم)

4،)الطائرات،)الرباط تقرر ما يلي):
سعد) السيد  بوفاة  اإلقرار 
الوحيد) والشريك  املدير  باحجوب 

وتفويت حصته لورثته.
االجتماعي) والتوقيع  املسير  تغيير 

للشركة.
للشركة) القانوني  الشكل  تغيير 
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة  من 
ذات) شركة  إلى  وحيد  شريك  ذات 

مسؤولية محدودة.
تعيين املسير الجديد السيد حسن)

باحجوب.
تحديث النظام األسا�ضي.

تـم اإليـداع القانونـي لـدى املحكمـة)
أبريـل) (28 ( بتاريـخ) بالربـاط  التجاريـة 

.D113197 تحـت رقـم) (2021
41 P

BITRENOV SERVICES
SARL AU

بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ فاتح)
مارس)2021،)تم تأسيس شركة ذات)
وحيد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات املميزات التالية):
 BITRENOV (: الشركة) تسمية 

.SERVICES SARL AU
مبلغ رأس املا4 : 100.000 درهم 

محرر كامال.
بدوز  السيد   : الوحيد  الشريك 
الجنسية،  مغربي  اللطيف،  عبد 
من مواليد 20 يونيو 1982، بتازرت 
رقم  بلوك  ببرشيد،  مقيم  الحوز، 
F.H.H 11، وحامل لبطاقة التعريف 

.WA139850 الوطنية رقم
املقر االجتماعي : 10 زنقة زايد ابن 
املعاريف،  الثالث،  الطابق  الرفاعي، 

الدار البيضاء.
األعما4  جميع   : الشركة  غرض 
الداخلية  والتشطيبات  اإلنشائية 
والخارجية، تركيب األسطح، التزليج، 
النجارة، تركيب الفسيفساء، البالط 
الصحي،  الصرف  وتركيب  والرخام، 
والتكييف،  التدفئة  والسباكة، 

العز4 والجبص.
الداخلية  والتركيبات  الترميمات 

الخارجية.
الديكور الداخلي والخارجي.

تركيب، إيجار، صيانة أ2 معدات 
مرتبطة بشكل عام بالبناء.

التجارية  العمليات  كل  وعموما 
والعقارية  واملالية  والصناعية 
املرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر 
من  والتي  أعاله  املحددة  باألهداف 

شأنها تسهيل تحقيقها.
مدة الشركة : 99 سنة من تاريخ 
تسجيل الشركة في السجل التجار2.

الشركة ملدة غير  : تسير  التسيير 
محددة من طرف :

اللطيف،  عبد  بدوز  السيد 
 20 مواليد  من  الجنسية،  مغربي 
مقيم  الحوز،  بتازرت   ،1982 يونيو 
 ،F.H.H 11 رقم  بلوك  ببرشيد، 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  وحامل 

.WA139850 رقم

السنة االجتماعية : من فاتح يناير 
إلى 31 ديسمبر.

بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 
رقم  تحت  البيضاء  بالدار  التجار2 

.498303
للبيان واإلشارة،)التسيير

42 P

THALAFORME
شركة ذات مسؤولية محدودة
رأسمالها 1.000.000 درهم

 RABAT - SOUISSI, : املقر االجتماعي
ALLEE DES PRINCESSES

السجل التجار2 رقم 44299
الرقم الضريبي 3315580

تحويل املقر االجتماعي
:)قررت الشريكة الوحيدة في) أوال)
الشركة بتاريخ)17)أبريل)2021)ما يلي):

 Km (: تحويل املقر االجتماعي إلى)
 3,5 AVENUE MOHAMED VI,
 IMMEUBLE ESSADA - RABAT

.SOUISSI
القانون) من  (4 الفصل) تغيير 

األسا�ضي.
األسا�ضي) القانون  على  املوافقة 

املعد4 للشركة،)تبعا لذلك.
لدى) القانوني  اإليداع  تم  (: ثانيا)
التجارية) باملحكمة  الضبط  كتابة 
تحت) (2021 ما2) (4 بتاريخ) بالرباط 

رقم)114368.
مقتطف من أجل النشر

43 P

N.A.S TRANSPORT
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 
شريك وحيد

رأسمالها : 100.000 درهم
مقرها االجتماعي : تمارة، تجزئة 

رياض والد مطاع قطاع 3 رقم 172 
تمارة

رقم السجل التجار2 126231 
املدينة تمارة

للجمعية) عرفي  محضر  على  بناء)
في املؤرخة  االستثنائية  العمومية 
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 N.A.S« لشركة) (2021 أبريل) (23  

ش.م.م   TRANSPORT SARL AU

شريك وحيد، ذات رأسما4 100.000 

درهم، قرر الشريك الوحيد ما يلي :

حصة   1.000 بيع  على  املوافقة 

بقيمة 100 درهم للحصة الواحدة، 

بيع السيد هرموش بوشعيب لصالح 

السيد ميلود2 عبد الحكيم.

السيد  املسير  استقالة  قبو4 

السيد  وبالتالي  بوشعيب  هرموش 

الشريك  الحكيم،  عبد  ميلود2 
الوحيد، يمارس تسيير الشركة دون 

تحديد املدة.

املحكمة  في  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بتمارة بتاريخ 6 ما2 2021 

تحت الرقم 1019.
الستخراج وذكر

املسير

44 P

 BUSINESS CONSEIL

INNOVATION
شركة محدودة املسؤولية

تأسيس الشركة
في) املبرم  العرفي  العقد  بمقت�ضى 

وضع) (2021 أبريل) (15 بتاريخ) الرباط 

محدودة) لشركة  األسا�ضي  القانون 

املسؤولية،)تحمل املواصفات التالية):

الشركة) تحمل  (: التسمية)

 BUSINESS CONSEIL (- تسمية)

محدودة) شركة  (- (INNOVATION

املسؤولية.

الهدف):)تهدف الشركة)٬)لحسابها)

في) الخدمات  تحقيق  إلى  حصريا 

املجاالت املمكن تلخيصها كآالتي)):)

التكوين واإلستشارة في التسيير.

التوضيف.

املقر االجتماعي):)48)شقة)1)شارع)

فا4 ولد عمير أكدا4-)الرباط.

في) الشركة  مدة  حددت  (: املدة)

تقييدها) تاريخ  من  ابتداء) عاما  (99

حاالت) باستثناء) التجار2  بالسجل 

املدة) تمديد  أو  املسبق  االنحال4 

بواسطة القانون األسا�ضي للشركة.

في) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

ديسمبر من) (31 فاتح يناير وتنتهي في)

كل سنة.

حدد) (: االجتماعي) الرأسما4 
رأسما4 الشركة في مبلغ عشر آالف)

مائة) إلى  مقسم  درهم  (10.000

100)درهم) 100)من فئة مائة) حصة)

للواحدة،)مسددة كاملة.)

بواب) سناء) السيدة  (: التسيير)

مسيرة للشركة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

القانوني باملحكمة التجارية بالرباط)

بتاريخ)06)ما2)2021)تحت رقم)4979 
رقم السجل التجار2)151887.

45 P

TELZA PARA MED 
 ش.م.م 

رأسمالها االجتماعي):)100.000)درهم

مقرها االجتماعي : محل رقم 5 

تجزئة املركز دار الطالبة ورزازات

تأسيـــس
بورزازات) مؤرخ  عقد  بمقت�ضى 
يوم)12)أبريل)2021)تم وضع القانون)

األسا�ضي لشركة محدودة املسؤولية)

ذات السمات التالية):)

 - TELZA PARA MED(:(التسمية

ش.م.م.

الهدف):)بيع لوازم الصيدلية.)

من) ابتداء) سنة  (99 (: املـدة)

تأسيسها النهائي.

 100.000 (: االجتماعي) الرأسما4 

حصة) (1.000 إلى) مقسم  درهم 

لكل) درهم  (100 فئة) من  اجتماعية 

ومنحت) بكاملها  حررت  واحدة،)

مقابل الشركاء.

الدين) صالح  ايمان  السيدة 

مساهم ب):)520)حصة.

السيدة حياة البصغير2 مساهم)

ب):)480)حصة.

تم تعيين السيدة حياة) (: التسيير)

البصغير2 كمسير للشركة ملدة ثالث)

سنوات.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر.

اإليـداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

االبتدائيـة) املحكمـة  لـدى  القانوني 

بورزازات بتاريخ)28)أبريل)2021)تحت)

رقم)284.
ملخص قصد النشر

46 P

 HOLLYWOOD BURGER

 ش.م.م

رأسمالها االجتماعي : 100.000 

درهم

مقرها االجتماعي : عمارة ريحان 

2-38 رقم 8A ورزازات

تغيير التسمية الشركة 
تغيير الهدف االجتماعي للشركة 

العام) الجمع  محضر  بمقت�ضى 

قرر) (2021 فبراير) (26 يوم) املنعقد 

الجمع العام للشركة ما يلي):)

-)تغيير تسمية الشركة إلى التسمية)

 SOCIETE HOLLWOOD التالية)

BARBER)بدال ومكان):)

 SOCIETE HOLLWOOD

.BURGER

بواسطة الشهادة السلبية بتاريخ)

14)يناير)2021.

وبذلك تم تغيير الفصل الثاني من)

قانون الشركة.

للشركة) االجتماعي  الهدف  تغيير 

وعلى اثر ذلك تم تغيير الفصل الثالث)

من قانون الشركة.

تحيين قانون الشركة.)

اإليـداع) تم  (: القانوني) اإليداع  (

االبتدائيـة) املحكمـة  لـدى  القانوني 

 2021 مارس) (29 بتاريخ) بورزازات 

تحت رقم)208.
ملخص قصد النشر

47 P

 STE EL KHIRANI INVEST

رأسمالها االجتماعي : 154.850 

درهم

 مقرها االجتماعي : 755 تجزئة 

املسيرة الحي الصناعي طريق اسفي 

مراكش 40000 –

 الزيادة في رأسما4 الشركة
 تغيير التسمية الشركة 

 توسيع الهدف االجتماعي للشركة 
العام) الجمع  محضر  بمقت�ضى 

قرر) (2020 مارس) (9 يوم) املنعقد 

الجمع العام للشركة ما يلي):)

الشركة) رأسما4  في  الزيادة  (-

من) لرفعه  وذلك  الذكر  السالفة 

 1.600.000 إلى) درهم  (154.850

28.903)حصة) درهم وذلك بإحداث)

جديدة بقيمة)50)درهم.)

ثم) فإنه  التغيير  هذا  اثر  وعلى  (

قانون) من  السابع  الفصل  تعديل 

الشركة على النحو التالي):)

السيد ازا4 رشيد)16.001)حصة.

 15.999 الحسين) ازا4  السيد 

حصة.

املجموع)32.000)حصة.

تغيير تسمية الشركة إلى التسمية)

.SAGAB(التالية شركة

)بدال ومكان):)

.STE EL KHIRANI INVEST

وبذلك تم تغيير الفصل الثاني من)

قانون الشركة.

االجتماعي) الهدف  توسيع  (-

تغيير) تم  ذلك  اثر  وعلى  للشركة 

الفصل الثالث من قانون الشركة.

-)تحيين قانون الشركة.)

اإليـداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

التجارية) املحكمـة  لـدى  القانوني 

بمراكش بتاريخ)27)أبريل)2021)تحت)

رقم)123477.
ملخص قصد النشر

48 P
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مؤسسة ريان الربيع
ش.م.م. بشريك وحيد

رأسمالـــــــــها االجتماعي : 100.000 

درهم 

 B12 مقرها االجتماعي : فيال ر قم 

حي سيد2 احساين بناصر  ورزازات

الزيــادة فـي رأسمـا4 الشركة
العام) الجمع  محضر  بمقت�ضى 

قرر) (2020 ديسمبر) (25 املنعقد يوم)

الجمع العام للشركة ما يلي):)

الشركة) رأسما4  في  الزيادة 

من) لرفعه  وذلك  الذكر  السالفة 

درهم) (630.000 درهم إلى) (100.000

5.300)حصة جديدة) وذلك بإحداث)

بقيمة)100)درهم.)

ثم) فإنه  التغيير  هذا  اثر  وعلى  (
قانون) من  السابع  الفصل  تعديل 

الشركة على النحو التالي):)

السيدة شبار مليكة)6.300)حصة.

املجموع)6.300)حصة.

تحيين القانون األسا�ضي للشركة.

اإليـداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

االبتدائيـة) املحكمـة  لـدى  القانوني 

بورزازات بتاريخ)23)أبريل)2021)تحت)

رقم)276.
ملخص قصد النشر

49 P

أرك مقاولــــــــــــــــــــة
ش.م.م.

رأسمالـــــــــها االجتماعي : 3.900.000 

درهم 

 مقرها االجتماعي : عمارة رقم 28 

تجزئة الحسنيـــــــة ورزازات

 الزيــادة فـي رأسمـا4 الشركة
العام) الجمع  محضر  بمقت�ضى 

قرر) (2020 ديسمبر) (24 املنعقد يوم)

الجمع العام للشركة ما يلي):)

الشركة) رأسما4  في  الزيادة 

من) لرفعه  وذلك  الذكر  السالفة 

 5.000.000 إلى) درهم  (3.900.000

حصة) (5.500 بإحداث) وذلك  درهم 

جديدة بقيمة)200)درهم.)

ثم) فإنه  التغيير  هذا  اثر  وعلى  (
قانون) من  السابع  الفصل  تعديل 

الشركة على النحو التالي):)

 18.750 لحسن) وبزا  السيد  (- (

حصة.

-)السيد وبزا محمد)6.250)حصة.)

املجموع)25.000)حصة.

تحيين القانون األسا�ضي للشركة.

اإليـداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

االبتدائيـة) املحكمـة  لـدى  القانوني 

بورزازات بتاريخ)23)أبريل)2021)تحت)

رقم)275.
ملخص قصد النشر

50 P

شركة والي انديستري
ش.م.م

الرأسما4 االجتماعي : 6.000.000 

درهم

املقر االجتماعي : دوار ايت مسعود 

جماعة حربيل مراكش

رقم السجل التجار2 : 78733

العام) الجمع  محضر  بمقت�ضى 

يوليو) (10 بتاريخ) املنعقد  االستثنائي 

استقالة) على  االتفاق  تم  (2020

الحامل) علمي،) والي  محمد  السيد 

رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

D348734)من مهامه كمسير للشركة)

وتعيين الشريك السيد عبد اللطيف)

والي علمي املغربي الجنسية والحامل)

رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

كمسير للشركة ملدة غير) (C250587

محدودة مع الصالحيات الواسعة.

وبالتالي فجميع عقود الشركة بما)

مقبولة) تكون  البنكية  العقود  فيها 

السيد عبد) بتوقيع  للشركة  وملزمة 

اللطيف والي علمي.

تغيير النظام األسا�ضي.

التجارية) باملحكمة  التصريح  تم 

سبتمبر) (24 بتاريخ) بمراكش 

للسجل) (5936 رقم) تحت  (2020

الكرونولوجي.

51 P

ATLAS FAST FOOD  شركة
ش.م.م

بيع املشروبات واألطعمة الصلبة 
لالستهالك في املوقع

محلبة
رقم 83 حي فايزة خنيفرة

تأسيس
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�ضى 
3)ما2)2021)تم تأسيس شركة ذات)
باملواصفات) محدودة  مسؤولية 

التالية):
.ATLAS FAST FOOD(:(التسمية

مسؤولية) ذات  شركة  (: الصفة)
محدودة.

 83 :)خنيفرة رقم) املقر االجتماعي)
حي فايزة.

الغرض):)بيع املشروبات واألطعمة)
الصلبة لالستهالك في املوقع، محلبة.

 100.000 في) حدد  (: الرأسما4)
درهم):

علي العمار2)500)حصة.
احمد العمار2)500)حصة.

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)
السيد علي العمار2 وذلك ملدة غير)

محددة.
اإليـداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
القانوني للشركة لـدى كتابة الضبط)
باملحكمـة االبتدائيـة بخنيفرة بتاريخ)
3)ما2)2021)تحت رقم)178)السجل)

التجار2 رقم)3813.
52 P

ANSAF AGRI  شركة
ش.م.م

دواجن، تسيير االستغال4 الفالحي 
تيزرديوين تيمغداس تيغسالين 

القباب خنيفرة
تأسيس

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�ضى 
شركة) تأسيس  تم  (2021 أبريل) (28
ذات مسؤولية محدودة باملواصفات)

التالية):
.ANSAF AGRI(:(التسمية

مسؤولية) ذات  شركة  (: الصفة)
محدودة.

تيزرديوين) (: االجتماعي) املقر 

تيمغداس تيغسالين القباب خنيفرة.

الغرض):  دواجن، تسيير االستغال4

الفالحي.

 100.000 في) حدد  (: الرأسما4)

درهم):

انس الصافي)1000)حصة.

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

السيد انس الصافي وذلك ملدة غير)

محددة.

اإليـداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

القانوني للشركة لـدى كتابة الضبط)

باملحكمـة االبتدائيـة بخنيفرة بتاريخ)

 174 رقم) تحت  (2021 أبريل) (28

السجل التجار2 رقم)3809.

53 P

KHENIFRA QUAD  شركة
ش.م.م

كراء دراجات رباعية الدفع، 

استغال4 قرية سياحية

رقم 72 زنقة الغزالي خنيفرة

تأسيس
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�ضى 

شركة) تأسيس  تم  (2021 أبريل) (6

ذات مسؤولية محدودة باملواصفات)

التالية):

.KHENIFRA QUAD(:(التسمية

مسؤولية) ذات  شركة  (: الصفة)

محدودة.

زنقة   72 رقم   : االجتماعي) املقر 

الغزالي خنيفرة.

رباعية  دراجات  كراء   : الغرض)

الدفع، استغال4 قرية سياحية.

 100.000 في) حدد  (: الرأسما4)

1000)حصة موزعة) درهم موزع إلى)

على الشكل التالي):

عبد القادر العبد2)1000)حصة.

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

السيد عبد القادر العبد2 وذلك ملدة)

غير محددة.
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اإليـداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

القانوني للشركة لـدى كتابة الضبط)

باملحكمـة االبتدائيـة بخنيفرة بتاريخ)

 175 رقم) تحت  (2021 أبريل) (29

السجل التجار2 رقم)3811.

54 P

STE CAFE TADAOUT
SARL

حي املسيرة ايت اسحاق خنيفرة

غير) اجتماع  محضر  بمقت�ضى 

تم) (2021 أبريل) (14 بتاريخ) عاد2 

اتخاذ القرار التالي):

القرار)1):)تفويت)1000)حصة من)

السيد عثمان مومن لفائدة السيدة)

حليمة حيدر.

السيدة) استقالة  (: (2 القرار)

كمسيرة) منصبها  من  منى  الحسني 

الحسني) السيد  وتعيين  للشركة 

سعيد كمسير جديد للشركة.

اإليـداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

القانوني للشركة لـدى كتابة الضبط)

باملحكمـة االبتدائيـة بخنيفرة بتاريخ)

 2021/176 تحت رقم) (2021 ما2) (4

السجل التجار2 رقم)3029.

55 P

STE RI7A PERFYOUMS
بائع العطور، بائع منتوجات 

التجميل

رقم 11 حي البستان - خنيفرة

التأسيس
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�ضى 

شركة) تأسيس  تم  (2021 أبريل) (7  

ذات مسؤولية محدودة باملواصفات)

التالية):

 STE RI7A (: التسمية)

.PERFYOUMS

مسؤولية) ذات  شركة  (: الصفة)

محدودة.

11)حي البستان) (: املقر االجتماعي)

خنيفرة.

بائع) العطور،) بائع  (: الغرض)

منتوجات التجميل.

الرأسما4):حدد في مائة ألف درهم)

 1000 إلى) موزع  درهم  (100.000

حصة موزعة على الشكل التالي):

هود2 اعزاز):)500)حصة.

منعيم الدري�ضي):)500)حصة.

التسيير):)تسيير الشركة من طرف)

السيدة هودى اعزاز وذلك ملدة غير)

محددة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

القانوني للشركة لدى كتابة الضبط)

بتاريخ) بخنيفرة  االبتدائية  باملحكمة 

 168 رقم) تحت  (2021 أبريل) (26

السجل التجار2 رقم)3803.

56 P

شركة لوكس كافيه
ش.م.م.

استدراك خطأ وقع بالجريدة 

الرسمية رقم 5654 بتاريخ 26 من 

رجب 1446 موافق 4 10 مارس 

2021

الصفحة 5046

عوض من):)املسيرة السيدة مروني)

زنقة فم لحسن) (22 لبنى القاطنة في)

سال) مو�ضى  أوالد  القرية  الفرح  حي 

 1991 يونيو) (24 بتاريخ) واملزدادة 

للبطاقة) والحاملة  إفني  بسيد2 

ذات) (JA 146215 رقم) الوطنية 

الجنسية املغربية

يقرأ):

النعماو2) املسيرة السيدة أسماء)

لحسن) فم  زنقة  (22 في) القاطنة 

سال) مو�ضى  أوالد  القرية  الفرح  حي 

 1991 يونيو) (24 بتاريخ) واملزدادة 

للبطاقة) والحاملة  إفني  بسيد2 

ذات) (JA 146215 رقم) الوطنية 

الجنسية املغربية.

الباقي بدون تغيير.

57 P

A.G.I.N

محاسب معتمد

COMPTABLE AGREE

CANDY PALACE

SARL AU

انعقاد) تم  (2021 أبريل) (8 بتاريخ)

لشركة) العاد2  الغير  العام  الجمع 

CANDY PALACE

القرارات) اتخاذ  تم  (SARL AU

التالية):

فسخ الشركة.

السيدة) للشركة  مصفي  تعيين 

حنان مبشور.

زنقة) (: الشركة) تصفية  عنوان 

 66 عمارة) سوريا  إقامة  تانسيفت 

شقة)4)أكدا4 الرباط.

حنان) السيدة  (: املسيرة) إعفاء)

مبشور.

وقد تم اإليداع القانوني للشركة)

باملحكمة التجارية بالرباط تحت رقم)

112964)بتاريخ)21)أبريل)2021.

58 P

STE EUROPASTRY RABAT

SARL AU

تعديل
بمقت�ضى عقد عرفي حرر بالرباط)

بتاريخ)2)أبريل)2021)قرر الجمع العام)

 EUROPASTRY(الغير العاد2 لشركة

RABAT SARL AU)ما يلي):

تفويت الحصص):

وخمسون) مائة  (150.000 بيع)

درهم) مائة  (100 بقيمة) ألف حصة 

البوعي�ضي) عد2  السيد  منها  لكل 

 13 مواليد) التركية  الجنسية  من 

السفر) جواز  حامل  (1991 ديسمبر)

السيد) لصالح  (U11486540 رقم)

أردني) النسناس  حافظ  عمر  عماد 

الجنسية وحامل بطاقة اإلقامة رقم)

BE 506641L)وهكذا يصبح التوزيع)

الجديد لرأس ما4 الشركة كما يلي):

السيد عماد عمر حافظ النسناس)

درهم) (100 150.000)حصة بقيمة)  :

للحصة.

150.000)حصة بقيمة) (: املجموع)

100)درهم للحصة.

البوعي�ضي) السيد عد2  استقالة 

لجواز) والحامل  الجنسية  التركي 

.U11486540(السفر رقم

تعيين كل من السيد عماد عمر)

عماد) وفارس  النسناس  حافظ 

النسناس كمسيرين للشركة بتوقيع)

منفصل وذلك ملدة غير محدودة.

تحديث النظام األسا�ضي للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالرباط بتاريخ)5)ما2)2021 

تحت رقم)114439.

59 P

STE IPIATE
SARL AU

تعديل
بمقت�ضى عقد عرفي حرر بالرباط)

الجمع) قرر  (2021 أبريل) (7 بتاريخ)

 IPIATE لشركة) العاد2  الغير  العام 

SARL))ما يلي):

زيادة رأس املا4):

وافق االجتماع العام غير العاد2)

على زيادة رأس املا4 وذلك من خال4)

الحالي) الشريك  نقدية من  مساهمة 

السيد بلحاج كريم تصل إلى مائتين)

 .234.800 درهم) وثمانمائة  وأربعة 

وأربعة) أربعمائة  إلى  لتصل  درهم 

درهم) (434.800 ألف درهم) وثالثين 

وثالثمائة) ألفين  إنشاء) طريق  عن 

وثمانية وأربعين)2348)حصة من فئة)

100)درهم.

التعديل القانوني للمادتين)6)و7.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالرباط بتاريخ)3)ما2)2021 

تحت رقم)4815.

60 P
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انترفيد ماروك

273،)شارع محمد الخامس)-)الدار البيضاء

STE EXPROM FACILITIES

شركة مساهمة

برأسما4 : 23.500.000 درهم

املقر الرئي�ضي : الدار البيضاء، 62، 

شارع عقبة بن نافع

السجل التجار2 بالدار البيضاء

رقم 487.769

إعالن نشر
العاد2) العام  الجمع  قرر  (: أوال)

 2020 يونيو) (29 بتاريخ) املنعقد 

تسجيل):

جون) السيد  املتصرف  استقالة 

لوك هانوتي.

السيد) جديد،) متصرف  تعيين 

من جنسية) عبد اللطيف حمداو2،)

البيضاء،) الدار  في  املقيم  مغربية،)

الشقة) (،02 عمارة) سيرينا،) إقامة 

(- بوسكورة) الخضراء،) املدينة  (،05

النواصر)-)الدار البيضاء.

العام) الجمع  انعقاد  حتى  وذلك 

العاد2 الذ2 سيوافق على الحسابات)

املنتهية في)31)ديسمبر)2022.

تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط)

البيضاء) بالدار  التجارية  املحكمة 

رقم) تحت  (2021 فبراير) (16 بتاريخ)

.765893

:)قرر مجلس اإلدارة املنعقد) ثانيا)

2019)تسجيل تعيين) يوليو) (9 بتاريخ)

عصام) السيد  جديد  عام  مدير 

الكطيو2،)من جنسية مغربية املقيم)

ليبلو4،) زنقة  (،5 البيضاء،) الدار  في 

الوازيس وذلك بدال من السيد جون)

لوك هانوتي.

تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط)

البيضاء) بالدار  التجارية  املحكمة 

تحت رقم) ( (2021 فبراير) (16 بتاريخ)

.765890
عن موجز وإشارة

61 P

انترفيد ماروك

273،)شارع محمد الخامس)-)الدار البيضاء

STE CEGELEC PARIS
مؤسسة قارة

املقر الرئي�ضي : الدار البيضاء، 

273.20110، شارع محمد الخامس

السجل التجار2 رقم 121.347

إعالن نشر
ديسمبر) (28 بتاريخ) الرئيس  قرر 

2020)ما يلي):

 CEGELEC(إقفا4 املؤسسة القارة

PARIS)ابتداء)من))31)ديسمبر)2020.

تعيين املصفي السيد جان لويس)

من جنسية فرنسية املولود) تيسيي،)

سبتمبر) (19 بتاريخ) في الدار البيضاء)

(،273 املقيم في الدار البيضاء) (1947

شارع محمد الخامس.

لدى) التصفية  مقر  سيكون 

(،273 أنترفيد ماروك،)الدار البيضاء)

شارع محمد الخامس،)20110.

تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط)

البيضاء) بالدار  التجارية  املحكمة 

تحت رقم) ( (2021 فبراير) (24 بتاريخ)

.767351
عن موجز وإشارة

62 P

انترفيد ماروك

273،)شارع محمد الخامس)-)الدار البيضاء

STE AMRISA
شركة قيد التصفية

شركة مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

برأسما4 : 50.000 درهم

املقر الرئي�ضي : الدار البيضاء، 12، 
زنقة صبر2 بوجمعة، الطابق 1، 

الشقة رقم 6

مقر التصفية : الدار البيضاء 

20110، 273 شارع محمد  الخامس

السجل التجار2 رقم 257.021

بتاريخ الوحيد  الشريك   قرر 

تصفية) إغالق  (2021 يناير) (18  

السجل) وبالتالي شطبها من  الشركة 

التجار2.

تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط)

البيضاء) بالدار  التجارية  املحكمة 

تحت رقم) ( (2021 فبراير) (25 بتاريخ)

.767542
عن موجز وإشارة

63 P

انترفيد ماروك

273،)شارع محمد الخامس)-)الدار البيضاء

 STE SOCA STEEL

AUTOMOTIVE
SA

تأسيس شركة
أوال):)بموجب عقد عرفي مؤرخ في)

الدار البيضاء)بتاريخ)21)يناير)2021،)

لشركة) األسا�ضي  النظام  وضع  تم 

مساهمة تكون خصائصها كما يلي):

 STE SOCA STEEL (: االسم)

.AUTOMOTIVE SA

الشركة  من  الغرض   : الغرض 

سواء في املغرب أو الخارج.

وتصنيع  املعدنية،  املواد  تحويل 

املعدنية  سيما  وال  األجزاء،  وبيع 

والبالستيكية والرغوية واملنسوجات، 

لصناعة  خاص  بشكل  املخصصة 

السيارات، في املغرب أو في الخارج.

واإلمدادات  الخام  املواد  شراء 

وملحقاتها  واألدوات  واملعدات 

لتصنيع  الالزمة  الغيار  وقطع 

األجزاء املعدنية سواء في املغرب أو 

استيرادها.

واملنتوجات  املواد  جميع  دراسة 

بشكل  املرتبطة  واللوازم  واألشياء 

باألنشطة  مباشر  غير  أو  مباشر 

عنها   والبحث  أعاله،  املذكورة 

وتسويقها  وتصنيعها  وتصميمها 

ومعالجتها وتحويلها وشرائها وبيعها.

الوكاالت  وتشغيل  تأسيس 

لتسهيل  واملستودعات  واملكاتب 

تحقيق أغراض الشركة.

الصفقات  جميع  وتنفيذ  إبرام 

املتعلقة  الخاصة  أو  العمومية 

باألنشطة املذكورة.

وإيجار  وتأجير  وشراء  تأسيس 

املؤسسات  جميع  وتشغيل  وتركيب 

من  بأ2  املتعلقة  والورش  واملصانع 

األنشطة املحددة.

نقل  أو  تشغيل  أو  وحيازة  أخذ 

االختراع  وبراءات  العمليات  جميع 

لحساب  األنشطة  بهذه  املتعلقة 

الشركة الحصر2 وليس للغير.

املساهمة املباشرة أو غير املباشرة 

للشركة في جميع العمليات املتعلقة 

بالنشاط املذكور، وال سيما عن طريق 

إنشاء شركات جديدة أو املساهمات 

شراء  أو  االكتتاب  أو  الرعاية  أو 

الشركة حقوق  أو  املالية   األوراق 

  أو االندماج أو التحالف أو االتحاد 

أو املشاركة أو غير ذلك.

تجارية  عملية  أ2  أعم،  وبشكل 

منقولة  أو  بحرية  أو  صناعية   أو 

بشكل  تتعلق  مالية  أو  عقارية  أو 

مباشر أو غير مباشر باألشياء املذكورة 
تعزز  أن  املحتمل  من  التي  أو  أعاله 

أ2  وكذلك  وتطويرها،  تحقيقها 

مساهمة مباشرة او غير مباشرة بأ2 

شكل من األشكا4 في الشركات التي 

تسعى لتحقيق أهداف مماثلة أو ذات 

صلة.

املذكورة  األنشطة  تنفيذ  يمكن 

أعاله من قبل الشركة كليا أو جزئيا 

بشكل مباشر أو غير مباشر من خال4 

شركات  في  حصة  على  االستحواذ 

أخرى لها غرض مماثل أو مشابه أو 
بأ2 وسيلة أخرى يسمح بها القانون 

السار2.

مقر الشركة : يوجد مقر الشركة 

الدار  سليمان  موال2  شارع   88 في 

البيضاء.
رأس املا4 : حدد رأس املا4 في مبلغ 

ثالثمائة ألف 300.000 درهم مقسم 

إلى ثالثمائة 300 سهم بقيمة إسمية 

قدرها ألف 1000 درهم لكل منها.

السنة املالية : من فاتح يناير إلى 

املالية  السنة  وتنتهي  ديسمبر   31

األولى في 31 ديسمبر 2021.



عدد)5665 - 14)شوا4)1442 )26)ما2)2021)الجريدة الرسمية   10624

املدة : 99 سنة ابتداء من تاريخ 

الحل  باستثناء  النهائي  تأسيسها 

املبكر أو التمديد.

املتصرفون :

ملدة  إدارة  مجلس  الشركة  يدير 

ثالث سنوات :

السيد محمد عبد املومن، مغربي 

الجنسية من مواليد 24 يونيو 1944 

املحمدية،  في  املقيم  املحمدية،  في 

شارع يعقوب املنصور، رقم 6.

شركة   ،SOCAFIX شركة 

 30.000.000 برأسما4  مساهمة 

في  الرئي�ضي  مقرها  الكائن  درهم 

التكنوبو4  النواصر،  البيضاء  الدار 

الخامس،  محمد  بمطار  الصناعي 

رقم السجل التجار2 بالدار البيضاء 

الضريبي  التعريف  رقم   ،109.033

03100854، املمثلة من قبل مديرها 

العام السيد حكيم عبد املومن.

األرباح : بعد تكوين االحتياطيات 

يتم  األرباح،  صافي  من  القانونية 

توزيع الرصيد املتبقي من قبل الجمع 

العام.

تعيين  تم   : الحسابات  مدقق 

 FIDAROC الحسابات  مدقق 

مدقق   GRANT THORNTON

هللا،  عبد  بن  شارع   ،47 حسابت، 

20250 الدار البيضاء املمثل من قبل 

السيد فيصل مكوار.

في) القانوني  اإليداع  تم   : ثانيا 

البيضاء) بالدار  التجارية  املحكمة 

تحت رقم) ( (2021 فبراير) (16 بتاريخ)

.765879

في) الشركة  تسجيل  تم  (: ثالثا)

السجل التجار2 للمحكمة التجارية)

فبراير) (16 بتاريخ) البيضاء) بالدار 

2021)تحت رقم)490139.
عن موجز وإشارة

64 P

انترفيد ماروك

273،)شارع محمد الخامس)-)الدار البيضاء

 STE QUALICONSULT

CONSTRUCTION MAROC
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

برأسما4 : 800.000 درهم

املقر الرئي�ضي : الدار البيضاء، 

20190، تجزئة منظرنا، البقعة رقم 

20، 300 سيد2 معروف 

السجل التجار2 رقم 92.201

العاد2) العام  الجمع  سجل 

املنعقد بتاريخ)30)ديسمبر)2019 :

مباشر) غير  شريك  مسير  وفاة 

السيد كريستيان بلونديل.

بيرودين) دانيا4  السيد  تأكيد 

منحه) مع  غير مساهم  وحيد  كمسر 

عليها) ينص  التي  الصالحيات  جميع 

النظام األسا�ضي.

تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط)

البيضاء) بالدار  التجارية  املحكمة 

رقم) تحت  ( (2020 يوليو) (28 بتاريخ)

.741387
عن موجز وإشارة

65 P

STE ESPACE DE PROXIMITE
ش.م.م.

حي املسيرة العرو2

الناظور

بمقت�ضى محضر الجمعية العامة)

 2021 أبريل) (5 بتاريخ) االستثنائية 

 ESPACE DE شركة) شريك  صادق 

قرار) على  ش.م.م.) (PROXIMITE

الزبير من) االدري�ضي  السيد  استقالة 

تسيير الشركة وتعيين السيدة عبا�ضي)

وهيبة كمسيرة للشركة.

تحيين) قرار  على  صادقوا  كما 

القانون األسا�ضي للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (19 االبتدائية بالناضور بتاريخ)

2021)تحت رقم)788.

66 P

STE CILCILA IMMO
ش.م.م.

شارع األمير سيد2 محمد رقم 91 
الناظور

تأسيس الشركة
بالناضور) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون) وضع  (2021 فبراير) (16 في)
األسا�ضي لشركة محدودة املسؤولية.

 STE CILCILA IMMO (: التسمية)
ش.م.م.

منعش   : االجتماعي  الغرض 
عقار2.

العمليات  جميع  عامة  وبصفة 
التجارية والعقارية التي ترتبط بصفة 

مباشرة بهدف الشركة.
األمير  شارع   : االجتماعي  املقر 

سيد2 محمد رقم 91 الناضور.
 100.000  : الشركة  املا4  رأس 
درهم مقسم إلى 1000 حصة من فئة 

100 درهم.
التسيير : تسير الشركة من طرف 
والسيد  أنوار  املوساو2  السيد 
والسيد  الصمد  عبد  املوساو2 

املوساو2 مصطفى.
الشركاء :

املوساو2 أنوار : 2500 حصة.
 2500  : الصمد  عبد  املوساو2 

حصة.
املوساو2 مصطفى : 1500 حصة.

الراو2 أمينة : 2500 حصة.
 1000  : الدين  صالح  املوساو2 

حصة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ)19)مارس)

2021)تحت رقم)595.
67 P

STE CHOUNI CAR
ش.م.م.

حي عاريض شارع الرئي�ضي تاويمة 
رقم 552
 الناظور

تأسيس الشركة
بالناضور) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون) وضع  (2021 أبريل) (12 في)
األسا�ضي لشركة محدودة املسؤولية.

 STE CHOUNI CAR (: التسمية)

ش.م.م.

كراء   : االجتماعي  الغرض 

السيارات بدون سائق.

العمليات  جميع  عامة  وبصفة 

التجارية والعقارية التي ترتبط بصفة 

مباشرة بهدف الشركة.

املقر االجتماعي : حي عاريض شارع 

الرئي�ضي تاويمة رقم 552 الناظور.
 100.000  : الشركة  املا4  رأس 

درهم مقسم إلى 1000 حصة من فئة 

100 درهم.

التسيير : تسير الشركة من طرف 

السيد شوني إلياس.

الشركاء :

شوني إلياس : 1000 حصة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (21 االبتدائية بالناضور بتاريخ)

2021)تحت رقم)821.

68 P

STE INEGO CABINET
ش.م.م.

الطابق األو4 شارع عال4 بن عبد هللا 
رقم 27 ازغنغان

 الناظور

تأسيس الشركة
بالناضور) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون) وضع  (2021 فبراير) (23 في)

األسا�ضي لشركة محدودة املسؤولية.

 STE INEGO CABINET(:(التسمية

ش.م.م.

مهندس   : االجتماعي  الغرض 

طبوغرافي.

العمليات  جميع  عامة  وبصفة 

التجارية والعقارية التي ترتبط بصفة 

مباشرة بهدف الشركة.
األو4) الطابق   : االجتماعي  املقر 

 27 رقم) هللا  عبد  بن  عال4  شارع 

ازغنغان الناظور.
 100.000  : الشركة  املا4  رأس 

درهم مقسم إلى 1000 حصة من فئة 

100 درهم.
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التسيير : تسير الشركة من طرف 

السيد أومغار نبيل.

الشركاء :

أومغار نبيل : 750 حصة.

 125  : حاتم  العلو2  الطاهير2 

حصة.

عالوش نبيل : 125 حصة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مارس) (5 االبتدائية بالناضور بتاريخ)

2021)تحت رقم)500.

69 P

STE PH NIX

ش.م.م.

حي دار الشباب العرو2 - الناظور

تأسيس الشركة
بالناضور) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

القانون) وضع  (2021 أبريل) (23 في)

األسا�ضي لشركة محدودة املسؤولية.

التسمية):)STE PH NIX)ش.م.م.

استيراد   : االجتماعي  الغرض 

وتصدير.

العمليات  جميع  عامة  وبصفة 

التجارية والعقارية التي ترتبط بصفة 

مباشرة بهدف الشركة.

املقر االجتماعي : حي دار الشباب)

العرو2)-)الناظور.

 100.000  : الشركة  املا4  رأس 

درهم مقسم إلى 1000 حصة من فئة 

100 درهم.

التسيير : تسير الشركة من طرف 

والسيد  رشيد  ارشيد2  السيد 

الحموتي محمد.

الشركاء :

ارشيد2 رشيد : 500 حصة.

الحموتي محمد : 500 حصة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (29 االبتدائية بالناضور بتاريخ)

2021)تحت رقم)874.

70 P

STE UP GSM
ش.م.م.

حي املطار تجزئة السعادة 256  
الناظور

تأسيس الشركة
بالناضور) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون) وضع  (2021 أبريل) (23 في)
األسا�ضي لشركة محدودة املسؤولية.
التسمية):)STE UP GSM)ش.م.م.

الغرض االجتماعي : بيع بالجملة 
معدات املعلومات واالتصاالت.

العمليات  جميع  عامة  وبصفة 
التجارية والعقارية التي ترتبط بصفة 

مباشرة بهدف الشركة.
املقر االجتماعي : حي املطار تجزئة)

السعادة)256))الناظور.
 100.000  : الشركة  املا4  رأس 
درهم مقسم إلى 1000 حصة من فئة 

100 درهم.
التسيير : تسير الشركة من طرف 

السيد جباح ابراهيم.
الشركاء :

جباح ابراهيم : 1000 حصة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (29 االبتدائية بالناضور بتاريخ)

2021)تحت رقم)873.
71 P

STE BOUDINAR CASH
ش.م.م.

بودينار املركز قيادة بودينار بني 
مرغين الدريوش
تأسيس الشركة

بالناضور) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون) وضع  (2021 أبريل) (12 في)
األسا�ضي لشركة محدودة املسؤولية.

 STE BOUDINAR (: التسمية)
CASH)ش.م.م.

الوساطة   : االجتماعي  الغرض 
املالية وتحويل األموا4 - استخالص 

الفواتير.
العمليات  جميع  عامة  وبصفة 
التجارية والعقارية التي ترتبط بصفة 

مباشرة بهدف الشركة.

املركز) بودينار   : االجتماعي  املقر 

قيادة بودينار بني مرغن الدريوش.
 100.000  : الشركة  املا4  رأس 

درهم مقسم إلى 1000 حصة من فئة 

100 درهم.

التسيير : تسير الشركة من طرف 

السيد قودير2 صالح.

الشركاء :

قودير2 صالح : 1000 حصة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالدريوش بتاريخ)20)أبريل)

2021)تحت رقم)47.

72 P

STE EL FARRI CAR
ش.م.م.

حي أوالد ميمون رقم 17 الناضور

تأسيس الشركة
بالناضور) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون) وضع  (2021 أبريل) (19 في)

األسا�ضي لشركة محدودة املسؤولية.

STE EL FARRI CAR (: التسمية)

ش.م.م.

كراء   : االجتماعي  الغرض 

السيارات بدون سائق.

العمليات  جميع  عامة  وبصفة 

التجارية والعقارية التي ترتبط بصفة 

مباشرة بهدف الشركة.
املقر االجتماعي : حي أوالد ميمون)

رقم)172)الناضور.
 500.000  : الشركة  املا4  رأس 

درهم مقسم إلى 5000 حصة من فئة 

100 درهم.

التسيير : تسير الشركة من طرف 

السيد بوصواب سميرة.

الشركاء :

 2500  : اللطيف  عبد  الفار2 

حصة.

بوكافر2 محمد : 2500 حصة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (21 االبتدائية بالناضور بتاريخ)

2021)تحت رقم)822.

73 P

STE BAMMYK
ش.م.م.

حي أوالد بوطيب سكتور س 
الناضور

تأسيس الشركة
بالناضور) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون) وضع  (2021 أبريل) (20 في)
األسا�ضي لشركة محدودة املسؤولية.

التسمية):)STE BAMMYK.م.م.
ميكانيكي   : االجتماعي  الغرض 

السيارات - منعش عقار2.
العمليات  جميع  عامة  وبصفة 
التجارية والعقارية التي ترتبط بصفة 

مباشرة بهدف الشركة.
املقر االجتماعي : حي أوالد بوطيب)

سكتور س الناضور.
 100.000  : الشركة  املا4  رأس 
درهم مقسم إلى 1000 حصة من فئة 

100 درهم.
التسيير : تسير الشركة من طرف 

السيد بدوش عبد السالم.
الشركاء :

بدوش كما4 : 500 حصة.
بدوش يوسف : 500 حصة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (22 االبتدائية بالناضور بتاريخ)

2021)تحت رقم)826.
74 P

STE AFRAH MUSTAPHA
ش.م.م.

إقامة النصر إلياس 1 لعرا�ضي 
الناضور

تأسيس الشركة
بالناضور) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون) وضع  (2021 أبريل) (15 في)
األسا�ضي لشركة محدودة املسؤولية.

 STE AFRAH (: التسمية)
MUSTAPHA)ش.م.م.

تنظيم   : االجتماعي  الغرض 
املعارض التجارية واملؤتمرات.

العمليات  جميع  عامة  وبصفة 
التجارية والعقارية التي ترتبط بصفة 

مباشرة بهدف الشركة.
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النصر) إقامة   : االجتماعي  املقر 
إلياس)1)لعرا�ضي الناضور.

 100.000  : الشركة  املا4  رأس 
درهم مقسم إلى 1000 حصة من فئة 

100 درهم.
التسيير : تسير الشركة من طرف 

السيد اليونش مصطفى.
الشركاء :

اليونش مصطفى : 1000 حصة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (21 االبتدائية بالناضور بتاريخ)

2021)تحت رقم)820.
75 P

ADDA MOX شركة
ش.م.م

شارع القصر الكبير رقم 379 سلوان 
الناضور

 بمقت�ضى محضر الجمعية العامة
 2021 أبريل) (8 بتاريخ) االستثنائية 
للشركة) الوحيد  الشريك  قرر 
ADDA MOX)ش.م.م تغيير الغرض)
وتعبئة) انتاج  (: للشركة) االجتماعي 
الغذائية،) املنتجات  أنواع  جميع 
الغذائية) املواد  واستيراد  تصدير 
العامة) األشغا4  مقاولة  (- األملنيوم)

والبناء.
قرار) على  الشركاء) صادق  كما 

تحيين القانون األسا�ضي للشركة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (20 االبتدائية بالناضور بتاريخ)

2021)تحت رقم)805.
76 P

MURREK CARS شركة
ش.م.م

حي لعرا�ضي الناضور
تأسيس الشركة

بالناضور) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
بتاريخ)22)مارس)2021)وضع القانون)
األسا�ضي لشركة محدودة املسؤولية):

 MURREK شركة) (: التسمية)
CARS)ش.م.م.

كراء) (: االجتماعي) الغرض 
السيارات بدون سائق.

العمليات) جميع  عامة  وبصفة 
التجارية والعقارية التي ترتبط بصفة)

مباشرة بهدف الشركة.
لعرا�ضي) حي  (: االجتماعي) املقر 

الناضور.
رأسما4 الشركة):)500.000)درهم)
مقسم إلى)5000)حصة من فئة)100 

درهم.
:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

السيد بورك سناء.
الشركاء):

بورك سناء)500)حصة.
قريني هشام)4500)حصة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (13 االبتدائية بالناضور بتاريخ)

2021)تحت رقم)742.
77 P

SOCIETE REVERDAY
شــــركــة ذات مسـؤولـية محـدودة

رأسمالها 100.000 درهـــم 
مـقرهـا االجتـمــاعي : تجزئة لزيرس 

زنقة واد زيز الرقم 98 وجدة
بمقت�ضى عقد عرفي محرر بتاريخ)
شركة) تأسيس  تم  (2021 يناير) (28
املميزات) ذات  املسؤولية  محدودة 

التالية):)
.REVERDAY(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
مسؤولية محدودة.

املوضوع اإلجتماعي):)
استغال4 محل لبيع الحلويــــــات) (-

الجاهزة.
-)مقشـــــــــدة.

املــــدة):)99)سنة.
لزيرس) تجزئة  (: االجتماعي) املقر 

زنقة واد زيز الرقم)98)وجـــــــــــدة.
درهــم) (100.000 (: الرأسمـــا4)
فئة) من  حصة  (1000 الى) مقسمة 

100)درهـم للحصة الواحدة.
الحصص):)

 700 (: محمد) بوحفص  السيد 
حصة.

 300 (: إليـــاس) أعطى  بن  السيد 
حصة.

التسير):)اسند التسيير الى):)

الحامل) محمد  بوحفص  السيد 

رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

10021)ف.

السيد بن أعطى إليــــاس الحاملة)

رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

642523)ف ملدة غير محدودة

للشركة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) بوجدة  التجارية  باملحكمة 
1695)رقم) 2021)تحت رقم) 06)ما2)

السجل التجار2)37275.

78 P

DOMAINE BIAD ET FILS
Société à responsabilité limitée

أبريل) (13 في) مؤرخ  عقد  تحت 

حررت القوانين لشركة ذات) (2021

الخصائص التالية):)

 DOMAINE BIAD ET (: التسمية)

.FILS

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.)

في) مقاو4  (: االجتماعي) الهدف 

تسيير االستغال4 الفالحي.

املقر االجتماعـي):)دوار السواسيين)

سيد2 الكامل مشرع بلقصير2.)
 100.000.00 (: الشركــة) رأسما4 

درهم كلها على الشكل التالي):)

حصة من) (500 (: بياض بنعي�ضى)

فئة)100)درهم لكل للحصة.

حصة من) (250 (: بياض ابراهيم)

فئة)100)درهم لكل للحصة.

250)حصة من) (: بياض الصديق)

فئة)100)درهم لكل للحصة.

التسييــــــــــــــر):)للسيد بياض بنعي�ضى.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي للشركة.)

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

تم التقييد بالسجل التجار2 لدى)

املحكمة االبتدائية ببلقصير2 تحت)
رقم)583.

79 P

 STE  SIHATINVEST
SARL

 رأسمالها : 1.000.000 درهم
سجل التجار2 رقم 36511 

تأسيس شركة
العام) الجمع  قرار  بمقت�ضى 
 2021 أبريل) (19 بتارخ) املنعقد 
املسؤولية) ذات  شركة  إنشاء) تم 

املحدودة بالخصائص التالية):)
 SIHATINVEST (: التسمية) (

ش.م.م.
اآلالت،) املواد،) تأجير  (: النشاط)
التجهيزات) واملنشآت،) األدوات 
واملكاتب) املباني  وتجهيز  التقنية 

املجهزة للعيادات.
الوحدة) تجزئة  (: االجتماعي) املقر 

بلوك)D)رقم)266)العيون.
سنة ابتدءا من تاريخ) (99 (: املدة)

التأسيس.
درهم) (1.000.000 (: املا4) رأس 
حصة موزعة) (10.000 مقسمة على)

كالتالي):)
السيد موال2 حمد2 ولد الرشيد)

4000)حصة.
السيد محمد القمر)3000)حصة.
السيد احمد قوبع)3000)حصة.

تم تعيين السيد موال2) (: التسيير)
محمد) والسيد  الرشيد  ولد  حمد2 
القمر والسيد احمد قوبع كمسيرين)
للشركة ملدة غير محدودة مع االمضاء)

املشترك ملسيرين على االقل.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
باملحكمة االبتدائية بالعيون بتاريخ)5 

ما2)2021)تحت رقم)1442/2021.
80 P

 STE  HÔPITAL PRIVE
 DE LAAYOUNE SAKIA

 ELHAMRA
SARL

)رأسمالها):)1.000.000)درهم
سجل التجار2 رقم)36513 

تأسيس شركة
العام) الجمع  قرار  بمقت�ضى 
 2021 أبريل) (14 بتاريخ) املنعقد 
املسؤولية) ذات  شركة  إنشاء) تم 

املحدودة بالخصائص التالية):)
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 HÔPITAL(PRIVE(DE(: التسمية)
 LAAYOUNE SAKIA ELHAMRA

ش.م.م.
العيادات) استغال4  (: النشاط)
والعيادات) التخصصات  متعددة 

الشاملة والخدمات الطبية.
الوحدة) تجزئة  (: االجتماعي) املقر 

بلوك)D)رقم)266)العيون.
سنة ابتدءا من تاريخ) (99 (: املدة)

التأسيس.
درهم) (1.000.000 (: املا4) رأس 
حصة موزعة) (10.000 مقسمة على)

كالتالي):)
السيد موال2 حمد2 ولد الرشيد)

4000)حصة.
السيد محمد القمر)3000)حصة
السيد احمد قوبع)3000)حصة.

تم تعيين السيد موال2) (: التسيير)
محمد) والسيد  الرشيد  ولد  حمد2 
القمر والسيد احمد قوبع كمسيرين)
للشركة ملدة غير محدودة مع االمضاء)

املشترك ملسيرين على االقل.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
بتاريخ) بالعيون  االبتدائية  باملحكمة 
5)ما2)2021)تحت رقم)1443/2021
81 P

 SNABO TRAVAUX DIVERS
ET SERVICES

تأسيــس شركــــة ذات املسؤولية 
املحدودة بمسـاهـم واحــد

بـتاريخ العرفـي  للعقـد   تـبعا 
تـــم وضــع قـوانـيــن) (،2021 أبريل) (27  

الـشـركة ذات املميزات الـتاليـة):)
 SNABO TRAVAUX (: التسميـــة)

.DIVERS ET SERVICES
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بمساهم واحد.
املوضـــوع):

-)خدمة متنوعة)/)تجارة عامة)؛
)-)الزراعة)؛

)-)االستيراد والتصدير.......)الخ
(،(E(املقـر الرئـيسـي):)وكالة)1)،)بلوك

رقم)E207،)العيون.

الرأسما4):)حدد في مبلغ)100.000 
حصة من) (1.000 درهم مقسمة إلى)
بالكامل) وتملكها  درهـم  (100 فئة)

السيد ناجيم بوشعاب.
السيد) طــرف  من  تـسـير  (: اإلدارة)

ناجيم بوشعاب.
بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع  (
الضبط باملحكمة االبتـدائـية بالعيون)
رقم) تحت  (2021 أبريل) (28 بتاريخ)
وتم تسجيلها بالسجل) (1361/2021
التجار2 تحت الرقم التحليلي عدد)):)

.36391
82 P

LE 68 SH.MA
تأسيــس شركــــة ذات املسؤولية 

املحدودة بمسـاهـم واحــد
بـتاريخ العرفـي  للعقـد   تـبعا 
تـــم وضــع قـوانـيــن) (،2021 أبريل) (23  

الـشـركة ذات املميزات الـتاليـة):)
LE 68 SH.MA(:(التسميـــة

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
املسؤولية املحدودة بمساهم واحد.

املوضـــوع):
األنشطة الفنية.)اإلنتاج السمعي)
اإلعالنات) رسومية  سينما  البصر2؛)

سمعي بصر2 تجارة عاملية.
أ2 نشاط إنتاج سمعي بصر2.) (-
البرامج التلفزيونية؛) إنتاج سينمائي؛)
اإلعالنات التجارية وأ2 فيلم وثائقي)

.......)الخ
شارع اسكيكمة،) (: املقـر الرئـيسـي)

رقم)889)،)العيون.
الرأسما4):)حدد في مبلغ)100.000 
حصة من) (1.000 درهم مقسمة إلى)
بالكامل) وتملكها  درهـم  (100 فئة)

السيد معاد بنعزيز.
السيد) طــرف  من  تـسـير  (: اإلدارة)

معاد بنعزيز.
بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
الضبط باملحكمة االبتـدائـية بالعيون)
رقم) تحت  (2021 ما2) (03 بتاريخ)
وتم تسجيلها بالسجل) (1397/2021
التجار2 تحت الرقم التحليلي عدد)):)

.36455
83 P

DOMI CAR
تأسيــس شركــــة ذات املسؤولية 

املحدودة بمسـاهـم واحــد
 26 بـتاريخ) العرفـي  للعقـد  تـبعا 
قـوانـيــن) وضــع  تـــم  (،2021 أبريل)

الـشـركة ذات املميزات الـتاليـة):)
DOMI CAR(:(التسميـــة

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
املسؤولية املحدودة بمساهم واحد.

:)-)كراء)السيارات بدون) املوضـــوع)
السائق.

بلوك) (،357 رقم) (: املقـر الرئـيسـي)
ب،)مدينة الوحدة)،)العيون.

الرأسما4):)حدد في مبلغ)100.000 
حصة من) (1.000 درهم مقسمة إلى)
بالكامل) وتملكها  درهـم  (100 فئة)

السيد يوسف وهابي
السيد) طــرف  من  تـسـير  (: اإلدارة)

يوسف وهابي
بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع  (
الضبط باملحكمة االبتـدائـية بالعيون)
رقم) تحت  (03/05/2021 بتاريخ)
وتم تسجيلها بالسجل) (1395/2021
التجار2 تحت الرقم التحليلي عدد)):)

.36451
84 P

 SAKIA EL HAMRA
STOCKAGE

تأسيــس شركــــة ذات املسؤولية 
املحدودة بمسـاهـم واحــد

 01 بـتاريخ) العرفـي  للعقـد  تـبعا 
قـوانـيــن) وضــع  تـــم  (،2021 مارس)

الـشـركة ذات املميزات الـتاليـة)
 SAKIA EL HAMRA (: التسميـــة)

 STOCKAGE
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.
املوضـــوع):)-)إنشاء،)تشغيل وإدارة)
جميع وحدات التبريد واملستودعات)

وال) (، املبردة) املخازن  تشغيل  (- (
سيما التخزين العام واملخزن العام،)
املخزون،) وإدارة  البضائع،) لجميع 
الترويج) (- الصناعي،) والتوزيع 

للمأكوالت البحرية...الخ

املقـر الرئـيسـي):)تجزئة)1152)شارع)
إدريس ألحارتي املر�ضى العيون

الرأسما4):)حدد في مبلغ)100.000 

حصة من) (1000 إلى) درهم مقسمة 

مقسمة) للواحدة،) درهم  (100 فئة)

كاآلتي):

 450 الهبزة) الرحيم  عبد  السيد 

حصة.

السيد عي�ضى الهبزة)350)حصة).

 200 الهبزة) السالم  عبد  السيد 

حصة.

السيد) طــرف  من  تـسـير  (: اإلدارة)

عبد الرحيم الهبزة.)

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

رقم) تحت  (2021 ما2) (04 بتاريخ)

وتم تسجيلها بالسجل) (1427/2021

التجار2 تحت الرقم التحليلي عدد)):)

.36527

85 P

AT TIME TRANSPORT
S.A.R.L D’AU

تعديالت قانونية
الواحد) املساهم  قرار  إثر  على 

بتاريخ)26)أبريل)2021)ملساهم شركة)

شـركة) ((»AT TIME TRANSPORT«

بمساهم) املحـدودة  املسؤولية  ذات 

 100.000 رأسمـالها) البـالغ  واحد،)

حي القدس،) (: درهم والكـائن مقرها))
 194 رقم) صوفيا،) عصام  تجزئة 

العيون،)تقـرر):)

ليشمل) الشركة  نشاط  توسيع 

األنشطة التالية):)

الغير،) لحساب  البضائع  نقل 

النقل املحلي والدولي لجميع البضائع)

نوع،) أ2  من  والبضائع  واألشياء)

النقل املبردات املحلي) (، النقل للغير)

والدولي......)الخ)

كتـابة) لدى  القـانوني  اإليداع  تم 
الضـبط باملحـكمة االبتدائية بالعيون)

رقم) تحت  (2021 ما2) (03 بتـاريخ)

.1398/2021

86 P
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BAMITRAV
SARL AU

العام) الجمع  لقرارات  تبعا 
بتاريخ) بالرباط  املسجل  للشركاء)
 BAMITRAV 2021)لشركة) 14)يناير)
شركة ذات مسؤولية محدودة ش و)
تجزئة رياض أهل) (: عنوانها التجار2)

سال تابريكت)F1N1)سال.
قرر الجمع العام ما يلي):

التصفية النهائية لشركة.
تبرئة ذمة مصفي الشركة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بسال) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
رقم) تحت  (،2021 ما2) (3 بتاريخ)

.36573
السجل التجار2 رقم)30307.

87 P

 GOLD MONKEY
IMMOBILIER

ش م م
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات مدير مفرد
بالدار) أبرم  بمقت�ضى عقد عرفي 
(،2021 مارس) (19 بتاريخ) البيضاء)
وضع) تم  املدينة  بنفس  املسجل 
قوانين شركةذات مسؤولية محدودة)
ذات مدير مفرد لها املميزات التالية):

الشركاء):)السيد بيليلي فيليب.
 GOLD MONKEY (: االسم)
مدير) ذات  م  م  ش  (IMMOBILIER

مفرد.
الهدف):)تستهدف الشركة):

تنمية جميع األرا�ضي والعقارات.
تسيير وكذلك) استغال4،) اقتناء،)
بيع جميع األمالك والحقوق املنقولة)

والغير املنقولة.
عزيز) زنقة  (67 (: االجتماعي) املقر 
الدار) املعاريف،) (2 الطابق) بال4 

البيضاء.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيسها النهائي.
فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

يناير وتنتهي في)31)ديسمبر.

الراسما4):)100.000)درهم مجزأة)

درهم) (100 1000)حصة من فئة) إلى)

بأكملها) مسددة  الواحدة،) للحصة 

وممنوحة للسيد بيليلي فيليب.

بيليلي) السيد  تعيين  تم  (: اإلدارة)

فيليب كمدير تأسي�ضي للشركة ملدة)

السلطات) له  وخولت  غير محدودة،)

الواسعة للتصرف باسم الشركة في)

إثبات) واجب  بدون  الحاالت  جميع 

سلطات خاصة.

األرباح) تحديد  بعد  (: األرباح)

لتكوين) (%5 تقتطع) الصافية 

عدا) ما  الباقي  القانوني،) االحتياطي 

عليهم) يوزع  للشركاء) مغاير  قرار 

حسب نصيب كل منهم في الرأسما4.

تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط)

البيضاء) بالدار  التجارية  باملحكمة 

رقم) تحت  (،2021 أبريل) (19 بتاريخ)

رقم) التجار2  والسجل  (774896

.499509

88 P

CENTRE DE DIALYSE 

 ET DE MALADIES RENALES

EL FATH RABAT
SARL AU

 17 العرفي) العقد  تسجيل  تاريخ 

فبراير)2021،)في الرباط.

والتي تحمل الخصائص التالية):

الهدف االجتماعي):)مركز للتحاليل.

راسما4 الشركة):)100.000)درهم)

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)درهم للحصة الواحدة مملوكة)

للسيدة صفاء)برادة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أ2 من تاريخ وضع)

السجل التجار2.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

86،)تجزئة) :)فيال) املقر االجتماعي)

املنطلق)1،)يعقوب املنصور،)الرباط.

املسيرة):)السيدة صفاء)برادة.
التجار2) بالسجل  التقييد  رقم 

.151503
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CONCORDIA INVEST
SA

راسمالها : 500.000 درهم

مقرها االجتماعي : 48 زنقة افران 

20200 الدار البيضاء

السجل التجار2 رقم : 502177

تأسيس شركة مساهمة
بالدار) مؤرخ  عرفي  لعقد  تبعا 

تم) (،2021 فبراير) (25 في) البيضاء)

مميزاتها) مساهمة  شركة  تأسيس 

كالتالي):

الشكل):)شركة مساهمة.

 CONCORDIA (: التسمية)

.INVEST SA

املباشرة املساهمة  (:  املوضوع)

بالخارج) باملغرب أو  أو غير املباشرة  (

في جميع العمليات أو املقاوالت عن)

املساهمة) شركات،) تأسيس  طريق 

رأسما4) في  الزيادة  أو  تأسيسها  في 

شركات موجودة أو أيضا عن طريق)
حقوق) سندات،) شراء) التوصية،)

اجتماعية أو غيرها.

وكذا) التحويل  البيع،) االمتالك،)

التسيير لجميع القيم املنقولة وتنفيذ)

جميع العمليات املمكن القيام بها من)

طرف هولدينغ حو4 نفس القيم.

استغال4) كراء،) حيازة،) تأسيس،)

الشركات) أو  املقاوالت  في  واملساهمة 

وجميع األعما4 التجارية.

يوم) من  ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

تقييدها) تاريخ  (،2021 )ما2) (7

بالسجل التجار2.

املقر) يحدد  (: االجتماعي) املقر 
زنقة) (48 االجتماعي بالدار البيضاء،)

افران)20200.
في) محدد  (: الشركة) رأسما4 

ومقسمة) محررة  درهم،) (500.000

درهم) (100 سهم من فئة) (5000 إلى)

للسهم الواحد الكل من نفس الفئة.

السنة االجتماعية):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسمبر من كل سنة.

االقتطاعات) بعد  (: األرباح)

القانونية والتنظيمية،)تخصيص باقي)

تقريره من طرف) يتم  األرباح سوف 

الجمع العام السنو2 للمساهمين.

مجلس اإلدارة):

العرفي) العقد  نفس  بمقت�ضى 

املؤرخ في)25)فبراير)2021،)تم تعيين)

ثالث) ملدة  للشركة  متصرفين  أو4 

انعقاد) سنوات والتي ستنتهي عقب 

الجمع العام العاد2 الذ2 سيبث في)

حسابات السنة املالية الثالثة.

السيد عبد الناصر بوعزة.

السيد خاليد عسار2.

السيد ادريس بنعمر.
اإلدارة) اإلدارة،) مجلس  رئاسة 

العامة.

فبراير) (25 بتاريخ) اإلدارة  مجلس 

2021،)قرر تعيين السيد عبد الناصر)

وتم) اإلدارة،) ملجلس  رئيس  بوعزة 

تعيينه أيضا مدير عام.

السيد عبد الناصر بوعزة سيحمل)

لقب رئيس مدير عام.

مراقب الحسابات):

الحسابات) مراقب  بمهام  عهد 

 FIDECO AUDIT ET CONSEIL إلى)

 124 ب) االجتماعي  مقرها  م  م  ش 

شارع رحا4 املسكيني الدار البيضاء)

ممثلةمن طرف السيد حسني الواد2.

التفويت وكيفية تحويل االسهم.

عدا في حالة التفويت الحر املتفق)

النظام) من  (10 الفصل) في  عليه 

األسا�ضي كل تفويت اسهم يستدعى)

حسب) اإلدارة  مجلس  موافقة 

الشروط املحددة في الفصل املذكور.

تم) (: التجار2) بالسجل  التقييد 

التجارية) باملحكمة  القانوني  اإليداع 

(،2021 ما2) (7 يوم) البيضاء) بالدار 

الشركة) حيث  (،777496 تحت رقم)

رقم) تحت  التجار2  بالسجل  مقيدة 

.502177
من أجل اإليجاز والبيان

90 P
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الشركة العقارية لياقات
ش م م

وفاة شريك
تغييرات قانونية

االستثنائي) العام  الجمع  خال4 
(،2021 يناير) (12 بتاريخ) املنعقد 
م،) م  ش  لياقات  العقارية  الشركة 
الكائن) درهم،) (200.000 رأسمالها)
مقرها االجتماعي بالدار البيضاء)40،)
لوحظ) األو4،) ادريس  موال2  شارع 

ما يلي):
الحساني) القادر2  املسير  وفاة 
سيد2 محمد بتاريخ)17)يوليو)2020.
كانت) التي  الحصص  توزيع 

بحوزته على الورثة.
الحساني) القادر2  السادة  إبقاء)
أمين،) الحساني  القادر2  هشام،)
الرايس نبيل والسيدة الكتاني مريم)
كمديرين تأسيسين ملدة غير محدودة.
تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط)
البيضاء) بالدار  التجارية  املحكمة 
تحت رقم) (،2021 فبراير) (18 بتاريخ)

.766252
بيان مختصر
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WIFAK AL KHAIR
ش م م

وفاة مسير
تغييرات قانونية

العاد2) العام  الجمع  خال4 
يناير) (12 بتاريخ) استثنائيا،) املنعقد 
 WIFAK AL(2021،)الشركة العقارية
KHAIR)ش م م،)رأسمالها)600.000 
درهم،)الكائن مقرها االجتماعي بالدار)
الجيروند) شارع  زاوية  (،2 البيضاء)

وزنقة بوياك،)لوحظ ما يلي):
الحساني) القادر2  املسير  وفاة 
سيد2 محمد بتاريخ)17)يوليو)2020.
كانت) التي  الحصص  توزيع 

بحوزته على الورثة.
الحساني) القادر2  السادة  إبقاء)
أمين،) الحساني  القادر2  هشام،)
الرئيس نبيل والسيدة الكتاني مريم)
كمديرين تأسيسين ملدة غير محدودة.

تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط)

البيضاء) بالدار  التجارية  املحكمة 

تحت رقم) (،2021 فبراير) (23 بتاريخ)

.767113
بيان مختصر

92 P

 DAR AL KADIRI DU LIVRE
ش م م

وفاة مسير
تغييرات قانونية

العاد2) العام  الجمع  خال4 

(،2021 يناير) (12 بتاريخ) املنعقد 

لشركة دار القادر2 للكتاب ش م م،)
الكائن) درهم،) (100.000 رأسمالها)

مقرها االجتماعي بالدار البيضاء)26،)

شارع)2)مارس،)لوحظ ما يلي):
وفاة املسير سيد2 محمد القادر2)

الحساني بتاريخ)17)يوليو)2020.

كانت) التي  الحصص  توزيع 

بحوزته على الورثة.

الحساني) القادر2  السيد  تعيين 

غير) ملدة  تأسي�ضي  كمدير  هشام 

محدودة.

ذات) شركة  إلى  الشركة  تحويل 

مسؤولية محدودة.

تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط)

البيضاء) بالدار  التجارية  املحكمة 

تحت رقم) (،2021 فبراير) (23 بتاريخ)

.767112
بيان مختصر
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ARIHAT
ش م م

وفاة مسير
تغييرات قانونية

االستثنائي،) العام  الجمع  خال4 

(،2021 يناير) (13 بتاريخ) املنعقد 

م،) م  ش  أريحة  العقارية  للشركة 
الكائن) درهم،) (100.000 رأسمالها)

البيضاء) بالدار  االجتماعي  مقرها 
لوحظ) زنقة إبراهيم العمراو2،) (،24

ما يلي):

الحساني) القادر2  املسير  وفاة 

سيد2 محمد بتاريخ)17)يوليو)2020.

كانت) التي  الحصص  توزيع 

بحوزته على الورثة.

الحساني) القادر2  السادة  إبقاء)

أمين،) الحساني  القادر2  هشام،)

الرايس نبيل والسيدة الكتاني مريم)

كمديرين تأسيسين ملدة غير محدودة.

تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط)

البيضاء) بالدار  التجارية  املحكمة 

تحت رقم) (،2021 فبراير) (18 بتاريخ)

.766259
بيان مختصر
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SI FIRASS

ش م م

وفاة مسير

تغييرات قانونية

خال4 الجمع العام العاد2 املنعقد)

(،2021 يناير) (12 بتاريخ) استثنائيا،)

الشركة العقارية)SI FIRASS)ش م م،)

الكائن) درهم،) (6.000.000 رأسمالها)

البيضاء) بالدار  االجتماعي  مقرها 

41،))زنقة إيميل برونيت عين البرجة،)

لوحظ ما يلي):

الحساني) القادر2  املسير  وفاة 

سيد2 محمد بتاريخ)17)يوليو)2020.

كانت) التي  الحصص  توزيع 

بحوزته على الورثة.

الحساني) القادر2  السادة  إبقاء)

أمين،) الحساني  القادر2  هشام،)

الرايس نبيل والسيدة الكتاني مريم)

كمديرين تأسيسين ملدة غير محدودة.

تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط)

البيضاء) بالدار  التجارية  املحكمة 

تحت رقم) (،2021 فبراير) (18 بتاريخ)

.766258
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DAR ATTAJHIZ
ش م م

وفاة مسير
تغييرات قانونية

استثنائي،) العام  الجمع  خال4 

(،2021 يناير) (13 بتاريخ) املنعقد 

 DAR ATTAJHIZ العقارية) لشركة 
 1.250.000 رأسمالها) م،) م  ش 

درهم،)الكائن مقرها االجتماعي بالدار)

الصغير،) محج حسن  (،30 البيضاء)

لوحظ ما يلي):

الحساني) القادر2  املسير  وفاة 

سيد2 محمد بتاريخ)17)يوليو)2020.

كانت) التي  الحصص  توزيع 

بحوزته على الورثة.

الحساني) القادر2  السادة  إبقاء)

أمين،) الحساني  القادر2  هشام،)

كمديرين تأسيسين ملدة غير محدودة.

تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط)

البيضاء) بالدار  التجارية  املحكمة 

تحت رقم) (،2021 فبراير) (18 بتاريخ)

.766254
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STE D’ETUDES 

ET DE PROMOTION 

DU LOGEMENT 

LOGEMAROC - 
ش م م

وفاة مسير
تغييرات قانونية

خال4 الجمع العام العاد2 املنعقد)

(،2021 يناير) (12 بتاريخ) استثنائيا،)

 STE D’ETUDES ET DE ( ( لشركة)

 PROMOTION DU LOGEMENT
رأسمالها) ش م م،) (-LOGEMAROC

مقرها) الكائن  درهم،) (300.000

62،)شارع) االجتماعي بالدار البيضاء)

موال2 ادريس األو4،)لوحظ ما يلي):

الحساني) القادر2  املسير  وفاة 

سيد2 محمد بتاريخ)17)يوليو)2020.

كانت) التي  الحصص  توزيع 

بحوزته على الورثة.
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الحساني) القادر2  السادة  إبقاء)

أمين،) الحساني  القادر2  هشام،)

الرايس نبيل والسيدة الكتاني مريم)

كمديرين تأسيسين ملدة غير محدودة.

تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط)

البيضاء) بالدار  التجارية  املحكمة 

تحت رقم) (،2021 فبراير) (18 بتاريخ)

.766255
بيان مختصر
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SI NOIJHAD
ش م م

وفاة مسير
تغييرات قانونية

املنعقد) العام  الجمع  خال4 

(،2021 يناير) (12 بتاريخ) استثنائيا 

للشركة العقارية)NOUHAD)ش م م،)
الكائن) درهم،) (9.500.000 رأسمالها)

البيضاء) بالدار  االجتماعي  مقرها 
273،)زنقة ابراهيم الروداني،)لوحظ)

ما يلي):

الحساني) القادر2  املسير  وفاة 

سيد2 محمد بتاريخ)17)يوليو)2020.

كانت) التي  الحصص  توزيع 

بحوزته على الورثة.

الحساني) القادر2  السادة  إبقاء)

أمين،) الحساني  القادر2  هشام،)

الرايس نبيل والسيدة الكتاني مريم)

كمديرين تأسيسين ملدة غير محدودة.

تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط)

البيضاء) بالدار  التجارية  املحكمة 

تحت رقم) (،2021 فبراير) (18 بتاريخ)

.766257

98 P

CHARIKAT TARIK ATTISSIR
ش م م

وفاة مسري
تغييرات قانونية

العاد2) العام  الجمع  خال4 

يناير) (12 بتاريخ) استثنائيا،) املنعقد 

 CHARIKAT ( ( لشركة) (،2021
TARIK ATTISSIR)ش م م،)رأسمالها

مقرها) الكائن  درهم،) (500.000  
زنقة) (،18 االجتماعي بالدار البيضاء)

لوحظ) أحمد البريهي وزنقة كونمار،)

ما يلي):

الحساني) القادر2  املسير  وفاة 

سيد2 محمد بتاريخ)17)يوليو)2020.

كانت) التي  الحصص  توزيع 

بحوزته على الورثة.

الحساني) القادر2  السادة  إبقاء)

أمين،) الحساني  القادر2  هشام،)

الرايس نبيل والسيدة الكتاني مريم)

كمديرين تأسيسين ملدة غير محدودة.

تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط)

البيضاء) بالدار  التجارية  املحكمة 

تحت رقم) (،2021 فبراير) (18 بتاريخ)

.766256

99 P

الشركة العقارية الحسنية
ش م م

مجموعة مدارس امللتقى

وفاة رشيك
تغييرات قانونية

خال4 الجمع العام العاد2 املنعقد)

(،2021 يناير) (13 بتاريخ) استثنائيا،)

الشركة العقارية الحسنية) ( ( لشركة)
 2.000.000 رأسمالها) م،) م  ش 

درهم،)الكائن مقرها االجتماعي بالدار)

(،1 الرقم) فان  فان  تجزئة  البيضاء)

لوحظ ما يلي):

الحساني) القادر2  املسير  وفاة 

سيد2 محمد بتاريخ)17)يوليو)2020.

كانت) التي  الحصص  توزيع 

بحوزته على الورثة.

تعيين السيدة القادر2 الحساني)

الحساني) القادر2  والسيدة  أمينة،)

كمديرين تأسيسين) فاطمة الزهراء،)

ملدة غير محدودة.

تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط)

البيضاء) بالدار  التجارية  املحكمة 

تحت رقم) (،2021 فبراير) (18 بتاريخ)

.766253

100 P

LINAT
ش م م

وفاة مسري
تغييرات قانونية

استثنائي،) العام  الجمع  خال4 
(،2021 يناير) (12 بتاريخ) املنعقد 
ش م م،) (LINAT العقارية) ( للشركة)
الكائن) درهم،) (2.700.000 رأسمالها)
البيضاء) بالدار  االجتماعي  مقرها 
زاوية شارع الراشيد2 وزنقة خديجة)
الرابع) الطابق  (A لينة) خويلد عمارة 

الرقم)16،)لوحظ ما يلي):
الحساني) القادر2  املسير  وفاة 
سيد2 محمد بتاريخ)17)يوليو)2020.
كانت) التي  الحصص  توزيع 

بحوزته على الورثة.
الحساني) القادر2  السادة  إبقاء)
أمين،) الحساني  القادر2  هشام،)
الرايس نبيل والسيدة الكتاني مريم)
كمديرين تأسيسين ملدة غير محدودة.
زاوية) إلى  االجتماعي  املقر  تحويل 
خديجة) وزنقة  الراشيد2  شارع 
A)الطابق السفلي) خويلد عمارة لينة)

الشقة رقم)2.
تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط)
البيضاء) بالدار  التجارية  املحكمة 
رقم) تحت  (،2021 أبريل) (6 بتاريخ)

.773520
101 P

CHARF CARTON
SARL

رفع رأسما4 الشركة
املنعقد) العام  الجمع  بمقت�ضى 
فبراير) (17 بتاريخ) البيضاء) بالدار 
 CHARF شركة) شركاء) قرر  (،2016
ذات) شركة  م،) م  ش  (CARTON
مسؤولية محدودة رأسمالها)10.000 
درهم،)الكائن مقرها االجتماعي بالدار)
البيضاء)42،)زنقة ابراهيم السخاو2)

املعاريف ما يلي):
بمبلغ) الشركة  رأسما4  رفع 
من) بحمله  وذلك  درهم  (990.000
10.000)درهم إلى)1.000.000)درهم،)
حصة جديدة) (9900 وذلك بإصدار)

من فئة)100)درهم للواحدة.

ادخل التعديل على الفصل)6)و7 
من القوانين النظامية للشركة.

بمكتب) القانوني  اإليداع  تم 
بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 
(،2016 سبتمبر) (22 بتاريخ) البيضاء)

تحت عدد)00613978.
102 P

LE CINTRE
ش م م

راسما4 الشركة 290.000 درهم
رفع رأسما4 الشركة

العام) الجمع  قرار  بمقت�ضى 
ش) (LE CINTRE لشركة) االستثنائي 
م م شركة ذات مسؤولية محدودة)
ذات مفرد،)رأسمالها)10.000)درهم،)
بالدار) االجتماعي  مقرها  الكائن 
البيضاء)زنقة جبل أزورقي سالم شارع)
الطابق) بوسيجور  املنصور  يعقوب 
مارس) (8 بتاريخ) املنعقد  السفلي،)
2021،)تقرر رفع راسما4 الشركة ب)
 10.000 درهم وحمله من) (290.000
وذلك) درهم،) (300.000 إلى) درهم 
بإصدار)2900)حصة جديدة من فئة)

100)درهم للواحدة.
بهذه) املتعلق  التعديل  أدخل 
السادس) الفصلين  على  الزيادة 
النظامية) القوانين  من  والسابع 

للشركة.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 
(،2021 مارس) (15 بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم)770057.
103 P

PALACE INTERIEUR
SARL AU

تحويل املقر االجتماعي
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
البيضاء) بالدار  املنعقد  العام 
لشركة) (،2021 فبراير) (4 بتاريخ)
ذات) PALACEINTERIEUR)ش م م،)
 1.000.000 رأسمالها) مفرد،) مدير 
االجتماعي) مقرها  والكائن  درهم،)
الغابون) زنقة  (15 البيضاء،) بالدار 
إلى) االجتماعي  املقر  تحويل  تقرر 

العنوان التالي):
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دار)  95  LOT-FBT تجزئة الرحمة)

بوعزة الدار البيضاء.

أدخل التعديل على الفصل الرابع)

من القوانين النظامية للشركة.

بمكتب) القانوني  اإليداع  تم 

بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 

(،2021 مارس) (15 بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم)770058.
بيان مختصر

104 P

INVESMA
SARL AU

راس مالها : 10.000 درهم

مقرها االجتماعي : 46، شارع عقبة، 

زنقة رقم 2، أكدا4، الرباط

قفل تصفية الشركة
بتاريخ) الجماعي  القرار  بموجب 

وضعت) والذ2  (،2020 ديسمبر) (31

نسخة منه بكتابة الضبط باملحكمة)

أبريل) (19 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

قرر) (112876 رقم) تحت  (،2021

املذكورة) للشركة  الوحيد  الشيك 

10.000)درهم) أعاله،)والتي رأسمالها)

شارع عقبة،) (،46 ومقرها االجتماعي)

شقة رقم)2،)أكدا4 ما يلي):

من) ابتداء) الشركة  قفل تصفية 

تاريخ)31)ديسمبر)2020.

وافق) املصفي  تقرير  قراءة  بعد 

على حسابات التصفية وتم تفريغها)

من املصفي وأعفى من تفويضها،)تم)

أقر الشريك الوحيد خسائر التصفية)

وأعلن قفل عمليات التصفية.
بمثابة مقتطف وبيان

105 P

ATLANTIC PALETTES  شركــة
السـجــل الـتـجــار2 رقـــم 46987  

أكـــاديـــــر

بتاريخ) عرفي،) عقد  بمقت�ضى 

تم تأسيس شركة) (،2021 23)مارس)

ذات) محدودة،) مسؤولية  ذات 

املواصفات التالية):

  ATLANTIC PALETTES(:(التسمية
،)ش.م.م.

تهدف) (: اإلجتماعي) الهدف 
أو لحساب) لحسابها  سواء) الشركة،)
الغير،)داخل املغرب أو في الخارج إلى)

تحقيق األهداف التالية):
املنصات) وبيع  وإصالح  تصنيع 
أو) بالجملة  ()Pallettes( الخشبية)

بالتقسيط)؛
وإصالح) وتصنيع  وبيع  شراء)
أنواع) جميع  وتصدير  واستيراد 
وكذا) الصحية  واملعدات  األجهزة 
جميع معدات العقاقير ومواد البناء)؛)
أو) بالجملة  األخشاب،) تجارة 

بالتقسيط)؛
تجميع ونقل النفايات أو أنشطة)

إدارة النفايات األخرى)؛
املقاوالت) جميع  في  املشاركة 
والشركات ذات نفس الهدف أو التي)

قد تساعد على تنمينة))الشركة.
العمليات) جميع  وعموما،)
التجارية،)املالية،)الصناعية،)املنقولة)
والعقارية املتعلقة بالهدف اإلجتماعي)
بصفة مباشرة أو بصفة غير مباشرة)
أو التابع لها والتي يمكن أن تساهم في)

نشاط الشركة وفي تنميتها.
إقامة) أكادير،) (: االجتماعي) املقر 
مكرر،) (2 رقم) (،E2-8 بلوك) تيفاوين،)

زنقة واد زيز.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
تسجيلها في السجل التجار2 ما عدا)

الحل املسبق او التمديد.
يتكون من) (: الراسما4 االجتماعي)
30.000)درهم،)مقسم الى)300)سهم)

من فئة)100)درهم للسهم الواحد.
التسيير):)تم تعيين كل من):

 GONZALEZ السيد)
.HERNANDEZ Carlos Miguel

 BIELSA GELI Ramon والسيد)
.Francisco

)مسيرين اثنين تأسيسين للشركة،)
ملدة غير محدودة.

الشركة) تسيير  سيتم  وبالتالي،)
املقترن واملزدوج للمسيرين) باإلمضاء)

معا.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

(،2021 أبريل) (13 بتاريخ) بأكادير،)

تحت)99095.
للخالصة والبيان

106 P

CUISINE GOURMANDE

الـسـجــل الـتــجار2 رقم : 7867 

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

الجمعية) قررت  (،2021 يناير) (15

الجمع) بمثابة  املنعقدة  العامة 

للشركة املسماة») العام االستثنائي،)

م.) ش.) (،CUISINE GOURMANDE

م.

رأسمالها)300.000)درهم،)الكائن)

مقرها بأكادير،)شارع الحسن الثاني،)

البلد2،) للسوق  السيارات  موقف 

للشركة) اإلجتماعي  الهدف  تغيير 

ملزاولة األنشطة التالية):

بقا4 بجميع أنواعه)؛

ممون الحفالت.

العمليات) جميع  وعموما،)

التجارية،)املالية،)الصناعية،)املنقولة)

والعقارية املتعلقة بالهدف اإلجتماعي)

بصفة مباشرة أو بصفة غير مباشرة)

أو التابع لها والتي يمكن أن تساهم في)

نشاط الشركة وفي تنميتها.

القانون) من  (2 الفصل) تغيير 

األسا�ضي للشركة.

القانون) تعديل  تم  وبالتالي،)

التعديالت) ليالئم  للشركة  األسا�ضي 

أعاله.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بأكادير) التجارية  باملحكمة  الضبط 

تحت عدد) (،2021 فبراير) (22 بتاريخ)

.98434
للخالصة والبيان

107 P

 COTE COURT شركة

ش. م.م.

الـسـجــل الـتــجار2 رقم : 23873  

أكـــاديـــــر

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

الجمعية) قررت  (،2021 مارس) (23

الجمع) بمثابة  املنعقدة  العامة 

((: املسماة) للشركة  اإلستثنائي  العام 

برأسما4) COTE COURT،)ش.م.م.،)

مقرها) الكائن  درهم،) (700.000

الناد2 امللكي لكرة املضرب) بأكادير،)

الحسن) شارع  ألكادير،) )التنس()

الثاني،)ما يلي):

للسيدة) والسماح  املصاقدة 

حصة) (980 قري�ضي خديجة بتفويت)

حيجوب) السيد  لفائدة  اجتماعية 

أحمد.

تفويت الحصص):)

فوتت) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

السيدة قري�ضي خديجة،)980)حصة)

حصة) (5320 إجتماعية من مجموع)

الشركة) في  يمتلكها  والتي  إجتماعية 

لفائدة السيد حيجوب أحمد.

رشيد،) كولحسن  السيد  تصدق 

في) يمتلكها  التي  األسهم  بمجموع 

السيدة) من  كل  لفائدة  الشركة 

كولحسن خديجة،)بنسبة)492)سهم)

بنسبة) مليكة،) كولحسن  وللسيدة 

208)سهم.

6)و7)من القانون) تغيير الفصلين)

األسا�ضي للشركة.

تعديل القانون األسا�ضي للشركة.

بكتابة) القانوني  اإلايداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

(،2021 أبريل) (14 بتاريخ) بأكادير،)

تحت رقم)99110.
للخالصة والبيان

108 P
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NIELS شـــــركــــــة

السجل التجار2 عـــدد : 8871  

أكـــــاديــــر

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

قرر الجمع العام) (،2021 31)دجنبر)

  NIELS املسماة) للشركة  اإلستثنائي 

درهم،) (8.200.000 برأسما4) ش.م.)

توادا،) شارع  بأكادير،) مقرها  الكائن 

9،)املصادقة على) 8)مكرر ورقم) رقم)

تفويت األسهم كالتالي):

قاسم) مارك  زهير2  السيد  فوت 

السيد زهير2) لفائدة  سهم  (22.140

قاسم)؛

 JANUSCHEK السيدة) فوتت 

سهم) (22.140  Gabrielle Maria

لفائدة السيد زهير2 قاسم)؛

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

بأكادير،)بتاريخ)9)أبريل)2021،)تحت)

رقم)99055.
للخالصة والبيان
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GOLDEN GATE شـــــركــــــة

السجل التجار2 عـــدد : 1429  

أكـــــاديــــر

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

الجمع) قرر  (،2021 29)دجنبر)

املسماة)) للشركة  اإلستثنائي  العام 

برأسما4) ش.م.،) ( (GOLDEN GATE

مقرها) الكائن  درهم،) (300.000

شارع) تافوكت،) مركب  بأكادير،)

تفويت) على  املصادقة  20)غشت،)

األسهم كالتالي):

قاسم) مارك  زهير2  السيد  فوت 

رحمة) السيدة  لفائدة  سهم  (450

كبيبات)؛

 JANUSCHEK السيدة) فوتت 

450)سهم لفائدة)  Gabrielle Maria

السيد جعفر كما4)؛

فوتت السيدة رحمة كبيبات)450 

سهم لفائدة السيد زهير2 قاسم)؛

 450 كما4) جعفر  السيد  فوت 

سهم لفائدة السيد زهير2 قاسم)؛

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

(،2021 مارس) (31 بتاريخ) بأكادير،)

تحت رقم)98914.
للخالصة والبيان
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 J-L & ALAMO  شـــركـــة

السـجــل الـتـجــار2 رقـــم 2353  

انـــزكـــــان

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

6)مارس)2021،)قرر محضر الشريك)

 J-L( & املسماة) للشركة  الوحيد 

وحيد،) بشريك  م.م.) ش.) (،ALAMO

الكائن) درهم،) (1.100.000 برأسما4)

دوار) باها،) أيت  بأشتوكة  مقرها 

املحروك أيت إيعزة،)ص.ب.)رقم)587 

بيوكرى،)ما يلي):

التي) والتوكيالت  التفويض  إلغاء)

أسندت لفائدة املدير العام)؛

 Juan Manuel السيد) تعيين 

Rodriguez Lopez،)الحامل لبطاقة)

الكائن) (،P0105193 رقم) اإلقامة 

أيت عميرة،) ( أنو الجديد،) ببيوكرى،)

بجميع) تمتيععه  مع  للشركة  مديرا 

في) هي  كما  والسلط  التوكيالت 

األسا�ضي) القانون  من  (16 الفصل)

للشركة،)باستثناء)كل ما يتعلق برهن)

كل منقو4 أو عقار مملوك للشركة.)

وبيع أو كراء) وله صالحيات شراء)

لفائدة الشركة.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 

اإلبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

(،2021 مارس) (30 بتاريخ) بانزكان،)

تحت رقم)762.
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 PARAPHARMACIE BEAUTY

MARKET
شركة ذات املسؤولية محدودة 

دات الشريك الوحيد

رأسمالها 100.000 درهم

املقر االجتماعي  : إقامة املنزه 2 

العمارة  2 متجر رقم 3 عين عتيق 

تمارة

رقم السجل التجار2 : 132735

تأسيس شركة  ذات املسؤولية 
املحدودة 

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

7)أبريل)2021))تم تأسيس شركة ذات)

املسؤولية محدودة)))ذات الخصائص)

التالية):

 PARAPHARMACIE ( (: التسمية)

.BEAUTY MARKET

نشاط الشركة):)

بيع مواد التجميل.

بيع مواد شبه صيدلية.

 2 املنزه) إقامة  االجتماعي:) مقر 

عين عتيق) (3 متجر رقم) (2 ( العمارة)

تمارة.

لقد تم تحديد) رأسما4 الشركة:)

رأسما4 الشركة في مئة آالف درهم)

حصة اجتماعية) (1000 مقسمة إلى)

تمتلكها) دراهم  (100 الواحدة) قيمة 

السيدة غايور غزالن.

تعيين) تم  لقد  الشركة:) تسيير 

السيدة:)غايور غزالن.

يناير) فاتح  من  (: املالية) السنة 

دجنبر من كل سنة باستثناء) (31 إلى)

تاريخ) من  تبتدئ  التي  األولى  السنة 

التقييد في السجل التجار2.

لقد تم تحديد مدة الشركة في)99 

سنة.))

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط)) التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم) ( تحت) أبريل2021) (19 بتاريخ)

السجل التجار2)132735.               
للنشر واإلعالن

112 P

L P NEGOCE
SARL

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

بتاريخ)15)أبريل)2021)بالدار البيضاء)

املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة.

.LP NEGOCE(:(التسمية

الهدف):)مقاو4 في البناء)واألشغا4)

مواد) بيع  البضائع،) نقل  املختلفة،)

البناء.

شارع) (151 (: التجار2) العنوان 

الجناح) (2 الطابق) زايد  ابن  أسامة 

األيسر ج املعاريف الدار البيضاء.

الرأسما4):)حدد رأسما4 الشركة)

في)100.000)درهم مقسمة إلى)1000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

عبد) السيد  تعيين  تم  (: التسيير)

ملدة) للشركة  كمسير  بوغنة  الرحيم 

غير محدودة.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
التجار2) السجل  في  التقييد  تم 

 500775 رقم) تحت  البيضاء) الدار 

بتاريخ)29)أبريل)2021.

113 P

AUTO LINDEN CAS
SARL AU

استثنائي) عام  جمع  بمقت�ضى 

 2021 ما2) (5 حرر في الرباط بتاريخ)

 AUTO(قرر الشريك الوحيد للشركة

LINDEN CAS)ش.م.م ذات الشريك)

الوحيد ما يلي):

طرف) من  حصة  (100 تفويت)

السيد) إلى  هربوز  فوزية  السيدة 

يوسف الغزالي.

استقالة السيدة فوزية هربوز من)

منصبها كمسيرة للشركة.

الغزالي) يوسف  السيد  تعيين 

كمسير وحيد للشركة.

من) (13 و) (7 (،6 املواد) تعديل 

القانون األسا�ضي للشركة.
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بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 
ما2) (10 بتاريخ) (114565 تحت رقم)

.2021
114 P

AUTO SG
SARL AU

بمقت�ضى جمع عام استثنائي حرر)
قرر) (2021 ما2) (5 بتاريخ) في الرباط 
 AUTO SG الشريك الوحيد للشركة)
ش.م.م ذات الشريك الوحيد ما يلي):

طرف) من  حصة  (100 تفويت)
السيد) إلى  هربوز  حياة  السيدة 

يوسف الغزالي.
استقالة السيدة حياة هربوز من)

منصبها كمسيرة للشركة.
الغزالي) يوسف  السيد  تعيين 

كمسير وحيد للشركة.
من) (13 و) (7 (،6 املواد) تعديل 

القانون األسا�ضي للشركة.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 
ما2) (10 بتاريخ) (114562 تحت رقم)

.2021
115 P

 GROUP GM POUR LE
DEVELOPPEMENT

بمقت�ضى جمع عام استثنائي حرر)
 2021 أبريل) (29 بتاريخ) الرباط  في 
 GROUP GM للشركة) قرر الشركاء)
 POUR LE DEVELOPPEMENT

ش.م.م ما يلي):
من) (: القانوني) الشكل  تعديل 
شركة محدودة املسؤولية إلى شركة)
شريك) ذات  املسؤولية  محدودة 

وحيد.
تفويت الحصص):

طرف) من  حصة  (900 تفويت)
السيد الغالي مو�ضى إلى السيد عبد)

الرحيم السعد2.
طرف) من  حصة  (100 تفويت)
السيدة مينة مستير2 إلى السيد عبد)

الرحيم السعد2.

تعديل اإلدارة):

استقالة السيد الغالي مو�ضى من)

منصبه كمسير للشركة.

الرحيم) عبد  السيد  تعيين 

السعد2 كمسير وحيد للشركة.

من) (13 و) (7 (،6 املواد) تعديل 

القانون األسا�ضي للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

ما2) (10 بتاريخ) (114566 تحت رقم)

.2021
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STE BUILDING ZONE
SARL AU

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

قد) (،2021 مارس) (30 الرباط بتاريخ)

املسؤولية) ذات  شركة  تاسيس  تم 

املحدودة بشريك وحيد.

 STE BUILDING (: التسمية)

.ZONE SARL AU

في) مقاو4  (: االجتماعي) الهدف 

البناء)واالصالح.

بيع وكراء)أدوات البناء.

راسما4 الشركة):)100.000)درهم)

فئة) من  حصة  (1000 الى) مقسمة 

100)درهم للحصة الواحدة.

محمد بشالن)..)1000)حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التاسيس النهائي أ2 من تاريخ وضع)

السجل التجار2.

من فاتح يناير الى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة)

االولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

ابد) زنقة  املقاومة  شارع  (: املقر)

 8 3)شقة رقم) 21)طابق) جان عمارة)

املحيط الرباط.

املسير):)عزيزة املراد2.

(: التجار2) بالسجل  التقييد  رقم 

.151667
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THE GUIDE COMPANY
SARL AU

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

قد) (،2021 أبريل) (6 بتاريخ) الرباط 

املسؤولية) ذات  شركة  تاسيس  تم 

املحدودة بشريك وحيد.

 STE THE GUIDE (: التسمية)

.COMPANY

في) مقاو4  (: االجتماعي) الهدف 

البناء)واالصالح.

بيع وكراء)أدوات البناء.
راسما4 الشركة):)100.000)درهم)

فئة) من  حصة  (1000 الى) مقسمة 

100)درهم للحصة الواحدة.

محمد بشالن)......)1000)حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التاسيس النهائي أ2 من تاريخ وضع)

السجل التجار2.

من فاتح يناير الى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة)

االولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

ابد) زنقة  املقاومة  شارع  (: املقر)

 8 3)شقة رقم) 21)طابق) جان عمارة)

املحيط الرباط.

املسير):)خديجة عزمي.
(: التجار2) بالسجل  التقييد  رقم 

.151671
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STE FIBROPCOM 
 SARL

تاسيس شركة
 16 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

فبراير)2021،))تم تاسيس شركة على)

النحو التالي):

  STE FIBROPCOM (: التسمية)

. SARL

أشغا4) (: االجتماعي) الهدف 

متنوعة أو البناء،)مقاو4 االعالن.

شارع الصنوبر) (: املقر االجتماعي)

 12 رقم) شقة  (4 الطابق) (2 عمارة)

الدارالبيضاء.

املدة):)99)سنة.

راسما4 الشركة):)100.000)درهم)
حصة مقدار كل) (1000 مقسمة الى)

حصة)100)درهم.
من) مكتتب  راسما4  (: الشركاء)

طرف سخصين طبيعيين.
املسير):)يعتبرا لسيد عبد اللطيف)
غير) ملدة  للشركة  مسير  النجار2 

محدودة.
من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

فاتح يناير الى)31)ديسمبر.
باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 
رقم) تحت  بالدارالبيضاء) التجارية 

التقييد بالسجل التجار2)494487.
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STE HALAL CONNECTIONS
SARL AU

 5 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم تاسيس شركة ذات) (،2021 ما2)
وحيد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

والتي تحمل الخصائص التالية):
 STE HALAL (: التسمية)

.CONNECTIONS SARL AU
.SARL AU(:(الصفة القانونية

تقديم) (: االجتماعي) الهدف 
الخدمات.

راسما4 الشركة):)100.000)درهم)
فئة) من  حصة  (1000 الى) مقسمة 
درهم للحصة الواحدة موزعة) (100

بين الشركاء)على الشكل التالي):
السيد موال2 هشام دري�ضي)1000 

حصة.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
التأسيس أ2 من تاريخ وضع السجل)

التجار2.
من فاتح يناير الى) (: السنة املالية)
31)ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة)

االولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
زنقة) مكرر  (12 (: املقر االجتماعي)

ليبان رقم)3)املحيط الرباط.
هشام) موال2  (: السيد) املسير 

دري�ضي.
(: التجار2) بالسجل  التقييد  رقم 

.151981
120 P
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EVASION CYCLES
SARL AU

CAPITAL : 10.000 DHS

 SIEGE : TANGER(AL(OMRANE

 AL BOUGHAZE LOTISSEMENT

 EL(MERS 2 TRANCHE(LOT(N°16

RDC

RC(N° : 114093

IF : 50124540

ICE(N° : 002719598000048

تاسيس شركة
من) حرر  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

بتاريخ) عافي،) محمد  السيد  طرف 

تاسيس) تم  قد  (،2020 ديسمبر) (18

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد)evasion cycles)تحمل)

الخصائص التالية):

.evasion cycles sarl au(:(االسم

الشركة) هدف  يتمثل  (: الهدف)

خارجه) أو  املغرب  داخل  سواء)

الغير) لحساب  أو  الخاص  لحسابها 

فيما يلي):

استشارة،) ومالية،) عقارية  خبرة 

وتصدير) استيراد  بيع،) شراء،)

الدراجات النارية،)الدراجات الثالثية،)

الدراجات الهوائية والدراجات النارية)

كالة) أ2  وتشغيل  انشاء) الرباعية،)

تجارية أو فرع،)املشاركة في ا2 شركة)

أو مؤسسة،)شراء)السندات واالوراق)

املالية،)وبشكل عام،)جميع العمليات)

السندات،) التجارية،) الصناعية،)

بصفة) املرتبطة  واملالية،) العقارية 

مباشرة أو غير مباشرة كليا أو جزئيا)

من) أو  ذات صلة  أو  الشركة  بهدف 

املحتمل أن تسهل تحقيق تنميتها.

طنجة العمران) (: املقر االجتماعي)

البوغاز تجزئة املرس الشطر)2)بقعة)

16)الطابق السفلي.

الراسما4):)10.000)درهم مقسمة)

100)حصة اجتماعية وذلك على) الى)

الشكل التالي):

 100 بنسبة) عافي  محمد  السيد 

حصة اجتماعية.

يتم تسيير الشركة من) (: التسيير)

بصفته) عافي،) محمد  السيد  طرف 

الوحيد) واملسير  الوحيد  الشريك 

للشركة كما يخو4 له صالحية توقيع)

بالشركة) املتعلقة  العقود  جميع 

وذلك ملدة غير محدودة.

كتابة) لدى  القانوني  االيداع  تم 

بطنجة) التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  (،2021 مارس) (11 بتاريخ)

.2436
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STE SAFARI CLUB
SARL

العام) الجمع  عقد  بمقت�ضى  (

 4 االستثنائي املسجل بالرباط بتاريخ)

مارس)2021)تقرر ما يلي):

املؤرخة) االراثة  عقد  بموجب 

2004)على اثر وفاة) 24)مارس) بتاريخ)

توزيع) تم  السيد مصطفى بن عزوز 

149)حصة التي يملكها بالشركة على)

الشكل التالي):

18)حصة للسيدة كلتوم بنعزوز.

33)حصة للسيدة ايمان بنعزوز.

33)حصة للسيدة الهام بنعزوز.

احسان) للسيدة  حصة  (65

بنعزوز.

املوافقة على عملية الهبة لجميع)

بنعزوز) كلثوم  السيدة  حصص 

والسيدة ايمان بنعزوز والسيدة الهام)

بنعزوز لفائدة السيد احسان بنعزوز.

للشركة) القانوني  الشكل  تغيير 

من شركة ذات املسؤولية املحدودة)

الى شركة ذات املسؤولية املحدودة)

بشريك وحيد.

قانون) من  و7) (6 البند) تعديل 

الشركة.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

تحت) (،2021 ما2) (3 بالرباط بتاريخ)

رقم)114323.
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 STE  AFRICAINE

D’INGENIERIE
 SARL

تأسيس شركـــــة
بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ فاتح)

وضع) تم  بالرباط،) (2021 أبريل)

التأسي�ضي لشركة محدودة) القانون 

املسؤولية):

 STE AFRICAINE ( التسمية:)

.D’INGENIERIE  SARL

دراسات) االجتماعي:) الهدف 

الهندسة) مجا4  في  واستشارات 

املدنية.)

15،شارع) (: االجتماعي) املقر 
االبطا4،)رقم)4،)أكدا4 الرباط.

مدة الشركة):)99)سنـــــــــــة.

الرأسما4 االجتماعي):

(((... خربوش) مصطفى  السيد 

700حصة

السيد عاد4 افريخ)...)300)حصة.

التسيير:))السيد مصطفى خربوش

السنة االجتماعية):)من فاتح يناير))

إلى))31)دجنبر من كل سنة.

الضبط) بكتابة  اإليداع  تم 

ما2) (10 باملحكمة التجارية بالرباط)

2021،)تحت رقم151943.
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STE TECMAT INNOV
شركة محدودة املسؤولية 

  تاسيس شركة
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تمت) ( (،2021 أبريل) (29 بالرباط يوم)

لشركة) التأسي�ضي  القانون  صياغة 

محدودة املسؤولية)،)لها الخصائص)

التالية):

.TECMAT INNOV(((:(التسمية

الكهربائية) التركيبات  (: الهدف)

في) واالستشارات  واإلنشاءات 

الشبكات الكهربائية,)البناء)واألشغا4)

العامة.

املقر االجتماعي:)14)الرباط أكدا4))
04)رقم شقة)،)األشعر2 زنقة.

سنة إبتداءا من تاريخ) (99 (: املدة)

تأسيس الشركة

حدد رأسما4 الشركة) الرأسما4:)

في مبلغ)100.000))درهم.

اإلدارة:)عهد تسيير الشركة السيد)

عبد اإلله حسني

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

غاية)31)دجنبر.

وتسجيل) القانوني  اإليداع  تم 

الشركة بالسجل التجار2 للمحكمة)

ما2) (10 (: بتاريخ) بالرباط،) التجارية 

2021،)تحت رقم114560.
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STE RIM INGENIERIE
SARL AU

شركة محدودة املسؤولية 

  تاسيس شركة
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تمت) ( (،2021 أبريل) (26 بالرباط يوم)

لشركة) التأسي�ضي  القانون  صياغة 

محدودة املسؤولية)،)لها الخصائص)

التالية):

 STE RIM ( ( (: التسمية)

..INGENIERIE

الهدف):))مقاو4 بناء.

املقر االجتماعي:)14)زنقة االشعر2)

شقة رقم)4)أكدا4 الرباط.

سنة إبتداءا من تاريخ) (99 (: املدة)

تأسيس الشركة

حدد رأسما4 الشركة) الرأسما4:)

في مبلغ)100.000))درهم.

الشركة) تسيير  عهد  اإلدارة:)

السيدة رجاء)الجدياتي.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

غاية)31)دجنبر.

وتسجيل) القانوني  اإليداع  تم 

الشركة بالسجل التجار2 للمحكمة)

ما2) (4 (: بتاريخ) بالرباط،) التجارية 

2021،)تحت رقم)114408.
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 STE  AFRO PROCESS &
INDUSTRIAL CONTROL
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
تاسيس شركة

 AFRO (: االجتماعي) اللقب 
 PROCESS( &( INDUSTRIAL

.CONTROL
ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
من) الغرض  (: االجتماعي) الهدف 
الشركة هو في كل في املغرب والخارج.

ذات) الخدمات  جميع  أداء)
والكترونية) أعما4 كهربائية  الصلة،)
وحاسوب وصيانة ميكانيكية وأنظمة)

أمن ومراقبة وأعما4 متنوعة.
واستيراد وتصدير وتسويق) شراء)
وا2) واملعدات  واالمدادات  املواد 
منتجات قد تتعلق بشكل مباشر أو)

غير مباشر باالشياء)املذكورة اعاله.
جميع) واستخدام  على  الحصو4 
براءات االختراع وتراخيص التصنيع)
التجارية) التجارية  والعالمات 
واالمتيازات وجميع العمليات االخرى)

املتعلقة بالكائن الرئي�ضي.
والبرامج) االنظمة  تطوير وتصنيع 
قد) التي  املنتجات  وجميع  واملعدات 
مباشر) غير  أو  مباشر  بشكل  تتعلق 

باالشياء)املذكورة أعاله.
االستحواذ على املشاركة املباشرة)
أو غير املباشرة في جميع العمليات او)
الشركات) الشركات عن طريق انشاء)
زيادة) في  أو  تكوينها  في  املشاركة  أو 
راسمالها أو عن طريق رعاية االسهم)
أو االوراق املالية أو حقوق االكتتاب)
السلع،) مساهمة  أو  االجتماعي 

الطبيعة أو غير ذلك.
راسما4):)100.000)درهم مقسمة)
100)درهم) 1000)حصة من فئة) الى)

للحصة.
 1000 (.... الحراق) محمد  السيد 

حصة.
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 بهت وواد2)

سبو،)8)شقة رقم)1)أكدا4 الرباط.
التسيير):)السيد محمد الحراق.

باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 
التسجيل) رقم  بالرباط،) التجارية 

بالسجل التجار2)151701.
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STE ZINAMOUR
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 
بشريك وحيد

راسمالها : 100.000 درهم
مقرها االجتماعي : 30 رقم 8 زنقة 

احمد لوكيلي حسان الرباط
نقل مقر الشركة

تبعا ملا جاء)في محضر الجمع العام)
االجتماعي) باملقر  املنعقد  االستثنائي 
بتاريخ)16)أبريل)2021،)تقرر ما يلي):

نقل املقر االجتماعي للشركة من)
8)زنقة احمد لوكيلي حسان) 30)رقم)
رقم) (: التالي) العنوان  الى  الرباط 
الشيخ) حي  الحاج  اوطاط  زنقة  (98

املفضل سال.
كما تم وضع نظام اسا�ضي جديد)

مرفق بالتعديل اعاله.
تم االيداع القانوني لدى املحكمة)
(،2021 ما2) (3 في) بالرباط  التجارية 

تحت رقم)114355.
وهذا بمثابة مقتطف وبيان
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STE SGTDR
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 
بشريك وحيد

راسمالها : 500.000 درهم
مقرها االجتماعي : الرباط الطابق 
االو4 رقم 5 عمارة 94 زنقة نابولي 

حي املحيط
نقل مقر الشركة

تبعا ملا جاء)في محضر الجمع العام)
االجتماعي) باملقر  املنعقد  االستثنائي 

بتاريخ)8)مارس)2021،)تقرر ما يلي):

نقل املقر االجتماعي للشركة من)
الرباط الطابق االو4 رقم)5)عمارة)94 
زنقة نابولي حي املحيط الى العنوان)
 1 رقم) (35 اقامة نوا4 عمارة) (: التالي)

زنقة واد تانسيفت اكدا4 الرباط.
كما تم وضع نظام اسا�ضي جديد)

مرفق بالتعديل اعاله.
تم االيداع القانوني لدى املحكمة)
(،2021 ما2) (3 في) بالرباط  التجارية 

تحت رقم)114341..
وهذا بمثابة مقتطف وبيان

128 P

STE NEW PALACE
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 
بشريك وحيد

راسمالها : 100.000 درهم
مقرها االجتماعي : 46 شارع عقبة 
الطابق االو4 رقم 2 اكدا4  الرباط

تغيير املقر االجتماعي 
تبعا ملا جاء)في محضر الجمع العام)
االجتماعي) باملقر  املنعقد  االستثنائي 
بتاريخ)21)أكتوبر)2020،)تقرر ما يلي):
تغيير املقر االجتماعي للشركة من)
 2 46)شارع عقبة الطابق االو4 رقم)
 4 رقم) (1.3 اكدا4 الرباط الى عمارة)
تجزئة مورفان شارع)6)نونبر تابريكت)

سال.
وقد تم وضع نظام أسا�ضي جديد)

مرفق بالتعديالت املرفقة أعاله.
تم االيداع القانوني لدى املحكمة)
التجارية بالرباط في)28)أبريل)2021،)

تحت رقم)114245.
وهذا بمثابة مقتطف وبيان
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 STE PNEUMATIQUE JEAN
JAURES
SARL AU

مقرها االجتماعي : زنقة جون 
جوريس عمارة 14 متجر رقم 18 حي 

الليمون الرباط
بالرباط) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
فور الجمع) (2021 أكتوبر) (14 بتاريخ)
الشركة) ملساهمي  االستثنائي  العام 

ذات املسؤولية املحدودة قرر ما يلي):

للشركة) التجار2  النشاط  حل 
 14 مقرها زنقة جون جوريس عمارة)

متجر رقم)18)حي الليمون الرباط.
تعيين السيد الحلو2 محمد قصد)
حل الشركة واعطائها الحق االتمام)

ذلك.
بكتابة) القانوني  االيداع  تم  وقد 
بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 
2020،)تحت رقم) 24)ديسمبر) بتاريخ)

.109693
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كابيطاليا

25)شارع شجرة القدس،)قطاع)19)بلوك 2 حي)

الرياض الرباط

 STE EXTRA LEVEL
 TECHNOLOGIES

SARL
بيع حصص

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)
تمت) (2021 ما2) (3 بتاريخ) املنعقد 

املصادقة على ما يلي):
قمر2) عمر  السيد  حصص  بيع 
الى السيد موال2 الكبير ويجان والتي)

تتمثل في)1000)حصة.
للشركة) القانوني  الشكل  تغيير 
من شركة ذات املسؤولية املحدودة)
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة  الى 

بشريك وحيد.
وبهذا فقد تم تعديل البند رقم)2،)
7)و9)من القانوني االسا�ضي للشركة.

تم االيداع القانوني لدى املحكمة)
التجارية بالرباط تحت رقم)114556 

،)بتاريخ)10)ما2)2021.
131 P

سوفيجكس

ش.م.م لخبير في الحسابات

رأسمالها)100.000)درهم

مراكش)–)جليز

 STE CG & CO
شركة ذات مسؤولية محدودة 
رقم السجل التجار2 114501

تاسيس شركة
((،2021 فبراير) (15 عقد) إثر  على 
مراكش تم تأسيس النظام األسا�ضي)
محدودة) مسؤولية  ذات  لشركة 

تشمل الخصائص التالية):
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.CG(&(CO(:(التسمية
345)املسار) املقر االجتماعي):)رقم)

طريق أسفي مراكش.

تجارة) (: االجتماعي) الغرض 

معدات) (- الصيدلية) إكسسوارات 
رعاية األطفا4 عبر االنترنيت.)

من) ابتدءا  سنة  (99 (: املدة)

تأسيسها.)
رأسما4):)حدد رأسما4 الشركة في)

مجموع)10.000)درهم.

كوثر) غيثة  السيدة  (: الشركاء)

حصة) (50 التعارجي) بنعباس 

اجتماعية.

السيدة شريهان البردعي)50)حصة)

اجتماعية).

غيثة) السيدة  (: املشتركة) اإلدارة 

والسيدة) التعارجي  بنعباس  كوثر 

شريهان البردعي).

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

باملحكمة) الضبط  بكتابة  القانوني 

التجارية بمراكش يوم)4)ما2)2021،))

تحت رقم)123680  .
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سوفيجكس

ش.م.م لخبير في الحسابات

رأسمالها)100.000)درهم

مراكش)–)جليز

STE GB ARTISANAT
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
رقم السجل التجار2 114057

تاسيس شركة
((،2021 فبراير) (15 عقد) إثر  على 

15)فبراير)2021)مراكش،)تم تأسيس)

ذات) لشركة  األسا�ضي  النظام 

وحيد) بشريك  محدودة  مسؤولية 

تشمل الخصائص التالية):

.GB ARTISANAT(:(التسمية
345)املسار) املقر االجتماعي):)رقم)

طريق أسفي مراكش.

االستيراد) (: االجتماعي) الغرض 

والتصدير،)تجارة الحرف اليدوية عبر)

االنترنيت.)

من) ابتدءا  سنة  (99 (: املدة)

تأسيسها.)

رأسما4):)حدد رأسما4 الشركة في)

مجموع)10.000)درهم.

كوثر) غيثة  السيدة  (: التسيير)

بنعباس التعارجي.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

باملحكمة) الضبط  بكتابة  القانوني 

أبريل) (21 يوم) بمراكش  التجارية 

2021،)تحت رقم)123278
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سوفيجكس

ش.م.م لخبير في الحسابات

رأسمالها)100.000)درهم

مراكش)–)جليز

 STE AGRICOLA DEZIO

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

رقم السجل التجار2 114601

تاسيس شركة
 2021 مارس) (23 عقد) إثر  على 

بمراكش تم تأسيس النظام األسا�ضي)

محدودة) مسؤولية  ذات  لشركة 

الخصائص) تشمل  وحيد  بشريك 

التالية):

.AGRICOLA DEZIO(:(التسمية

املقر االجتماعي):))رقم)36)زنقة ابن)

عائشة وعال4 بن احمد جليز مراكش.

آالت) تجارة  (: االجتماعي) الغرض 

الزراعة)/)التصدير واالستيراد.)

من) ابتدءا  سنة  (99 (: املدة)

تأسيسها.)

رأسما4):)حدد رأسما4 الشركة في)

مجموع)100.000)درهم.

 Donato DEZIO(التسيير):)السيد

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

باملحكمة) الضبط  بكتابة  القانوني 

التجارية بمراكش يوم)06/05/2021 

تحت رقم)123789.   
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STE NIHAD PHYSIOKINE
SARL AU

شركة محدودة املسؤولية 

ذات الشريك الوحيد

مقرها االجتماعي : حي موال2 يوسف 

شارع 11 يناير مراد تازة

الرسم املنهي : 15605631

التعريف الجبائي : 50178341

التعريف الجبائي املوحد : 

002774279000001

تأسيس شركة
بمقت�ضى))عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

تاسيس) تم  بتازة  (2021 أبريل) (2

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)

الشريك الوحيد للشخص املوقع على)

املذكور) للشركة  االسا�ضي  القانون 

خصائصها كالتالي):

 STE (: التسمية القانونية للشركة)

.NIHAD PHYSIOKINE SARL AU

(: للشركة) االجتماعي  املوضوع 

.KINESITHERAPEUTE

 TOUTE SERVICE DE

.REEDUCATION

حي) (: للشركة) االجتماعي  املقر 

مراد) يناير  (11 شارع) يوسف  موال2 

تازة.

الشركة) مدة  ان  (: الشركة) مدة 

محددة في)99)سنة.

للشركة) االجتماعي  الراسما4 

100.000)درهم مقسم الى) محدد في)

1000)حصة قيمة كل منها)100)درهم)

وتتوزع على الشكل التالي):

نهاد اليعقوبي)....)1000)حصة.

الشركة) ان  (: الشركة) تسيير 

مسيرة ومدارة من طرف السيدة نهاد)

اليعقوبي.

بكتابة) القانوني  االيداع  تم 

بتازة) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  (،2021 ما2) (7 بتاريخ)

.2021/265
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STE EL MANSOURY DE TD
SARL AU

شركة محدودة املسؤولية 
ذات الشريك الوحيد

مقرها االجتماعي : بورد املركز أكنو4 
تازة

الرسم املنهي : 16180079
التعريف الجبائي : 50204731

التعريف الجبائي املوحد : 
002787864000060
السجل التجار2 5995

تأسيس شركة
بمقت�ضى))عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
تاسيس) تم  بتازة  (2021 أبريل) (12
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)
الشريك الوحيد للشخص املوقع على)
املذكور) للشركة  االسا�ضي  القانون 

خصائصها كالتالي):
 STE (: التسمية القانونية للشركة)
.ELMANSOURY DE TD SARL AU

املوضوع االجتماعي للشركة):)
 TRAVAUX DIVERS
 OU CONSTRUCTIONS

( (ENTTREPRENEUR DE
 TRANSPORT DE
.MARCHANDISE POUR AUTRUI

 MATERIAUX DE
 CONSTRUCTION(MARCHAND

.DE ( EN DETAIL
بورد) (: للشركة) االجتماعي  املقر 

املركز أكنو4))تازة.
الشركة) مدة  ان  (: الشركة) مدة 

محددة في)99)سنة.
للشركة) االجتماعي  الراسما4 
100.000)درهم مقسم الى) محدد في)
1000)حصة قيمة كل منها)100)درهم)

وتتوزع على الشكل التالي):
املنصور2 محمد)....)1000)حصة.
تسيير الشركة):)ان الشركة مسيرة)
املنصور2) السيد  ومدارة من طرف 

محمد.
بكتابة) القانوني  االيداع  تم 
بتازة) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
رقم) تحت  (،2021 ما2) (7 بتاريخ)

.2021/264
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STE MARKET BENALI

SARL

تاسيس شركة
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

القانون) وضع  تم  (2021 أبريل) (16

مسؤولية) ذات  لشركة  االسا�ضي 

املعطيات) تحت  وذلك  محدودة 

التالية):

 MARKET شركة) (: التسمية)

.BENALI SARL

املواد) بائع  (: الشركة) غرض 

الغذائية العامة والبقالة.

املدة):)شارع موال2 عبد هللا محل)

رقم)6،)سعد)1)هرهورة تمارة.

ب) الشركة  مدة  حددت  (: املدة)

99)سنة ابتداء)من تاريخ تسجيلها في)

السجل التجار2.

بمبلغ) حدد  (: الشركة) راسما4 

 1000 الى) مقسمة  درهم  (100.000

للواحدة،) درهم  (100 ب) حصة 

مكتتبة،)محررة وموزعة كالتالي):

 330 (.... بنعلي) حكيمة  السيدة 

حصة.

السيد رشيد بنعلي)...)340)حصة.

 330 (... السيد مصطفى يحياو2)

حصة.

املجموع)....)1000)حصة.

:)تسير وحيد للشركة من) التسيير)

طرف):

الحامل) بنعلي  رشيد  السيد 

 D853076 رقم) الوطنية  للبطاقة 

ملدة غير محدودة.

للشركة) ( القانوني) االيداع  تم 

 6 باملحكمة االبتدائية بتمارة بتاريخ)

ما2)2021،)تحت رقم)5622.

سجلت الشركة بالسجل التجار2)

تحت رقم)132989.
مقتطف قصد االشهار
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CAREC.AS

 CABINET DE REVISION COMPTABLES ET

CONSEILS

ALAMI SAAD

RUE IMAM ALI FES 6

STE TRANS FES
تعيين املسيرين

املنعقد) العام  الجمع  بمقت�ضى 
قرر الشركاء) (،2021 أبريل) (6 بتاريخ)
ذات) TRANS FESشركة  لشركة)
الراسما4) ذات  محدودة  مسؤولية 

االجتماعي):
ومقرها) درهم  (100.000
االجتماعي):)37)شارع جابر ابن حيان)
الحي الصناعي سيد2 ابراهيم فاس)

تبني االجراءات التالية):
عبد) مرزاق  السيد  على  االبقاء)
العلي مسير للشركة ملدة غير محدودة)
مسير) عاد4  مرزاق  السيد  وتعيين 
محدودة،) غير  ملدة  للشركة  جديد 
كل) في  ملزمة  تكون  فالشركة  ومنه 
العقود التي تخصها باالمضاء)املنفرد)
العلي) السيد مرزاق عبد  من طرف 

والسيد مرزاق عاد4.
بكتابة) القانوني  االيداع  تم 
بمدبنة) التجارية  باملحكمة  الضبط 
التجار2) السجل  رقم  تحت  فاس 

.2220
للنشر والبيان

137P مكرر

STE SOFISCOM
SARL AU

CMPTABILITE FISCALITE JURIDIQUE
 ASSISTANCE COACHING FISCAL ET

COMPTABLE
 ETUDE ET CINSEIL EN MATIERE D

‹INVESTISSEMENT
 ACCOMPAGNEMENT ET SURVI LORS

DES CONTROLES FISCAUX
 RUE BEN IWIDAN APPT N°7 AGDAL 23

RABAT
TEL : 05.37.77.13.05

06.62.53.03.05

 STE SEMBLANT FILMS
SARL

تغيير مقر الشركة
الجمعية) مداوالت  اثر  على 
بتاريخ املنعقدة  االستثنائية   العامة 
مساهموا) قرر  (،2021 أبريل) (14  
 SEMBLANT FILMS الشركة)

ش.ذ.م.م.)ما يلي):

للشركة) االجتماعي  املقر  تحويل 

الذ2 تاسيس سابقا ب):)

رقم)327)الطابق الثاني قطاع رقم)

2،)اوالد مطاع تمارة الى املقر الجديد)

الكائن ب)214،)عمارة النجاح،)شقة)

رقم)2،)حي املسيرة تمارة.

باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 

السجل) قسم  بتمارة  االبتدائية 

التجار2 بتاريخ)10)ما2)2021،)تحت)

رقم)5635.
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شركة امانينو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تاسيس شركة
محرر) عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

تم) (،2021 أبريل) (21 بالرباط بتاريخ)

تاسيس شركة لها الخصائص التالية:

مسؤولية) ذات  شركة  (: الشكل)

محدودة.

التسمية):)امانينو.

العامة ولوازم) التغذية  (: الغرض)

املخابز واملطاعم.

املقر االجتماعي):)5.6.7)اقامة املنار)

عمارة)2)حي الوفاق تمارة.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تقييدها في السجل التجار2.

 100.000 (: االجتماعي) راسما4 

حصة) (1000 الى) مقسم  درهم 

اجتماعية من فئة)100)درهم للحصة)

ومكتتبة) بكاملها  محررة  الواحدة،)

كليا وموزعة على الشركاء)كل حسب)

نسبة حصته.

الشركاء):))السيد علي الواع�ضي)..)

200)حصة.

السيدة خديجة ابوقاسم)....)800 

حصة.

:)تم اختيار كمسير وحيد) التسيير)

للشركة ملدة غير محددة):

جنسية) الواع�ضي،) علي  السيد 

التعريف) للبطاقة  الحامل  مغربية،)

.A239830(الوطنية رقم

باملحكمة) القانوني  االيداع  تم 

التجارية بتمارة واملجلسة تحت رقم)

.132965
من أجل االيداع والنشر

املسير
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 STE AL IDRISSIA LI

LISTITMAR

شركة ذات مسؤولية محدودة

تفويت جميع حصص شركة
مسجل) توثيقي  عقد  بمقت�ضى 

2020)تم) 22)سبتمبر) بالرباط بتاريخ)

تفويت جميع االسهم أ2)1000)سهم)

للسيد خالد علمي شنتوفي) مملوكة 

لصالح):

السيد جابر2 عبد الواحد بنسبة)

50)%)أ2).......)500)حصة.

الرحمان) عبد  موال2  السيد 

 250 (....... أ2) (% (25 بنزيدان بنسبة)

حصة.

 %  25 السيدة لالعائشة بنزيدان)

أ2).......)250)حصة.

املجموع).........)1000)حصة.

تم تغيير الشكل القانوني للشركة)

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة  من 

ممثل وحيد الى شركة ذات مسؤولية)

محدودة.

الشركة) تدبير  يتولى  (: التسيير)

بطاقته) السيد جابر2 عبد الواحد،)

والسيدة) (،U1425 رقم) الوطنية 

الوطنية) بطاقتها  بنزيدان  لالعائشة 

.A264780(رقم

بمصلحة) القانوني  االيداع  تم 

كتابة الضبط لدى املحكمة التجارية)

((،2021 ما2) (6 بتاريخ) بمدبنة فاس،)

السجل) رقم  (،2214 رقم) تحت 

التجار2)63205.
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 STE UNO PICCO FOOD
 SARL

تأســـيــــــس شركة
طبقا ملقتضيات القانون األسا�ضي)

 2021 مارس) (18 ( بتاريخ) املؤرخ 

تقرر تأسيس شركة ذات املسؤولية)

املحدودة لها الخصائص التالية:

 UNO PICCO FOOD التسمية:)

.SARL

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحـدودة).

املاكوالت) (: االجتماعي) الغرض 

السريعة.

02)االقامة) العنوان:)شارع صفاء)

06)رقم)12)تابريكت سال.

 100.000 (: رأسما4 الشركة)

حصة من) (1000 ( الى) درهم مقسم 

فئة)100)))درهم)))للحصة الواحدة

   500 االحرش) خليل  (: الشركاء)

حصة.)

ياسين بوقدير)500)حصة.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

وضع السجل التجار2.

السيد)) من  كل  عين  (: التسيير)

ياسين) والسيد  االحرش  خليل 

غير) ملدة  للشركة  بوقديرمديرين 

محدودة
التجار2) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بسال تحت رقم)

33621  6)ما2)2021.
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STE SOFIGAS

SARL

ATELIERS LYN SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة

تاسيس شركة
 11 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

بالرباط حيث تم وضع) (2021 مارس)

التاسي�ضي لشركة محدودة) القانون 

املسؤولية ش.م.م،)مميزاتها كالتالي):

شركة) (: الشكل القانوني للشركة)

محدودة املسؤولية،)ش.م.م.

التسمية):)ورش عمل لين.
الهدف االجتماعي):)جميع خدمات)

تصميم الدراسة واالثاث.
واسيتراد) بيع  واعادة  شراء)
وتصدير مختلف املستلزمات واالثاث)

واالشياء)الزخرفية.
التجديد والتصميم الداخلي.

املقر االجتماعي):)رقم)30)شقة رقم)
زنقة موال2 احمد الوكيلي حسان) (8

الرباط.
مدة الشركة):)99)سنة.

في) حدد  (: االجتماعي) الراسما4 
مبلغ)10.000)درهم مقسمة الى)100 
للحصة) درهم  (100 فئة) من  حصة 
من) كلها  وحررت  اكتتبت  الواحدة 

طرف):
السيدة بنعياد ندى)....)51)حصة.
السيدة بنمالك فاتن)...)49)حصة.
ندى) بنعياد  السيدة  (: التسيير)
يعتبرون) فاتن  بنمالك  والسيدة 

مسيرتين للشركة ملدة غير محدودة.
من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 
فاتح يناير الى)31)ديسمبر من كل سنة.
بكتابة) القانوني  االيداع  تم 
بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 
ما2) (3 بتاريخ) (،114312 رقم) تحت 

.2021
عن النسخة والنص

سوفيكاس
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 STE SERVICES PETROLIERS
SCHLUMBERGER

مقرها االجتماعي : 7 زنقة الطيب 
لبصير اقامة مونية شقة رقم 15 

الرباط
بمقت�ضى عقد عرفي حرر بالرباط)
ممثل) قرر  (،2021 فبراير) (10 في)
 SERVICES PETROLIERS فرع)

.SCHLUMBERGER
السيد رضا ناموس ما يلي):

زنقة) (7 تغيير املقر االجتماعي من)
شقة) مونية  اقامة  لبصير  الطيب 
الرباط الى تمارة عين عتيق) (15 رقم)

املغرب.

كتابة) لدى  القانوني  االيداع  تم 
بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم) تحت  (،2021 ما2) (3 بتاريخ)

.114313
من اجل االستخالص والبيان
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 STE HBN TECHNOLOGIES
SARL AU

سجل تجار2 رقم : 103737 الرباط
تغيير النشاط االجتماعي 

انعقد) (2021 ( أبريل) (8 بتاريخ)
لشركة) العاد2  الغير  العام  الجمع 
 STE HBN TECHNOLOGIE SARL
املسؤولية،) محدودة  شركة  (،AU
مقرها) درهم،) (100.000 راسمالها)
قطاع)5)تجزئة)25)هكتار،)رقم)110،)
حيث تمت املصادقة على ما) تمارة،)

يلي):
تغيير النشاط االجتماعي.

االسا�ضي) النظام  صياغة  اعادة 
للشركة واملوافقة عليه.

تم االيداع القانوني لدى السجل)
باملحكمة) الضبط  بكتابة  التجار2 
ما2) (10 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2021،)تحت رقم)114548.
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 SOCIETE  AL RIADAA شركة
BUSINESS PRIVE

ش.م..م
ذات الشريك الوحيد

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

املؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم) (2020 أكتوبر) (20 يوم) بالرباط 
املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس 
املحدودة ذات الشريك الوحيد ذات)

الخصائص التالية):
 SOCIETE  AL RIADAA(:(التسمية

BUSINESS PRIVE ش.م..م.
الهدف اإلجتماعي :

مستشار في التسيير.
اإللتزام  على  اتفاق  ذات  شركة 

وإدارة املوظفون التقنيون.

املقر اإلجتماعي : 48، شارع فا4 
ولد عمير، أكدا4 الرباط.

املدة : 99 سنة ابتداء من تاريخ 
تقييد الشركة بالسجل التجار2.

حدد   : اإلجتماعي  الرأسما4 
قدره  مبلغ  في  الشركة  رأسما4 
إلى  مقسمة  درهم   100.000.00
قيمة  إجتماعية  حصة   1000
الواحدة منها 100.00 درهم، جميعها 
السيد  طرف  من  ومحررة  مكتتبة 

العلو2 البلغيتي عبد اللطيف.
عبد  البلغيتي  العلو2  السيد 

اللطيف 1000 حصة.
تمثل  التي  الحصص  مجموع 

الرأسما4 اإلجتماعي 1000 حصة.
العلو2  السيد  تعيين   : التسيير 
كمسير  اللطيف  عبد  البلغيتي 

للشركة ملدة غير محدودة.
تقييد  تم   : القانوني  اإليداع 
بالرباط  التجار2  بالسجل  الشركة 
رقم  تحت   2021 أبريل   28 يوم 

.151651
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OWBIZ
SOCIETE EN LIQUIDATION

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 
شريك وحيد

رأسمالها : 100.000 درهم
 RES. AL : املقر اإلجتماعي
 ANDALOUS(N°60 RUE
 YOUGOSLAVIE(IMM. B

MARRAKECH
السجل التجار2 رقم 41201
الرقم الضريبي 65243257

فسخ الشركة
:)قرر الشريك الوحيد بتاريخ) أوال)
فسخ) من  اإلنتهاء) (2021 يناير) (19

الشركة.)
القانوني) اإليداع  تم  (: ثانيا)
 2 باملحكمة التجارية بمراكش بتاريخ)

مارس)2021)تحت رقم)121175.
ملخص من أجل النشر

املصفي

146 P



10639 الجريدة الرسميةعدد)5665 - 14)شوا4)1442 )26)ما2)2021) 

INKUBIA
SOCIETE EN LIQUIDATION

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 
شريك وحيد

رأسمالها : 100.000 درهم
 LOT 639  : املقر اإلجتماعي

 MASSAR Q.I ROUTE DE SAFI
 MARRAHECH

السجل التجار2 رقم 46113
الرقم الضريبي 3384263

فسخ الشركة
:)قرر الشريك الوحيد بتاريخ) أوال)
فسخ) من  اإلنتهاء) (2021 يناير) (19

الشركة.)
القانوني) اإليداع  تم  (: ثانيا)
 2 باملحكمة التجارية بمراكش بتاريخ)

مارس)2021)تحت رقم)121173.
ملخص من أجل النشر

املصفي
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 GAMRA OPTIC
SARL AU 

شركة محدودة املسؤولية ذات 
شريك وحيد

تأسيس شركة
 9 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
قوانين) حررت  بسال،) (2021 أبريل)
ذات) املسؤولية  محدودة  شركة 

شريك وحيد خصائصها كالتالي):
.GAMRA OPTIC(:(1)االسم-

نظارات) اخصائي  (: الهدف) (2-
 .(Opticienne(

إقامة) (: االجتماعي) -3املقر 
 114 رقم) محل  (12 الطواهر2)
الطابق األر�ضي عمارة)C)أحصين سال)

الجديدة.
-4املدة):)99)سنة ابتداءا من تاريخ)

التأسيس النهائي.
حدد) (: االجتماعي) -5الرأسما4 
إلى)) مقسم  درهم  (10.000 مبلغ) في 
درهم) (100 فئة) من  100حصة 

للواحدة،)و دفعت بالكامل.
يقوم بتسيير الشركة) (: -6التسيير)

السيدة كمرة أمل.

 -7السنة املالية):)تبتدئ من فاتح)

كل) من  ديسمبر  (31 في) وتنتهي  يناير 

سنة،)ما عدا السنة املالية األولى التي)

الى غاية) التأسيس  تاريخ  تبتدئ من 

31)ديسمبر.

تم اإليداع) (: اإليداع القانوني) (8-

باملحكمة) الضبط  بكتابة  القانوني 

االبتدائية بسال بتاريخ)10)ما2)2021 

السجل) رقم  (36583 (/ الرقم) تحت 

التجار2)33641 .
للخالصة والتذكير

148 P

SOCIETE AMZIL VISION
 SOCIETES A RESPONSABILITE

  LIMITEE

مؤرخ) عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

بالرباط))قد تم) (2017 في13)ديسمبر)

الخصائص) تحمل  شركة  تأسيس 

التالية:

                                     AMZIL VISION   SRL(:التسمية((

))))الهدف االجتماعي):

-1صانع األدوات البصرية.

ألف) مائة  (100.000. املا4:) رأس 

حصة) (1000 إلى) مقسمة  درهم 

100.00)درهم للحصة.

امزيل) الكريم  عبد  السيد 

50000.00)درهم.

امعاطة) عائشة  السيدة 

50000.00)درهم).)

املقر االجتماعي:)52)شارع علي ابن)

ابي طالب بسال.

امعاطه) عائشة  اآلنسة  التسيير:)

.AB513445رقم البطاقة الوطنية
التجار2) بالسجل  التقييد  رقم 

بسال27667))))بتاريخ)25)يناير)2018.
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 SOCIETE ENTIB DE

TRAVAUX
بتاريخ املؤرخ  العقد   بموجب 

2021)قرر املشارك املنفرد)  3)مارس)

ما يلي):

عن) ملا4  رأس  في  الزيادة 
في) السائلة  الديون  مقاصة  طريق 
بخلق) للشركاء) الجارية  الحسابات 
درهم) (1000 حصة من فئة) (10000
ليصبح من)10000000.00)درهم إلى)

20000000.00)درهم.
للقانون) الشامل  التعديل 

األسا�ضي.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)
اإلبتدائية مصلحة السجل التجار2)
بمدينة تمارة)3)ما2)2021)تحت عدد)

.5563
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شركة اإلستثمار األفضل 
للتجارة العامة

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
تأسيس

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)
شركة) تأسيس  تم  (2021 أبريل) (15
ذات مسؤولية))محدودة والتي تحمل)

الخصائص التالية):
اإلستثمار) شركة  (: التسمية)

األفضل للتجارة العامة ش.ذ.م.م.
ذات  شركة   : القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.
تجزئة   2 سال   : اإلجتماعي  املقر 

ماجد رقم 38 طريق املهدية.
الهدف اإلجتماعي :

التجارة بجميع أشكالها.
أعما4 البناء واملعامالت العقارية.

الفالحة والزراعة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.
التسيير :

السيدة خديجة الداود2.
السيد سامر بن سعيد الصبياني.

السيد عايض بن أحمد بن محمد 
الشهر2.

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

رأسما4  : حدد  الشركة  رأسما4 
الشركة في 500.000 درهم مقسمة 
درهم   100 بقيمة  5000 حصة  إلى 

للواحدة موزعة كاآلتي :

 1500 الداود2  خديجة  السيدة 

حصة.

أحمد  سعيد  بن  سامر  السيد 

الصبياني 2000 حصة.

السيد عياض بن أحمد بن محمد 

الشهر2 1500 حصة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

اإلبتدائية بسال يوم 22 أبريل 2021 

تحت  التجار2  بالسجل  واملسجلة 

عدد 431.
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EMBS PRO
SARL

امبس بغوا

ش.م.م

الرأسما4 اإلجتماعي : 100.000.00 

درهم

املقر اإلجتماعي : 378 شارع الحسن 

الثاني رقم 2 الرباط

في) مؤرخ  توثيقي  عقد  بمقت�ضى 

قد) (2021 يناير) (19 بتاريخ) الرباط 

املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

النحو) على  وخصائصها  املحدودة 

التالي):

ش.م.م) (: اإلجتماعية) التسمية 

امبس بغوا.

شركة) (: اإلجتماعي) الهدف 

التصدير واستيراد.

رأسما4 اإلجتماعي):)100.000.00 

حصة من) (1000 إلى) درهم مقسمة 

فئة)100)درهم للحصة الواحدة.

عماد مالكي)1000)حصة.

برني سعيد)1000)حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أ2 من تاريخ وضع)

السجل التجار2.

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

31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

شارع الحسن الثاني) (378 (: املقر)

رقم)2)الرباط.
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املسيران):

البطاقة) حامل  مالكي  عماد 

.FB57474(الوطنية رقم

البطاقة) حامل  سعيد  برني 

.K302500(الوطنية رقم
رقم التقييد بالسجل التجار2):)تم)

اإليداع القانوني لدى كتابة الضبط)

باملحكمة التجارية بالرباط تحت رقم)

R.C 114475)الرباط.
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   STE  KIGUALI
 SARL

رأسمالها :  100.000.00  درهم

RC : 36557

تأسيس شركة
العام) الجمع  قرار  بمقت�ضى 

املنعقد))بتاريخ)3)ما20212))تم إنشاء)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

بالخصائص التالية:))

)))))التسمية):KIGUALI))ش.م.م)).))))

سياحي) مجمع  تسيير  ( (: النشاط)

,ترفيهي),)مقهى))ومطعم).
:)حي السالم))رقم) املقر االجتماعي)

316)بوجدور).)

سنة ابتدءا من تاريخ) ( (99 املدة:)

التأسيس).
درهم) (100000.00 ( املا4:) رأس 

موزعة) حصة  (1000 على) مقسمة 

كالتالي:

 334 عيموش) الرجراجي  السيد  (

حصة.

 333 محمد) الخطيبي  ( ( ( السيد)

حصة.

 333 الخطيبي الحسين) ( ( ( السيد)

حصة.

السيد)) تعيين  تم  التسيير:)

للشركة) كمسير  عيموش  الرجراجي 

ملدة غير محدودة.

اإليداع) تم  القانوني:) اإليداع 
بالعيون) االبتدائية  باملحكمة 

تحت) ما20212) (10 بتاريخ)
رقم2021/1467.
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 SOCIETE FUTURE SELF

SERVICE
SARL

 AU(CAPITAL(DE : 100.000.00

DHS

 SIEGE(SOCIAL : 1ER(ETAGE

N°597 HAY(NAHDA(TAN(TAN

 23 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

أكتوبر)2020)تم تأسيس شركة ذات)

املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:)

 FUTURE SELF :)شركة) التسمية)

SERVICE)ش.م.م.

املقر اإلجتماعي):)الطابق األو4 رقم)

597،)حي النهضة،)طان طان.

درهم) (100.000 ( الرأسما4:)

فئة) من  حصة  (1000 على) مقسمة 

100)دراهم.

بيع) األملنيوم،) نجارة  (: الهدف)

أشغا4) معداته،) وجميع  األملنيوم 

البناء)وبيع جميع لوازمه.

استيراد وتصدير).

مفاوض.

السيد يوسف) (: الشريك واملسير)

وحيد) وشريك  مسير  بوجوحام 

للشركة.

املدة):)99)سنة.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 

اإلبتدائية بطاطان بتاريخ 23 نوفمبر 

2021 تحت رقم 2020/325.
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CASAADAZA
SARL AU

43 إقامة صفاء 5 الشقة رقم 5 

سيكتور القدس العيايدة سال

تسجيله) تم  محضر  بمقت�ضى 

بتاريخ)8)يناير)2021)تم إقرار ما يلي):

الحل النهائي للشركة.
احياو2) سعيد  السيد  تعيين 

كمصفي للشركة دون تحديد املدة.

إقامة صفاء) (43 (: مقر التصفية)

القدس) سيكتور  (5 رقم) الشقة  (5

العيايدة سال.

بكتابة) القانوني:) وقد تم اإليداع 
بسال) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
رقم) تحت  ما20212) (4 بتاريخ)

.36577
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 CABINET YOUNESS DE COMPTABILITE
CABYOUCOM

 AV, CHAHID MBAREK BEN HOMMANI
SOUK EL ARBAA DU GHARB

TEL : 05.37.90.29.78
GSM : 06.61.25.96.46

STE. TAGRALUXE TRANS
SARL A.U

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
بشريك واحد

 ADRESSE  : COOPERATIVE
 ABDELAOUIA SIDI MOHAMED

LAHMAR SOUK EL ARBAA
RC : 27163

 27 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
واملسجل بسوق أربعاء) (2021 أبريل)
وضع) (2021 أبريل) (28 الغرب بتاريخ)
ذات) لشركة  األسا�ضي  القانون 
واحد) بشريك  محدودة  مسؤولية 
ما) تم  TAGRALUXE TRANSحيث 
يلي تأسيس لشركة تحمل الخصائص)

التالية):
.TAGRALUXE TRANS(:(التسمية
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك واحد.
رأس املا4):)حدد في)100.000.00 
قسمة) (1000 إلى) مقسمة  درهم 
إجتماعية من فئة)100)درهم لفائدة:

 1000 بوسلهام) تاكرة  السيد 
حصة.

الهدف):)
البضائع) املستخدمين ونقل  نقل 

وأشغا4 مختلفة.
التعاونية) (: اإلجتماعي) املقر 
العبدالوية سيد2))محمد لحمر سوق)

اربعاء.
املدة):)99)سنة.

تاكرة) السيد  عين  (: التسيير)
املسير) (GB73900 بطاقته) بوسلهام 

الوحيد للشركة.

التسجيل) مع  القانوني  اإليداع 

بالسجل التجار2 تم بكتابة الضبط)

أربعاء) بسوق  اإلبتدائية  باملحكمة 

تحت) (2021 ما2) (6 بتاريخ) الغرب 

312)بالسجل الترتيبي و27163  عدد)

بالسجل التحليلي.
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 CABINET YOUNESS DE COMPTABILITE

CABYOUCOM

 AV, CHAHID MBAREK BEN HOMMANI

SOUK EL ARBAA DU GHARB

TEL : 05.37.90.29.78

GSM : 06.61.25.96.46

STE. HAJOUI TOUR
SARL A.U

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك واحد

 ADRESSE : N°21 KISSARIAT

MAYSSAE SOUK EL ARBAA

RC : 27165

 27 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

واملسجل بسوق أربعاء) (2021 أبريل)

وضع) (2021 أبريل) (28 الغرب بتاريخ)

ذات) لشركة  األسا�ضي  القانون 

واحد))))) بشريك  محدودة  مسؤولية 

يلي) ما  تم  حيث  (HAJOUI TOUR

الخصائص) تحمل  لشركة  تأسيس 

التالية):

.HAJOUI TOUR(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك واحد.
رأس املا4):)حدد في)100.000.00 

قسمة) (1000 إلى) مقسمة  درهم 

إجتماعية من فئة)100)درهم لفائدة:

 1000 بوسلهام) الحجو2  السيد 

حصة.

الهدف):

)كراء)السيارات بدون سائق.
املقر اإلجتماعي):)رقم)21)قيسارية)

ميساء)سوق أربعاء.

املدة):)99)سنة.

اليعكوبي) السيد  عين  (: التسيير)

 GN215451 بطاقته) ( النبي) عبد 

املسير الوحيد للشركة.
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التسجيل  مع   : القانوني  اإليداع 

بالسجل التجار2 تم بكتابة الضبط 

أربعاء  بسوق  اإلبتدائية  باملحكمة 

تحت   2021 ما2   6 بتاريخ  الغرب 

عدد 314 بالسجل الترتيبي و27165 

بالسجل التحليلي.
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 STE. SONATMANE

TRAVAUX
SARL A.U

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك واحد

 ADRESSE : AVENUE(MOULAY

 ABDELAZIZ RCE SANAWBAR

BUR(N°4 KENITRA

RC : 60347

 19 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

بالقنيطرة) واملسجل  (2021 أبريل)

وضع) (2021 أبريل) (20 بتاريخ)

ذات) لشركة  األسا�ضي  القانون 

واحد))))) بشريك  محدودة  مسؤولية 

حيث) (SONATMANE TRAVAUX

تحمل) لشركة  تأسيس  يلي  ما  تم 

الخصائص التالية):

 SONATMANE (: التسمية)

.TRAVAUX

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك واحد.
رأس املا4):)حدد في)100.000.00 

قسمة) (1000 إلى) مقسمة  درهم 

إجتماعية من فئة)100)درهم لفائدة:

 1000 عثمان) نعمان  السيد 

حصة.

الهدف):

)أشغا4 مختلفة والبناء)واملتاجرة.

املقر اإلجتماعي):)شارع موال2 عبد)

 4 العزيز إقامة الصنوبر مكتب رقم)

القنيطرة.

املدة):)99)سنة.

نعمان) السيد  عين  (: التسيير)

عثمان املسير الوحيد للشركة بطاقته)

.Z545429

التسجيل  مع   : القانوني  اإليداع 

بالسجل التجار2 تم بكتابة الضبط 

باملحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 

27 أبريل 2021 تحت عدد 82187 

بالسجل  و2766  اإليداع  بالسجل 

الترتيبي و60347 بالسجل التحليلي .
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 CABINET YOUNESS DE COMPTABILITE

CABYOUCOM

 AV, CHAHID MBAREK BEN HOMMANI

SOUK EL ARBAA DU GHARB

TEL : 05.37.90.29.78

GSM : 06.61.25.96.46

STE. NEROVAX TRANS
SARL A.U

شركة ذات املسؤولية املحدودة

 ADRESSE : DOUAR(OULED

 CHETOUANE SIDI BOUBKER

EL(HAJ(SOUK  EL(ARBAA

RC : 27167

 29 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

واملسجل بسوق أربعاء) (2021 أبريل)

وضع) (2021 أبريل) (29 الغرب بتاريخ)

ذات) لشركة  األسا�ضي  القانون 

 NEROVAX محدودة) مسؤولية 

تأسيس) يلي  ما  تم  حيث  (TRANS

لشركة تحمل الخصائص التالية):

.NEROVAX TRANS(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة.
رأس املا4):)حدد في)100.000.00 

قسمة) (1000 إلى) مقسمة  درهم 

إجتماعية من فئة)100)درهم لفائدة:

السيد كرنون هشام)500)حصة.

السيد ارحيم حميد)500)حصة.

الهدف):

)نقل املستخدمين.

املقر اإلجتماعي):)دوار أوالد شتوان)

سيد2 بوبكر الحاج سوق أربعاء.

املدة):)99)سنة.
كرنون) السيد  عين  (: التسيير)

هشام.

مسيرين) حميد  ارحيم  والسيد 

للشركة.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
بسوق  اإلبتدائية  باملحكمة  الضبط 

 2021 ما2   6 بتاريخ  الغرب  أربعاء 

الترتيبي  بالسجل   315 عدد  تحت 

و27167 بالسجل التحليلي.
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 CABINET YOUNESS DE COMPTABILITE

CABYOUCOM

 AV, CHAHID MBAREK BEN HOMMANI

SOUK EL ARBAA DU GHARB

TEL : 05.37.90.29.78

GSM : 06.61.25.96.46

STE. ESPACE H BENNE
SARL A.U

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك واحد

 ADRESSE : DOUAR(ZAOUIA

  MOULAY BOUSSELHAM

SOUK  EL(ARBAA

RC : 27161

 29 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

واملسجل بسوق أربعاء) (2021 أبريل)

وضع) (2021 أبريل) (30 الغرب بتاريخ)

ذات) لشركة  األسا�ضي  القانون 

واحد  بشريك  محدودة  مسؤولية 

ESPACE H BENNE)حيث تم ما يلي)

الخصائص) تحمل  لشركة  تأسيس 

التالية):

.ESPACE H BENNE(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك واحد.

رأس املا4):)حدد في)100.000.00 

قسمة) (1000 إلى) مقسمة  درهم 

إجتماعية من فئة)100)درهم لفائدة:

السيد برطني بال4)1000)حصة.

الهدف):

)أشغا4 مختلفة.

الزاوية) دوار  (: اإلجتماعي) املقر 

موال2 بوسلهام سوق أربعاء.

املدة):)99)سنة.

:)عين السيد برطني بال4) التسيير)

الوحيد) املسير  (GB188131 بطاقته)

للشركة.

التسجيل) مع   : القانوني  اإليداع 

بالسجل التجار2 تم بكتابة الضبط)

أربعاء) بسوق  اإلبتدائية  باملحكمة 

تحت) (2021 ما2) (6 بتاريخ) الغرب 

311)بالسجل الترتيبي و27161  عدد)

بالسجل التحليلي.

160 P

 CABINET YOUNESS DE COMPTABILITE

CABYOUCOM

 AV, CHAHID MBAREK BEN HOMMANI

SOUK EL ARBAA DU GHARB

TEL : 05.37.90.29.78

GSM : 06.61.25.96.46

STE. BILSAF AGRI
SARL A.U

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك واحد

 ADRESSE : DOUAR(RIAH

  MOULAY BOUSSELHAM SOUK

EL ARBAA

RC : 27153

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�ضى 
بسوق) واملسجل  (2021 أبريل) (15  

 2021 أبريل) (19 الغرب بتاريخ) أربعاء)

وضع القانون األسا�ضي لشركة ذات)

واحد  بشريك  محدودة  مسؤولية 

يلي) ما  تم  حيث  (BILSAF AGRI

الخصائص) تحمل  لشركة  تأسيس 

التالية):

.BILSAF AGRI(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك واحد.
رأس املا4):)حدد في)100.000.00 

قسمة) (1000 إلى) مقسمة  درهم 

إجتماعية من فئة)100)درهم لفائدة:

السيدة بال4))صفاء)1000)حصة.

الهدف):

)تسيير واستغال4 فالحي.

املقر اإلجتماعي):)دوار ارياح موال2)

بوسلهام سوق أربعاء.

املدة):)99)سنة.

بال4)) السيدة  عينت  (: التسيير)

املسيرة) (GB134464 بطاقته) صفاء)

الوحيدة للشركة.
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التسجيل) مع   : القانوني  اإليداع 
بالسجل التجار2 تم بكتابة الضبط)
أربعاء) بسوق  اإلبتدائية  باملحكمة 
تحت) (2021 أبريل) (29 الغرب بتاريخ)
الترتيبي27153  بالسجل  (270 عدد)

بالسجل التحليلي.
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شركة فيدال أجهزة السيارات
مجموعة 36 رقم 1 البيتات 2.م 

الرباط
 26 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تأسيس) بموجبه  تم  (2021 يناير)
وذات) الذكر  السالفة  الشركة 

املميزات التالية):
أجهزة) وبيع  شراء) (: الهدف)

السيارات.
املقر):)مجموعة)36)رقم)1)البيتات)

2.م الرباط.
ما4) رأس  يحدد  (: املا4) رأس 
درهم) (100.000.00 ب) الشركة 
موزعة على)1000سهما من فئة)100 

درهما للسهم.
تسيير الشركة تسيير الشركة وتدار)
من طرف السيد ابو العيش محسين.

من فاتح ديسمبر) (: السنة املالية)
وتنتهي في)31)ديسمبر.

 %  5 خصم) بعد  (: األرباح)
اإلحتياطي الباقي يوزع على الشركاء)

حسب أسهمهم موزعة كالتالي):
 500 محسين) ابوالعيش  السيد 

سهما.
 500 يونس) ابوالعيش  السيد 

سهما.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
التجارية) املحكمة  لدى  القانوني 
تحت) (2021 أبريل) (19 يوم) بالرباط 

عدد)112877.
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MK INNOVATION
S.A.R.L

ش.ج.4.م.م
تأسيس شركة محدودة املسؤولية

محرر) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
مارس) (31 بتاريخ) بالدارالبيضاء)
محدودة) شركة  تأسيس  تم  (،2021

املسؤولية ذات الخصائص التالية):

التسمية):)م.ك إنوفاتيون ش.م.م.

الهدف):)غرض الشركة):

املنقولة) الحقائق  جميع  حيازة 

وغير املنقولة وتشغيلها وإدارتها وربما)

إعادة بيعها.

جميع األعما4 املتنوعة،)من البناء)

إلى الهندسة))املدنية.

العامة) األعما4  بجميع  القيام 

أعما4) جميع  سيما  وال  والخاصة،)

واألطر،) املعدنية،) اإلنشاءات 

واألنابيب،) الغاليات،) وصناعة 

والهندسة املدنية،)وجميع املهن.

بناء)وأداء)أعما4 البناء)والهندسة)

املدنية والدراسة الهندسية والفنية)

في مجا4 اإلستشارات وأعما4 دراسة)

وبناء) املدنية  الهندسة  في  العقود 

VRD)الطرق والشبكات املختلفة.

جميع عمليات صيانة املباني وأو)

واملياه،) الكهرباء،) املدنية  الهندسة 

واألعما4 الخشبية،)والزجاج،)بشكل)

وإصالح أ2 عنصر من عناصر) عام،)

.VRD(البناء.و

والديكور) والترتيب  التخطيط 

األعما4) لجميع  واالستنساخ 
التجار2) الطابع  ذات  واملنشآت 

والصناعي والحرفي والعقار2.

الصرف الصحي وأعما4 الحفر.

وأعما4) والعامة  الخاصة  اإلنارة 

البناء)والتشييد والشراء)وبيع معدات)

ومواد البناء.

والرمل،) الطوب،) تصنيع 

والجالو،) الخرسانية،) واملنتجات 

من) إلخ...) وأخشاب البناء) والحديد،)

والسباكة) الكهربائية  اإلمدادات 

واألجهزة.

تحديد) دون  والتصدير  االستيراد 

املراجع.

التكييف بجميع أنواعه.

توفير وسائل النقل بأنواعها.

الحصو4 على ومنح وتشغيل وبيع)

والعالمات) اإلختراع  براءات  جميع 

التجارية والتراخيص والعمليات التي)

تدخل في نطاق غرض الشركة.

والبيع) والشراء،) التجارة،)
والتعبئة،) والتجهيز،) واملعالجة 
واالمتياز) والتمثيل،) والتصنيع،)
واالستيراد)) والتوزيع  والسمسرة 
لجميع) العامة  والتجارة  والتصدير،)
املحلي) املنشأ  ذات  األجهزة  منتجات 

أو األجنبي.
أ2 عملية تطوير عقار2 تدخل في)
في) املؤرخ  (100-85-1 الظهير) نطاق 
17)أغسطس)1985)بإصدار القانون)
تدابير) بإحداث  املتعلق  (85-15 رقم)

لتشجيع االستثمار العقار2.
والتخلص من جميع) وبناء) اقتناء)
أو) السكنية  لإلستخدامات  املباني 

الصناعية أو املهنية أو اإلدارية.
جميع) تأسيس  في  املشاركة 
في) املشاركة  أو  العقارية  الشركات 

شركات من هذا النوع.
جميع) تشكيل  في  املساهمة 
ألحكام) الخاضعة  املقاوالت  شركات 
أنظمة) ووضع  (،00-18 القانون)
التي) املباني  لجميع  املشتركة  امللكية 
تسمح بتقسيمها وفقا لنظام امللكية)
املشتركة الذ2 يحدده الظهير نفسه.

قطع)) عمليات  بجميع  القيام 
األرض وتقسيمها.

الفنية) والدراسات  اإلستشارات 
واملالية.

تجار2) نشاط  كل  العموم  على 
مالي أوصناعي الذ2 يمكنه اإلرتباط)
بصفة مباشرة أو غير مباشرة بإحدى)
تعزيز) أو  الذكر  السابقة  العمليات 

تطوير الشركة.
الدارالبيضاء) (: اإلجتماعي) املقر 
سيد2 معروف فلوريدا سانتر بارك)

2،)مكتب)10)الطابق األو4.
 99 :)حددة مدة الشركة في) املدة)
سنة ابتداء)من يوم التأسيس النهائي)
التمديد) أو  املسبق  الحل  باستثناء)

املنصوص عليه في هذه القوانين.
حدد) (: اإلجتماعي) ( الرأسما4)
الرأسما4))اإلجتماعي في))100.000.00 
من) ( 1000)حصة) درهم مقسمة إلى)
الواحدة) للحصة  درهما  (100 فئة)
الشكل) على  وتقسم  بأكملها  وتحرر 

التالي):

السيد مهد2 الكميلي)600)حصة

 400 دجاز2) املنعم  عبد  السيد 

حصة.

املجموع):)1000)حصة.

من) تبتدئ  (: اإلجتماعية) السنة 

ديسمبر من) (31 فاتح يناير وتنتهي في)

كل سنة.

اإلدارة:)يدير الشركة):

والسيد) الكميلي  مهد2  السيد 

عبد املنعم دجاز2.

األرباح):)املنتجات الصافية للسنة)

النفقات) جميع  اقتطاع  بعد  املالية 

بم في ذلك كل) العامة وأعباء)أخرى،)
تكون) واإلحتياطات،) االستهالكات 

الربح الصافي،)من هذا الربح الصافي)

الخسائر) وعند االقتضاء) املنقوص،)

السابقة،)يقتطع مبلغ لتأسيس أصل)

يسمى باإلحتياط القانوني.

بكتابة   : القانوني  اإليداع  تم) 

التجارية) باملحكمة  الضبط 

 2021 ما2) (3 بتاريخ) للدارالبيضاء)

تحت رقم)776606.
التجار2) السجل  تسجيل  تم 

التجارية) باملحكمة  الضبط  بكتابة 

 2021 ما2) (3 بتاريخ) للدارالبيضاء)

تحت رقم)501187.
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 LINA PACK
 SARL

D’ASSOCIE UNIQUE

التصفية النهائية للشركة
 LIQUIDATION DEFINITIVE DE

LA SOCIETE
الوحيد) الشريك  لقرار  تبعا 

لشركة) (،2021 أبريل) (14 بتاريخ)

املسؤولية) باك شركة محدودة  لينا 

رأسمالها) الوحيد  الشريك  ذات 

اإلجتماعي) مقرها  درهم  (600.000

الصناعية) املنطقة  بالدارالبيضاء،)

مسجلة) (،79 تجزئة رقم) تيط مليل،)

بالدارالبيضاء) التجار2  بالسجل 

الشريك) قرر  (،163653 رقم) تحت 

الوحيد ما يلي):



10643 الجريدة الرسميةعدد)5665 - 14)شوا4)1442 )26)ما2)2021) 

قراءة))تقرير املصفي.

وإغالق) املصفي  ذمة  إبراء)

التصفية النهائية للشركة.

التجارية) املحكمة  كاتب  طلب 

بالدارالبيضاء)من أجل إلغاء)تسجيل)

الشركة))املذكورة.

بكتابة   : القانوني  اإليداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

 2021 ما2) (5 بتاريخ) للدارالبيضاء)

تحت رقم)777119.
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SOUBRA IMMO
SARL

تبعا للجمع العام الخارق للعادة)

(،2021 مارس) (29 يوم) املنعقد 

ش.م.م) امو  سوبرا  شركة  شركاء)

شركة محدودة املسؤولية،)رأسمالها)

اإلجتماعي) مقرها  درهم،) (100.000

املنصور) يعقوب  شارع  باملحمدية 

مسجلة) إقامة بارك بالزا عمارة س،)

تحت) باملحمدية  التجار2  بالسجل 

رقم)454513،)ما يلي):

إعالن وفاة الراحل السيد ابراهيم)

سو�ضي.

على) واملوافقة  االعتراف 

الشركاءالجدد من ورثة املتوفى.

التوزيع) على  باملوافقة  اإلعتراف 

الجديد لرأس املا4 بعد وفاة السيد)

ابراهيم سو�ضي.

انتهاء)مهمة املدير املشارك السيد)

إبراهيم سو�ضي بعد وفاته.

تعيين))املسير الجديد السيد عبد)

السو�ضي) والسيد رشيد  هللا سو�ضي 

اإلدراة) مجلس  بتشكيل  واالعتراف 

وتوقيع الشركة.

تحويل شركة محدودة املسؤولية)

شركة) إلى  الوحيد  الشريك  ذات 

محدودة املسؤولية.

وفقا) األسا�ضي  النظام  تحديث 

 19-21 ( لذلك وموائمته مع القانون)

املؤرخ في)29)أبريل)2019.

بكتابة   : القانوني  اإليداع  تم 
اإلبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 
2021)تحت) 6)ما2) باملحمدية بتاريخ)

رقم)777356.
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CARRIERE AL YOSR 
S.A.R.L

PAR ABREVIATION CAY
ش.ج.4.ش.م.م

تأسيس شركة محدودةاملسؤولية
محرر) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
بالدارالبيضاء)بتاريخ)14)أبريل)2021 
تم تأسيس شركة محدودة املسؤولية)

ذات الخصائص التالية):
التسمية):)كاريير اليس ش.م.م.

الهدف):)غرض الشركة:
وإدارة) وتأجير  واستغال4  تسويق 
جميع أنواع املحاجر لحسابها الخاص)
طبيعيين) أشخاص  لحساب  و/أو 
نفس) لديهم  آخرين  اعتباريين  أو 

النشاط.
استغال4 املناجم وتسويق جميع)
والرما4) واملعادن  الطين  أنواع 

والح�ضى وغيرها من مواد البناء.
والح�ضى) والرمل  الطين  إنتاج 
مواد) وجميع  الخرسانية  واألجزاء)

البناء)اآلخرى.
وتسويق) وتوزيع  وتمثيل  استيراد 
واألجهزة) واآلآلت  املنتجات  جميع 
بتشغيل) مباشرة  املرتبطة  واملواد 

املحجر واألنشطة املذكورة أعاله.
الشركات) جميع  في  املشاركة 
املغربية أو األجنبية التي تم إنشاؤها)
أو) مباشر  بشكل  تتعلق  قد  التي  أو 
وذلك) الشركة  بموضوع  مباشر  غير 
اإلكتتاب) أو  املساهمة  طريق  عن 
تكوين) أو  اإلندماج  أو  األسهم  أو 

الجمعيات أو املشاركة.
تجار2،) نشاط  كل  العموم  على 
مالي،)أو صناعي الذ2 يمكنه االرتباط)
بصفة مباشرة أو غير مباشرة بإحدى)
تعزيز) أو  الذكر  السابقة  العمليات 

تطوير الشركة.
الدارالبيضاء) اإلجتماعي:) املقر 
سيد2 معروف،)فلوريدا سانتر بارك))

2،)مكتب)11)الطابق األو4.

املدة):))حددت مدة الشركة في)99 
سنة ابتداء)من يوم التأسيس النهائي)
التمديد) أو  املسبق  حالة  باستثناء)

املنصوص عليه في هذه القوانين.
حدد) (: اإلجتماعي) ( الرأسما4)
الرأسما4))اإلجتماعي في))1.000.000 
درهم مقسمة إلى)10.000)حصة))من)
الواحدة) للحصة  درهما  (100 فئة)
وتحرر بربعها وبأكملها في اسم شركة)

أب أنفست.
من) تبتدئ  (: اإلجتماعية) السنة 
ديسمبر من) (31 فاتح يناير وتنتهي في)

كل سنة.
اإلدارة):)يدير الشركة):

السيدمهد2 الكميلي والسيد عبد)
الرحيم كميلي.

األرباح):)املنتجات الصافية للسنة)
النفقات) جميع  اقتطاع  بعد  املالية 
ذلك) في  بما  أخرى،) وأعباء) العامة 
تكون) كل االستهالكات واإلحتياطات،)
الربح الصافي،)من هذا الربح الصافي)
الخسائر) وعند اإلقتضاء) املنقوص،)
السابقة،)يقتطع مبلغ لتأسيس أصل)

يسمى باإلحتياط القانوني.
بكتابة) (: القانوني) اإليداع  ( تم)
التجارية) باملحكمة  الضبط 
 2021 ما2) (6 بتاريخ) للدارالبيضاء)

تحت رقم)777263.
التجار2) السجل  تسجيل  تم 
التجارية) باملحكمة  الضبط  بكتابة 
 2021 أبريل) (16 بتاريخ) للدارالبيضاء)

تحت رقم)502029.
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LE FONDANT SA
لوفوندو ش.م.إ

الجماعي) القرار  ملحضر  طبقا 
نوفمبر) (30 بتاريخ) املنعقد  املختلط 
شركة) لوفوندو  لشركة  (،2020
 300.000 رأسمالها) االسم  مجهولة 
درهم مقرها اإلجتماعي بالدارالبيضاء)
ومسجلة) الخامس  محمد  شارع  (32
بالسجل التجار2 للدارالبيضاء)تحت)
قرر مساهمي الشركة) (،60703 رقم)

ما يلي):

الجمع العام العاد2):

معاينة تفويت جميع أسهم شركة)

مونارك ترافل ش.م.م إلى شركة مابي)

أنفيست ش.م.م.

والسابع) السادس  البندين  تغيير 

من القوانين األساسية للشركة.

األساسية) القوانين  تعديل 

للشركة وتنسيقها مع القانون)19-20 

لتاريخ)26)أبريل)2019.

الجمع العام الغير العاد2):

نهاية مهمة شركة مونارك ترافل)

ش.م.م كعضو مجلس إدارة.

أنفيست) مابي  شركة  تعيين 

ش.م.م كعضو مجلس إدارة جديد.

إدارة) مجلس  تكويت  معاينة 

جديد.

بكتابة) (: القانوني) اإليداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

 2021 يناير) (5 بتاريخ) بالدارالبيضاء)

تحت رقم)760341.
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SAFAGREEN
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

رأسمالها : 100.000.00 درهم

املقر : 10 زنقة شارع الحرية الطابق 

3، الشقة رقم 5، الدارالبيضاء

السجل التجار2 : 475797

ICE : 002570936000062

إعالن
العام) الجمع  محضر  بمقت�ضى 

بالدارالبيضاء) املنعقد  اإلستثنائي 

تقريرم تم  (،2021 مارس) (8  بتاريخ)

)ما يلي):

للشركة) القانوني  الشكل  تحويل 

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة  من 

الجديد) الشكل  إلى  ( وحيد) بشريك 

شركة ذات مسؤوليةمحدودة.

حصة) لخمسمائة  النهائي  النقل 

على النحو التالي):)



عدد)5665 - 14)شوا4)1442 )26)ما2)2021)الجريدة الرسمية   10644

الحامل) عزيز  عتيق  السيد 

 BM2670 رقم) الوطنية  للبطاقة 

املتناز4 قد نقل للسيد عبد الهاد2)

الوطنية) للبطاقة  الحامل  الرا�ضي 
 500 إليه) املحا4  (I566697 رقم)

حصة مرقمة من)1)إلى)500)من مائة)

درهم لكل منها والتي تم تخصيصها)

له مقابل مساهمته ب)50000)درهم)

بموجب النظام األسا�ضي.

نتيجة لذلك تم تعديل وضع جديد)

لشركة ذات مسؤولية محدودة.

باملحكمة) (: القانوني) اإليداع  تم 

تحت الرقم) ( التجارية بالدارالبيضاء)

776343)بتاريخ)29)أبريل)2021.
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FRANS SOUTH FRIGO
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم) بالرباط  (2021 أبريل) (13 بتاريخ)

وضع القانون األسا�ضي لشركة تحمل)

الخصائص التالية):

 FRANS SOUTH (: التسمية)

.FRIGO

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

املسؤولية املحدودة.

الهدف اإلجتماعي):)

النقل املبرد لحساب الغير.

والخدمات) النقل  أنواع  مختلف 

اللوجستية.
رأسما4 الشركة):)100000)درهم)

مقسمة إلى)1000)حصة من فئة)100 

الشركاء) بين  موزعة  للحصة  درهم 

على الشكل التالي):

 500 املخرب�ضي) حسن  السيد 

حصة.

 500 الصوطح) سفيان  السيد 

حصة.

املقر إلجتماعي):)حي املغرب العربي)
رقم)739)مسيرة)2)تمارة.

عهد تسيير الشركة إلى) (: التسيير)

وسفيان) املخرب�ضي  حسن  السيدان 

الصوطح ملدة غير محدودة.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

باملحكمة   : القانوني  اإليداع  تم 

اإلبتدائية بتمارة يوم)26)أبريل)2021 

تحت رقم5507.
التجار2) بالسجل  التقييد  رقم 

باملحكمة اإلبتدائية بتمارة)132805.
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A.N.A TRANSPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة

والد عمر عين عتيق تمارة
RC :97857

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)

قرر) (2021 مارس) (15 بتاريخ) املؤرخ 

شركاء)شركة اناترونسبور ما يلي):

التي) الحصص  جميع  تفويت 

في) غجبا4  احمد  السيد  يملكها 
إلى) حصة  (500 الشركة) رأسما4 

السيد الشريف غجبا4.

من) (7 واملادة) (6 املادة) في  تعديل 

القانون األسا�ضي للشركة).

الشريف غجبا4)1000)حصة.

السيد) املشترك  املسير  إقالة 

احد غجبا4 ويبقى السيد الشريف)

غجبا4 كمسير وحيد للشركة.

للشركة) القانونية  الصفة  تغيير 

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة  إلى 

بشريك وحيد.

باملحكمة   : القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالرباط يوم)23)أبريل)2021 

تحت)113706.
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EDDS
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة بشريك واحد
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم) بالرباط  (2021 أبريل) (6 بتاريخ)

وضع القانون األسا�ضي لشركة تحمل)

الخصائص التالية):

.EDDS(:(التسمية
ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

مسؤولية محدودة بشريك واحد.
الهدف االجتماعي):)التجارة بشكل)
عام التباد4 توزيع والتمثيل التجار2.

استيراد والتصدير
بيع شراء)لجميع املنتجات واملواد.
رأسما4 الشركة):)100.000)درهم)
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 
في) محررة  كلها  للحصة  درهم  (100

اسم السيد بدر عبدون.
 30 العمارة) (: االجتماعي) املقر 
لوكيلي) احمد  زنقة  (8 رقم) الشقة 

حسان)-)الرباط.
عهد تسيير الشركة إلى) (: التسيير)
السيد بدر عبدون ملدة عير محدودة.

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

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

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 2021 مايو) (4 التجارية بالرباط يوم)

تحت)114381.
التجار2) بالسجل  التقييد  رقم 

.151799
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LUXURY TRANS
تـأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة بشريك واحد.
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم) بالرباط،) (2021 أبريل) (15 بتاريخ)
وضع القانون األسا�ضي لشركة تحمل)

الخصائص التالية):
.LUXURY TRANS(:(التسمية

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 
مسؤولية محدودة بشريك واحد.

:)النقل الوطني) الهدف االجتماعي)
والدولي للسلع لحساب الغير.

والخدمات) النقل  انواع  مختلف 
اللوجيستيكية.

رأسما4 الشركة):)100.000)درهم)
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 
اسم) في  للحصة محررة  درهم  (100

السيد احمد غجبا4.
 1000 (: غجبا4) احمد  السيد 

حصة.

عين) تجزئة  (: االجتماعي) املقر 

الحياة)1)رقم)103)الصخيرات.

الشركة) تسيير  عهد  (: التسيير)

غير) ملدة  غجبا4  أحمد  السيد  إلى 

محدودة.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس النهائي.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بتمارة يوم)26)أبريل)2021 

تحت رقم)5506.

التجار2) بالسجل  التقييد  رقم 

باملحكمة االبتدائية تمارة)132803.
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شركة الحدوتي

ش.م.م

عمارة حسني حي بوشواف عاريض 

الناظور.

بتاريخ) موقع  عقد  بمحضر 

شركة) تأسست  (2021/03/10

األوصاف) ذات  املسؤولية  محدودة 

التالية):

شركة الحدوتي،) (: االسم الكامل)

ش.م.م.

املهنة):)نقل البضائع على مستوى)

الدولي والوطني)-)نقل املتعة.

عمارة حسني حي) (: املقر الرئي�ضي)

بوشواف عاريض)-)الناظور.

املدة):)99)سنة من تاريخ تأسيسها.

رأسما4 الشركة):)100.000)درهم)

 100 سهم بقيمة) (1000 مقسم على)

درهم للسهم.

املساهمين):

البطاقة) رقم  (: إكرام) طلحاو2 

الوطنية)569337)س):)200)سهم.

البطاقة) رقم  (: حسن) احموتا 

الوطنية)627046)س):)200)سهم.
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البطاقة) رقم  (: حورية) الحدوتي 

الوطنية)381362)س):)300)سهم.

البطاقة) رقم  (: احمد) الحدوتي 

الوطنية)468741)س):)300)سهم.

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

طلحاو2 اكرام واحموتا حسن.

:)تم اإليداع لدى سكرتير) اإليداع)

بمحكمة) والتسجيل  الضبط  مكتب 

تحت) (2021/05/05 بتاريخ) الناظور 

رقم)910.
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شركة شمالل كونتوار

ش.م.م.ش.و

حي العرا�ضي رقم 409 - الناظور

تأسيس شركة

بمحضر عقد موقع بتاريخ 

22/04/2021 تأسست شركة 

محدودة بشريك واحد املسؤولية 

ذات األوصاف التالية :

االسم الكامل : شركة شمال4 

كونتوار ش.م.م.ش.و.

املهنة : تجارة في العقاقير + تسويق في 

املستلزمات الكهربائية

املقر الرئي�ضي : حي العرا�ضي رقم 

409 الناظور.

املدة):)99)سنة من تاريخ تأسيسها.

رأسما4 الشركة):)100.000)درهم)

 100 سهم بقيمة) (1000 مقسم على)

درهم للسهم.

املساهمين):)

البطاقة) رقم  (: شمال4) حميد 

الوطنية)467533س.

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

حميد شمال4.

:)تم اإليداع لدى سكرتير) اإليداع)

بمحكمة) والتسجيل  الضبط  مكتب 

تحت) (2021/05/04 بتاريخ) الناظور 

رقم)906.
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FIDUCIAIRE FIRCOFISC NEW

   SARL

 B.P 606 – BIOUGRA CHTOUKA AIT  

BAHA

TEL: 05 28-81-96-40

FAX: 05 28-81-96-41 

 MODIFICATION
 STE AGADIR VISION

ENGINNEERS
 S.A.R.L 

شركة ذات مسؤولية محدودة   
بمقت�ضى عقد عرفي للجمع العام)

الغير العاد2 للمساهمين في الشركة)

بتاريخ) املحدودة  املسؤولية  ذات 

04/03/2021))قرر ما يلي):

•)تغييرالتسيير):

*)استقالة السيد ناتانييل ماجستر)

من منصبه كمسير لشركة.))

مسير) الدويني  يوسف  تعيين  (*

الشركة ملدة سنة واحدة.

•)تحيين النظام األسا�ضي)

تم اإليداع) (: القانوني) اإليداع  (.1

باملحكمة) الضبط  بكتابة  القانوني 

التجارية بأكادير بتاريخ)06/05/2021 

تحت رقم99449.
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» FIDUCIAIRE » FIRCOFISC NEW

 B.P 606 - BIOUGRA CHTOUKA AIT  

BAHA

TEL: 05 28-81-96-40

FAX: 05 28-81-96-41  

STE AL SOS
 SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 
بشريك وحيد

  تأسيس
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى  (.1

حررت) ببيوكرى  (26/04/2021

قوانين شركة ذات مسؤولية محدودة)

بشريك وحيد خصائصها كالتالي:

 STE AL SOS(اإلسـم):)شركة(•

•)األهداف):)أعما4 متنوعة والبناء))))

الشالي) حي  االجتماعي:) املقر  (•

بيوكرى اشتوكة ايت باها.

•)املــدة):)99)سنة ابتدءا من تاريخ)

التأسيس النهائي.

حدد) (: االجتماعي) الرأسما4  (•

درهم) ( (100  000.00 مبلغ) في 

                                 100 بثمن) حصة  (1000 إلى) مقسم 

درهم للواحد موزع كالتالي):

 1000 (: السيد عبد هللا الفقير) (-

حصة.

املجموع):)1000)حصة)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

تبتدئ من فاتح) السنة املالية:) (•

يناير وتنتهي في)31)دجنبر من كل سنة.

الشركة) بتسيير  يقوم  التسيير:) (•

هللا) عبد  لسيد  محدودة  غير  وملدة 

الفقير.

تكون اإلمضاءات) (: اإلمضاءات) (•

االجتماعية والبنكية لسيد عبد هللا)

الفقير.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

باملحكمة) الضبط  بكتابة  القانوني 

بتاريخ) بانزكان  االبتدائية 

05/05/2021)تحت رقم1040. 
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FIDUCIAIRE FIRCOFISC NEW

 B.P 606 - BIOUGRA CHTOUKA AIT  

BAHA

TEL : 05 28-81-96-40

FAX : 05 28-81-96-41  

STE ATLAS CONSULTATION
SARL AU

  شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

  إعالن عن تأسيس
بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى  (.1

حررت) ببيوكرى  (25/03/2021

قوانين شركة ذات مسؤولية بشريك)

وحيد محدودة خصائصها كالتالي:

 STE ATLAS شركة) (: االسم) (•

  CONSULTATION

•)األهداف):)تكوينات مختلفة.
الطابق األو4) (: املقر االجتماعي) (•
بيوكرى) (28 رقم) (2 اإلخالص) تجزئة 

اشتوكة ايت باها.))

•)املــدة):)99)سنة ابتدءا من تاريخ)

التأسيس النهائي.

حدد) (: االجتماعي) الرأسما4  (•

إلى) درهم مقسم  (100.000 مبلغ) في 

1000)حصة بثمن)100)درهم للواحد)

موزع كالتالي):

(((: ( ( ( ( ( السيد موماد عبد السالم) (-

1000)حصة.

املجموع))):))1000)حصة)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

تبتدئ من فاتح) (: السنة املالية) (•

كل) من  ديسمبر  (31 في) وتنتهي  يناير 

سنة.

الشركة) بتسيير  يقوم  التسيير:) (•

وملدة غير محدودة السيد موماد عبد)

السالم.

تكون اإلمضاءات) (: اإلمضاءات) (•

موماد) للسيد  والبنكية  االجتماعية 

عبد السالم.

تم) (: القانوني) اإليداع  (.2

الضبط) بكتابة  القانوني  اإليداع 

ب) بإنزكان  االبتدائية  باملحكمة 

تاريخ05/05/2021)تحت رقم1041. 
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FIDUCIAIRE FIRCOFISC NEW

 B.P 606 - BIOUGRA CHTOUKA AIT  

BAHA

TEL : 05 28-81-96-40

FAX : 05 28-81-96-41  

STE K.B.S TRANS
  SARL

))شركة ذات مسؤولية محدودة)

  تأسيس
عرفي) عقد  بمقت�ضى  (.1

حررت) ببيوكرى  (19/04/2021

قوانين شركة ذات مسؤولية محدودة)

بشريك خصائصها كالتالي):

 STE K.B.S شركة) (: االسم) (• (

 TRANS

•)األهداف):)نقل البضائع لحساب)

الغير)

حماد) درب  (: االجتماعي) املقر  (•
اوعد2 زنقة املحيط رقم)65)بيوكرى)

اشتوكة ايت باها.

•)املــدة):)99)سنة ابتداء)من تاريخ)

التأسيس النهائي.
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حدد) (: االجتماعي) الرأسما4  (•

إلى) درهم مقسم  (100.000 مبلغ) في 

1000)حصة بثمن)100)درهم للواحد)

موزع كالتالي):

1000 (: السيد هشام امجوض) (- 

حصة.

املجموع):)1000)حصة).))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

تبتدئ من فاتح) (: السنة املالية) (•

كل) من  ديسمبر  (31 في) وتنتهي  يناير 

سنة.

يقوم بتسيير الشركة) (: التسيير) (•

هشام) السيد  محدودة  غير  وملدة 

امجوض.))))))))))

تكون اإلمضاءات) (: اإلمضاءات) (•

لسيد) فقط  واالجتماعية  البنكية 

هشام امجوض.)))))))))

اإليداع) تم  القانوني:) اإليداع 

باملحكمة) الضبط  بكتابة  القانوني 

التجارية بأكادير بتاريخ05/05/2021 

تحت رقم1042. 
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DAWZINE
SARL

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

في) مؤرخ  توثيقي  عقد  بمقت�ضى 

سيد2 يحيى زعير يوم)5)مارس)2021 

مسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة تحمل الخصائص التالية):

DAWZINE SARL(:(التسمية

وشراء) بيع  (: االجتماعي) الهدف 

املعدات الكهربائية.
رأسما4 الشركة):)100)ألف))درهم)

مقسم إلى)1000)حصة من فئة)100 

درهم للحصة الواحدة.
-)زينب الشداد2):)850)حصة.

كريم املكين�ضي):)150)حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أ2 من تاريخ وضع)

السجل التجار2.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

املنصور) يعقوب  شارع  (: املقر)
عمارة)C-GH5)شقة رقم)06)-)تامسنا.
تسير الشركة من طرف) (: املسير)
غير) ملدة  الشداد2  زينب  السيدة 

محدودة.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
بتمارة) باملحكمة االبتدائية  القانوني 
رقم التقييد) (،2021 ما2) (05 بتاريخ)

بالسجل التجار2)132969.
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LE MONDE DE RECYCLAGE
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك وحيد

في) مؤرخ  توثيقي  عقد  بمقت�ضى 
 2021 مارس) (17 تمارة بتاريخ بتاريخ)
مسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 
تحمل) وحيد  بشريك  محدودة 

الخصائص التالية):
 LE MONDE DE (: التسمية)

RECYCLAGE SARL AU
الهدف االجتماعي : الفرز وإعادة 

التدوير.
رأسما4 الشركة : 100 ألف درهم 
مقسم إى 1000 حصة من فئة 100 

درهم للحصة الواحدة.
- بوشعيب زائد : 1000 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة  
التأسيس النهائي أ2 من تاريخ وضع 

السجل التجار2.
السنة املالية : من فاتح يناير إلى 
31 ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املقر : إقامة الصباح 566 عمارة 
 - املنصور  يعقوب  حي   236 دمنات 

الرباط.
من طرف  الشركة  تسير   : املسير 
غير  ملدة  زائد  بوشعيب  السيد 

محدودة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
ب  التجارية  باملحكمة  القانوني 
رقم   ،2021 ما2   6 بتاريخ  الرباط 

التقييد بالسجل التجار2 151891.
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SMART WIN
SARL

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك واحد

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

تم تأسيس شركة) (،2021 أبريل) (22

واحد) بشريك  املسؤولية  محدودة 

باملواصفات التالية):

 JAG HOUSE SARLـ (: التسمية)

.AU

شارع عبد هللا) (5 (: املقر التجار2)

 5 الطابق) بليدون  شقة  ياسين  ابن 

الرقم)5)الدار البيضاء.

الهدف التجار2):)منعش عقار2.

 1.800.000 :)محدد في) الرأسما4)

درهم مقسمة إلى)18000)حصة كما)

يلي):

 18000 جغار عبد اإلله) (: السيد)

حصة.)

املدة):)99)سنة من تاريخ تأسيسها.

التسيير):)السيد جغار عبد اإلله.

املحكمة) (: القانوني) اإليداع 

تحت) البيضاء) الدار  التجارية 

رقم) تجار2  سجل  (،777599 الرقم)

.502335
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FIDUCIAQ ASSOCIE

BAB EL MAKINA
 BAB EL العقارية) الشركة 

مسؤولية) ذات  شركة  (MAKINA

محدودة.

 200.000 (: االجتماعي) الرأسما4 

درهم.

املقر االجتماعي):)77،)شارع ايميل)

زوال الدار البيضاء.

السجل التجار2):)169743.

املقر) تحويل  (: قانونية) تعديالت 

الرئي�ضي.

بمقت�ضى الجمع العام غير العاد2)

(: بتاريخ) البيضاء) بالدار  املنعقد 

2018/07/19،)تقرر ما يلي):

تحويل املقر الرئي�ضي للشركة من)
شارع ايميل زوال الدار البيضاء) (،77
العاليا) إقامة  (: التالي) العنوان  إلى 
 GHK B 10(شارع خليل جبران عمارة

الجديدة.
القانون) من  الرابع  البند  تعديل 

األسا�ضي للشركة.
بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 
(،2019/09/25 (: بتاريخ) بالجديدة 

تحت رقم):)714768.
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FIDUCIAQ ASSOCIE

BAB EL MAKINA
 BAB EL العقارية) الشركة 
مسؤولية) ذات  شركة  (MAKINA

محدودة.
 200.000 (: االجتماعي) الرأسما4 

درهم.
املقر االجتماعي):)77،)شارع ايميل)

زوال الدار البيضاء.
السجل التجار2):)169743.

تعديالت قانونية
الغير) العام  الجمع  بمقت�ضى 
 العاد2 املنعقد بالدار البيضاء)بتاريخ):

2017/05/19،)تقرر ما يلي):
حصة) (500 مجموعه) ملا  تفويت 
العقارية) الشركة  من  اجتماعية 
مسؤولية) ذات  شركة  املكينة،) باب 
بنمو�ضى) السيد حسن  محدودة من 
توفيق) محمد  السيد  لفائدة  زهار 

الشيخ لحلو.
حصة) (40 مجموعه) ملا  تفويت 
باب) العقارية  للشركة  اجتماعية 
الحفيظ) عبد  السيد  من  املكينة،)
السيد محمد) لفائدة  الريفي  التاز2 

توفيق الشيخ لحلو.
تعديل الفصل السادس والسابع)

من القانون األسا�ضي للشركة.
الحفيظ) عبد  السيد  استقالة 
كمسير) مهامه  من  الريفي  التاز2 
للشركة وتعيين السيد محمد توفيق)
للشركة) وحيد  كمسير  لحلو  الشيخ 

ملدة غير محدودة.
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القانون) من  (43 الفصل) تعديل 

األسا�ضي للشركة.

تحيين القانون األسا�ضي للشركة.

بكتابة) تم  القانوني  اإليداع 

الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار)

(،2017/09/17 (: بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم):)644169.

183 P

FIDUCIAQ ASSOCIE

YAMENO II SA

ش.م

الرأسما4 االجتماعي : 107.250.000 

درهم.

املقر االجتماعي : 2، شارع موال2 

سليمان عين السبع، الدار البيضاء.

السجل التجار2 : 413315.

تعديالت قانونية : 

اإلدارة) مجلس  رئيس  استقالة 

في) املتخذة  التحضيرات  بمقت�ضى 

2021/03/15،)بعقد الجمعية) تاريخ)

العامة العاد2 وغير العاد2 االجتماع)

تقرر ما يلي):

مجلس) رئيس  استقالة  قبو4 

نيبالز) مارسيل  غي  السيد  اإلدارة 

Guy marcel niplaz)وتم شكره على)

ترأسه) املجهودات التي قام بها اثناء)

ملهامه في الشركة.

تعيين السيد جون ميشيل اندريو)

Jean(michel(andrieu)بصفته رئيس)

ستة) ملدة  للشركة  اإلدارة  مجلس 

سنوات.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار)

(،2021/05/05 (: بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم):)777190.

184 P

FIDUCIAQ ASSOCIE

SOUKANE ATTAWFIK
S.A
ش.م

الرأسما4 االجتماعي :  
266.429.100 درهم.

املقر االجتماعي : 2، شارع موال2 
سليمان عين السبع، الدار البيضاء.

السجل التجار2 : 313639.
تعديالت قانونية : 

اإلدارة) مجلس  رئيس  استقالة 
في) املتخذة  التحضيرات  بمقت�ضى 
2021/03/15،)بعقد الجمعية) تاريخ)
العامة العاد2 وغير العاد2 االجتماع)

تقرر ما يلي):
مجلس) رئيس  استقالة  قبو4 
نيبالز) مارسيل  غي  السيد  اإلدارة 
Guy marcel niplaz)وتم شكره على)
ترأسه) املجهودات التي قام بها اثناء)

ملهامه في الشركة.
تعيين السيد جون ميشيل اندريو)
Jean(michel(andrieu)بصفته رئيس)
ستة) ملدة  للشركة  اإلدارة  مجلس 

سنوات.
بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار)
(،2021/05/05 (: بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم):)777194.
185 P

FIUDUCIAQ ASSOCIE

 ONGLE BD OMAR EL KHAYAM ET RUE

 EL HODHOD RESIDENCE LE CAF 1ER

ETAGE, CASABLANCA

TELE : 05.22.47.35.77

YAMENO شركة
S.A

الرأسما4 االجتماعي : 253.620.000 
درهم

املقر االجتماعي : 2، شارع موال2 
سليمان عين السبع، الدار البيضاء

السجل التجار2 : 317799
تعديالت قانونية

االدارة) مجلس  رئيس  استقالة 
املتخذة) التحضيرات  بمقت�ضى 
بعقد) (،2021 مارس) (15 تاريخ) في 
الجمعية العامة العاد2 وغير العاد2))

االجتماع تقرر ما يلي):

مجلس) رئيس  استقالة  قبو4 
نيبالز) مارسيل  غي  السيد  اإلدارة 
وتم شكره على) (guy marcel niplaz
ترأسه) املجهودات التي قام بها اثناء)

ملهامه في الشركة.
تعيين السيد جون ميشيل اندريو)
بصفته) (jean( michel( anderieu
ملدة) للشركة  اإلدارة  مجلس  رئيس 

ستة سنوات.
بكتـابة) تم  القـانوني  اإليداع 
التجارية) املحـكمة  لدى  الضـبط 
(،2021 5)ما2) بتـاريخ) بالدار البيضاء)

تحت رقم)777191.
186 P

FIUDUCIAQ ASSOCIE
 ONGLE BD OMAR EL KHAYAM ET RUE
 EL HODHOD RESIDENCE LE CAF 1ER

ETAGE, CASABLANCA
TELE : 05.22.47.35.77

YAMED CAPITAL شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
الرأسما4 االجتماعي : 1.000.000 

درهم
املقر االجتماعي : 12، زنقة تيمور 
وزاوية زنقة خليج القمور عين 

الدئاب، الدار البيضاء
السجل التجار2 : 275879

تعديالت قانونية
تفويت الحصص

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تم) (،2021 أبريل) (6 بتاريخ) املتخذ 

بموجبه ما يلي):
تفويت ملا مجموعه)10.000)حصة)
كابيتا4) ياميد  من شركة  اجتماعية 
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 
 YAMED شركة) من  واحد  بشريك 
CAPITAL MANAGERS.N.V)لفائدة)

.DEMAY GROUP B.V(شركة
الجديد) األسا�ضي  القانون  تعيين 

للشركة.
بكتـابة) تم  القـانوني  اإليداع 
التجارية) املحـكمة  لدى  الضـبط 
(،2021 5)ما2) بتـاريخ) بالدار البيضاء)

تحت رقم)777189.
187 P

FIUDUCIAQ ASSOCIE
 ONGLE BD OMAR EL KHAYAM ET RUE
 EL HODHOD RESIDENCE LE CAF 1ER

ETAGE, CASABLANCA
TELE : 05.22.47.35.77

HOTELIER EL BADII شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة 

الرأسما4 االجتماعي : 2.000.000 
درهم

املقر االجتماعي : رقم 4 زنقة تبرق، 
الرباط

السجل التجار2 : 23785
تعديالت قانونية

بمقت�ضى قرار الشركاء)بعقد جمع)
يونيو) (26 بتاريخ) العاد2  غير  عام 

2020،)قرر ما يلي):
 5.000 إعادة توزيع ملا مجموعه)
فندق) شركة  من  اجتماعية  حصة 
البديع شركة ذات مسؤولية محدودة)
نظرا لوفاة السيد محمد بن عبد هللا)
إعادة) تم  (،2020 يناير) (29 (: بتاريخ)
حصة) (5.000 مجموعه) ما  توزيع 

ابجتماعية لفائدة ورثته.
تعديل القانون األسا�ضي للشركة.

بكتـابة) تم  القـانوني  اإليداع 
التجارية) املحـكمة  لدى  الضـبط 
(،2021 مارس) (23 بتـاريخ) بالرباط 

تحت رقم)111970.
188 P

FIUDUCIAQ ASSOCIE
 ONGLE BD OMAR EL KHAYAM ET RUE
 EL HODHOD RESIDENCE LE CAF 1ER

ETAGE, CASABLANCA
TELE : 05.22.47.35.77

 EL MADRASSA شركة
AFOUSS

شركة ذات مسؤولية محدودة 
بشريك وحيد

الرأسما4 االجتماعي : 4.344.000 
درهم

املقر االجتماعي : شارع محمد 
الخامس تابريكت، سال

السجل التجار2 : 20535
تعديالت قانونية

بمقت�ضى قرار الشركاء)بعقد جمع)
يونيو) (26 بتاريخ) العاد2  غير  عام 

2020،)قرر ما يلي):
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إعادة توزيع ملا مجموعه)43.440 
حصة اجتماعية من شركة املدرسة)
افوس شركة ذات مسؤولية محدودة)
بشريك وحيد للسيد محمد بن عبد)
هللا لفائدة ورثته تبعا لوفاته بتاريخ)

29)يناير)2020.
للشركة) القانوني  الشكل  تعديل 
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة  من 
ذات) شركة  إلى  وحيد  بشريك 

مسؤولية محدودة.
تغيير البنود من القانون األسا�ضي)

للشركة.
تحيين القانون األسا�ضي للشركة.

بكتـابة) تم  القـانوني  اإليداع 
االبتدائية) املحـكمة  لدى  الضـبط 
تحت) (،2021 مارس) (22 بسال بتـاريخ)

رقم)36265.
189 P

FIUDUCIAQ ASSOCIE
 ONGLE BD OMAR EL KHAYAM ET RUE
 EL HODHOD RESIDENCE LE CAF 1ER

ETAGE, CASABLANCA
TELE : 05.22.47.35.77

 EL MADRASSA شركة
MAYSRA

شركة ذات مسؤولية محدودة 
بشريك وحيد

الرأسما4 االجتماعي : 3.292.000 
درهم

املقر االجتماعي : حي مسرور 1 شارع 
كير، تمارة

السجل التجار2 : 99199
تعديالت قانونية

بمقت�ضى قرار الشركاء)بعقد جمع)
يونيو) (26 بتاريخ) العاد2  غير  عام 

2020،)قرر ما يلي):
إعادة توزيع ملا مجموعه)32.920 
حصة اجتماعية من شركة املدرسة)
ميسرة شركة ذات مسؤولية محدودة)
بشريك وحيد للسيد محمد بن عبد)
هللا لفائدة ورثته تبعا لوفاته بتاريخ)

29)يناير)2020.
للشركة) القانوني  الشكل  تعديل 
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة  من 
ذات) شركة  إلى  وحيد  بشريك 

مسؤولية محدودة.

تغيير البنود من القانون األسا�ضي)

للشركة.

تحيين القانون األسا�ضي للشركة.

بكتـابة) تم  القـانوني  اإليداع 

التجارية) املحـكمة  لدى  الضـبط 

(،2021 مارس) (23 بتـاريخ) بالرباط 

تحت رقم)111969.

190 P

FIUDUCIAQ ASSOCIE

 ONGLE BD OMAR EL KHAYAM ET RUE

 EL HODHOD RESIDENCE LE CAF 1ER

ETAGE, CASABLANCA

TELE : 05.22.47.35.77

MODATRIC شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة

الرأسما4 االجتماعي : 6.600.000 

درهم

املقر االجتماعي : 71، زنقة املدارس 

بوسجور، الدار البيضاء

السجل التجار2 : 169743

تعديالت قانونية
تمديد مدة التسيير

بمقت�ضى الجمع العام غير العاد2)

بتاريخ البيضاء) بالدار   املنعقد 

شركة) قرر شركاء) (،2020 يناير) (15

مسؤولية) ذات  شركة  موداتريك 

محدودة ما يلي):

للسيد) التسيير  مدة  تمديد 

بنمو�ضى محمد كمسير وحيد للشركة)

ملدة غير محدودة)؛
القانون) من  (43 الفصل) تعديل 

األسا�ضي للشركة)؛

بكتـابة) تم  القـانوني  اإليداع 

التجارية) املحـكمة  لدى  الضـبط 

أبريل) (13 بتـاريخ) البيضاء) بالدار 

2021،)تحت رقم)747327.

191 P

KY. WORKSHOP شركة
SARL

الهدف االجتماعي):)أعما4 الديكور)

أو الزخرفة لشقق)؛

األشغا4 املختلفة والبناء.

التسيير):)عبد الصماد قصابي.

فيال) (21 قطاع) (: املقر اإلجتماعي)
الرياض) حي  النخيل  شارع  (3 رقم)

الرباط.
رأسما4 الشركة):)100.000)درهم)

مقسمة كالتالي):

درهم) (100 1000)حصة من فئة)

عبد الصماد قصابي)؛

درهم) (100 1000)حصة من فئة)

عصام يابور2.
(: التجار2) بالسجل  التقييد  رقم 

.150103

192 P

REGENCY TOURISME
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

 AU(CAPITAL(DE 1.000.000

DIRHAMS

 SIEGE(SOCIAL : 11, AV.AL(MAJD

 BLOC 4 IMM 11 MAG(N°36

MASSIRA3 CYM - RABAT

 RC )RABAT( : 151809

TP : 26405402

IF : 50259928

ICE : 002799196000034

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

حرر) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم) (،2021 أبريل) (28 يوم) بالرباط،)

ذات) لشركة  األسا�ضي  النظام  وضع 

املميزات) ذات  محدودة  مسؤولية 

املبينة فيما يلي):

 REGENCY (: التسمية)

.TOURISME

شركة) (: الشكل القانوني للشركة)

ذات مسؤولية محدودة.
في) حدد  (: الشركة) رأسما4 

1.000.000)درهم مقسمة إلى عشرة)

 100 بمبلغ) حصة،) ()10.000( آالف)

الشركاء) بين  موزعة  للحصة،) درهم 

كالتالي):

السيدة اوزين رجاء):)5000)حصة)؛

السيد بنيس خالد):)5000)حصة.

 11, AV.AL (: االجتماعي) املقر 

 MAJD( BLOC 4 IMM 11 MAG

.N°36 MASSIRA3 CYM - RABAT

النقل   : التجار2  النشاط 

السياحي.

التسيير : تم تعيين السيدة اوزين 
مسيرين  خالد  بنيس  والسيد  رجاء 

للشركة ملدة غير محددة.

بمصلحة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية) باملحكمة  التجار2  السجل 

بالرباط تحت رقم)114387)بتاريخ)4 

ما2)2021.
رقم السجل التجار2):)151809.

193 P

TAJ MULTISERVICES
SARL

في)) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تحرير) تم  بالرباط  (،2009 يناير) (8

والقوانين) العام  الجمع  محضر 

األساسية للشركة قرر ما يلي):

حل الشركة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

القانوني بالرباط تحت رقم)103023 

بتاريخ)15)نوفمبر)2019.

194 P

IREMAX PRO
SARL AU

شركة محدودة املسؤولية ذات 

الشريك الوحيد

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

قد تم) (،2021 مارس) (29 يوم) بسال،)

املسؤولية) محدودة  شركة  تأسيس 

تحمل) والتي  الوحيد  الشريك  ذات 

الخصائص التالية):

 IREMAX PRO SARL (: التسمية)

.AU
رأسما4 الشركة : 100.000 درهم 

مقسم على 1000 حصة بثمن 100 

درهم للحصة.

االيوبي  زنقة   : االجتماعي  املقر 

 )074( زاوية  مكرر   10 رقم  محل 

مدينة، باب املريسة - سال.
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الهدف االجتماعي : 

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي.

السيد  الشركة  يسير   : التسيير 

للبطاقة  الحامل  حسن  حمريت 

الوطنية رقم AB340465، ملدة غير 

محدودة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

الضبط) كتابة  لدى  القانوني 

3)ما2) باملحكمة االبتدائية بسال يوم)

2021)تحت رقم)36552.

(: التجار2) السجل  في  االندراج 
التجار2) بالسجل  الشركة  سجلت 

بسال تحت رقم)33591.
لإلشارة والنشر

املسير):)السيد حمريت حسن

195 P

»LITTLE FRENCH«
SARL AU

تأسيــــس
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تم) قد  بالربــاط.) (2021 مارس) (11

املسؤولية) ذات  شركة  تأسيــس 

املحدودة بشريك وحيد والتي تحمل)

الخصــائص التالية):

 Little( French( SARL (: التسمية)

.AU

ذات) شركة  (: القـانـونـية) الصـفـة 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

الهـدف االجـتـماعـي):

-)تقديم األطعمة و املشروبات غير)

الكحولية الساخنة أو الباردة لتناولها)

في املحل أو أخدها.

الكعك املصنوع) بيع الحلويات،) (-

محليا أو منزليا املرافقة باملشروبات)

الغير الكحولية الساخنة أو الباردة في)

عين املكان أو تسليمها.

في) األنشطة  تشغيل  و  تطوير  (-

صناعة و تجهيز املطاعم.
درهم) (700.000 (: املــــــا4) رأس 

مقسم إلى)700)حصة من فئة)1000 

املخصصة) الواحدة  للحصة  درهم 

بالكامل لشركة):)

 SAS WORLD PROJECTS

PARIS SAS 700 حصة اجتمــاعية.

املجموع):)700)حصة اجتمــاعية.

من) ابتداء) سنة  (99 (: الـمــــــــــدة)

التأسيس النهائي.

السـنـة الـمـالـية):)من فاتح يناير إلى)

31)دجنبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.)

واد) زنقة  (،4 (: االجـتـماعــي) املقـر 

زيـــز،ا لطــابق الثـــالث،)الشقــة رقــم)7،)

أكــدا4 الربـــاط.

التـــســيـيــــر):)تسير الشركة من طرف)

السيد أيوب وسعدن و السيد هوبن)

جوليان جاك ملدة غير محدودة.)

اإليداع) تـم  (: الــقـانـوني) اإليــداع 

القانوني باملحكمة التجارية بالربــاط)
تحت رقم)114400)والسجل التجار2)

رقم)151815.
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 RIMAS POUR LE

 DEVELOPPEMENT

IMMOBILIER
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد

رأسمالها : 1.000.000 درهم

املقر االجتماعي : رقم 84، شارع 

تادلة، إقامة بسم هللا، شقة 8، 

الطيران، الرباط

س.ت : 111137

تصفية شركة
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)

املسماة) للشركة  (2021 أبريل) (28

العقار2«) للتطوير  »ريماس 

ش.ذ.م.م.ب.و.

ورأسمالها)1.000.000)درهم

شارع) (،84 رقم) (: املقر االجتماعي)

 ،8 شقة  هللا،  بسم  إقامة  تادلة، 

الطيران، الرباط.

أهداف  تحقيق  : عدم   4 نتيجة 

الشركة.

رقم  باملبنى  التصفية  مقر  وحدد 

هللا،  بسم  إقامة  تادلة،  شارع   ،84

شقة 8، الطيران، الرباط.

وعين : السيد علي بن فوزان بن 

محمد الفوزان حامل لجواز السفر 

 24 بتاريخ  مزداد   ،T694232 رقم 

حي  باملبنى  القاطن   ،1968 سبتمبر 

الرياض  الشرقي  الدائر2  الربوة 

العربية السعودية كمصفي للشركة.

وعند االقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق)

: رقم 84،  املتعلقة بالتصفية باملبنى)

شارع تادلة، إقامة بسم هللا، شقة 8، 

الطيران، الرباط.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تـم 

ما2) (10 بتاريخ) بالربــاط  التجارية 

2021)تحت رقم)114585.
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إقامة السياحة 2

ش.م.م ش.و

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

الرأسما4 االجتماعي : 30، شارع 

موال2 يوسف الدار البيضاء

 السجل التجار2 بالدار البيضاء

رقم : 174.087

التعريف الضريبي : 1107399

بمقت�ضى محضر قرارات الشريك)

2021))قرر) 31)مارس) الوحيد بتاريخ)

 2 الشريك الوحيد إلقامة السياحة)

ش.م.م ش.و ما يلي):

عن) الناتجة  للخسارة  نظرا 

النشاط األخير،)قرر الشريك الوحيد)

من) (86 الفصل) ملقتضيات  طبقا 

قانون رقم)96/5)املؤرخ في)13)فبراير)

إقامة) استغال4  استمرار  (،1997

السياحة)2)ش.م.م ش.و.

يد2) بين  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية) املحكمة  ضبط  كتابة 

 2021 10)ما2) بالدار البيضاء)بتاريخ)

تحت رقم)777689.
للمقتطف والبيان

اإلدارة
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أكتيف بروموت ش.م

ACTIF PROMOTE
S.A

شركة مساهمة
رأسما4 : 500.000 درهم

مقرها االجتماعي : 30، شارع موال2 

يوسف الدار البيضاء

السجل التجار2 بالدار البيضاء رقم 

136.199

التعريف الضريبي : 110.1874

العام) الجمع  محضر  بمقت�ضى 

بتاريخ املنعقد  للشركة،)  املختلط 

30)أبريل)2021))تقرر ما يلي):

الحل املسبق للشركة)؛

العام) املدير  الرئيس  مهام  انتهاء)

وأعضاء)مجلس إدارة الشركة)؛

الحسابات) مراقب  مهام  انتهاء)

مكتب)ERNST(&(YOUNG)؛

بنيس) صوفيا  السيدة  تعيين 

كمصفي للشركة،)املزداد بتاريخ فاتح)
زنقة) (14 (: الكائنة ب) (،1978 نوفمبر)

الشقة) الطابق الخامس،) ابن هال4،)
حي راسين بالدار البيضاء،) (،15 رقم)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  والحاملة 

عدد)BE7113414)؛

(،30 (: ب) التصفية  مقر  تحديد 

شارع موال2 يوسف،)الدار البيضاء.

إلتمام) منحها  تم  الصالحيات 

اإلجراءات القانونية.

لدى) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية) املحكمة  ضبط  كتابة 

 2021 10)ما2) بالدار البيضاء)بتاريخ)

تحت رقم)777690.
للمقتطف والبيان

اإلدارة
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COOPER MANAGEMENT
SLIMANI SADOUK

COMPTABLE AGREE PAR L’ETAT
 N° 48 RUE MOHAMED EL AMRAOUI -

RESIDENCE NIZAR
06.61.22.00.99/05.37.37.87.81

05.37.90.39.26

STE ALAOUY - CARREAUX
ش.ذ.م.م.

ذات الشريك الوحيد
املقر االجتماعي : مركز لالميمونة - 

سوق أربعاء الغرب
شركة) تأسيس  لعقد  تبعا 
ALAOUY - CARREAUX)ش.ذ.م.م.)
تأسيس) تقرر  الوحيد  الشريك  ذات 
املحدودة) املسؤوليية  ذات  شركة 
هي) مميزاتها  الوحيد  الشريك  ذات 

كالتالي):
شركة) (: الشكل القانوني للشركة)
ذات) املحدودة  املسؤولية  ذات 

الشريك الوحيد.
 STE ALAOUY - (: التسمية)

.CARREAUX
العقاقير) بيع  (: الرئي�ضي) املوضوع 

بالتقسيط.
بيع بالط اإلسمنت بالتقسيط.

املقر االجتماعي):)مركز لالميمونة.
املدة):)99)سنة.

رأسما4) حدد  (: الشركة) رأسما4 
خمسون) (50.000 مبلغ) في  الشركة 
 500 إلى) مقسمة  درهم  ألف 
خمسمائة حصة اجتماعية من فئة)

100)مائة درهم للواحدة.
الشكل) على  الحصص  تخصص 

التالي):
(- مركز لالميمونة) (: العلو2 قاسم)

سوق أربعاء)الغرب)-)500)حصة.
املجموع):)500)حصة.

قاسم،) العلو2  السيد  (: اإلدارة)
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.GB 19770(رقم
وقد تم اإليداع القانوني لقوانين)
بسوق) االبتدائية  باملحكمة  الشركة 
 2021 ما2) (5 بتاريخ) الغرب  أربعاء)

تحت رقم)2021/60.
200 P

COOPER MANAGEMENT

SLIMANI SADOUK

COMPTABLE AGREE PAR L’ETAT

 N° 48 RUE MOHAMED EL AMRAOUI -

RESIDENCE NIZAR

06.61.22.00.99/05.37.37.87.81

05.37.90.39.26

STE PALABRA - TRANS

ش.ذ.م.م.

املقر االجتماعي : حي هند، مجموعة 

األمل، رقم 62، سوق أربعاء الغرب

 STE شركة) تأسيس  لعقد  تبعا 

ش.ذ.م.م.) (PALABRA - TRANS

تقرر تأسيس شركة ذات املسؤولية)

املحدودة،)مميزاتها هي كالتالي):

شركة) (: الشكل القانوني للشركة)

ذات املسؤولية املحدودة.

 STE PALABRA - (: التسمية)

.TRANS

املوضوع الرئي�ضي):)نقل املوظفين.

هند،) حي  (: االجتماعي) املقر 

سوق) (،62 رقم) (- األمل) مجموعة 

أربعاء)الغرب.

املدة):)99)سنة.

رأسما4) حدد  (: الشركة) رأسما4 

الشركة في مبلغ)10.000)عشرة آالف))

مائة حصة) (100 إلى) مقسمة  درهم 

مائة درهم) (100 اجتماعية من فئة)

للواحدة.

الشكل) على  الحصص  تخصص 

التالي):

هند،  حي   : هللا) عبد  الحديو2 

سوق   ،70 رقم  املسيرة،  مجموعة 

أربعاء الغرب - 50 حصة.

مكاو2 عاد4 : حي هند، مجموعة 

املسيرة، رقم 69، سوق أربعاء الغرب 

- 50 حصة.

املجموع):)100)حصة.

اإلدارة):)عين مسيرين للشركة):

السيد الحديو2 عبد هللا،)الحامل)

 GB رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.4057

الحامل) عاد4،) مكاو2  السيد 

 GB رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.155791

وقد تم اإليداع القانوني لقوانين)

بسوق) االبتدائية  باملحكمة  الشركة 

 2021 ما2) (5 بتاريخ) الغرب  أربعاء)

تحت رقم)2021/61.
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CENTRE D’AFFAIRE ADISTANCE CENTER

STE A RESPONSABILITE LIMITEE

A ASSOCIE UNIQUE

AU CAPITAL DE 100.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : 23 AVENUE ANOUAL

IMM FLEURY 11 BUREAU N°4 KENITRA

FIX : 05.378.36.02.59

 STE BOULANGERIE

 PATISSERIE JAWHARAT

MARWA

SARL

بالقنيطرة) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

الخصائص) تحمل  والتي  محدودة 

التالية):

 STE BOULANGERIE (: التسمية)

 PATISSERIE JAWHARAT

.MARWA

.SARL(:(الصيغة القانونية

الهدف االجتماعي):

مخبزة.

تاجر الحلويات واملعجنات.

منظم حفالت.

رأسما4 الشركة):)100.000)درهم)

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

درهم للحصة الواحدة موزعة) (100

بين الشركاء)على الشكل التالي):

 500 (: أمزيل) الحسين  السيد 

حصة.

السيد أحمد سالم):)500)حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أ2 من تاريخ وضع)

السجل التجار2.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

تجزئة) (25 رقم) (: املقر االجتماعي)

الحزام الساكنية القنيطرة.

املسير):)السيد الحسين أمزيل.

رقم السجل التجار2)60295.
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CABINET OFISCONSEIL

 RESIDENCE ENNOUR IMM 11 BUREAU

N°12

 2EME ETAGE RUE DAYET IFRAH AGDAL

RABAT

TRAVAUX DE COMPTABILITE

FISCALITE JURIDIQUE

CREATION D’ENTREPRISE

CONSEIL EN GESTION

STE EDEGGO

SARL

تغييرات مختلفة
العام) الجمع  مداوالت  إثر  على 

أبريل) (20 بتاريخ) املنعقد  االستثنائي 

 EDEGGO(2021)قرر مساهمو شركة

 05 SARL)والتي يوجد مقرها ب رقم)

عوا) زنقة ضاية  (11 عمارة) (2 طابق)

أكدا4 الرباط التغييرات التالية):

بيع الحصص االجتماعية):

السيد زكرياء)منير بيع)510)حصة)

إلى السيد بلفاطمي برود2.

(: برود2) بلفاطمي  السيد  شراء)

510)حصة.

استقالة) (: الشركة) مسير  تغيير 

لشركة) املسير  وتعيين  منير  زكرياء)

السيد بلفاطمي برود2.

SARL تغيير الصفة القانونية من)

.SARL AU(إلى

تغيير القوانين األساسية للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (28 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2021)تحت رقم)114242.
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STE ACTIV PORT
SARL

EN LIQUIDATION
RC(N° 13687/SALE

إشعار بحل الرشكة
بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بسال)
قرر املساهمون) (2017 يونيو) (12 في)
شركة) (ACTIV PORT SARL في)
رأسمالها) املحدودة  املسؤولية  ذات 
(،377 رقم) ومقرها  درهم  (10.000

سكتور)6)حي السالم سال ما يلي):
 ACTIV املسماة) الشركة  حل 

.PORT SARL
أحرور) حميد  السيد  تعيين 
 ACTIV PORT للشركة) كمصفي 

.SARL
تحديد مقر التصفية بجعل املقر)
رقم) في  التصفية  كمقر  االجتماعي 

377)سكتور)6،)حي السالم سال.
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بسال) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
رقم) تحت  (2021 ما2) (6 بتاريخ)

.36591
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STE ALMA PARTNERS
SARL

رأسمالها : 100.000 درهم
املقر االجتماعي : عمارة 30 الشقة 
رقم 8 زنقة أحمد الوكيلي حسان - 

الرباط
بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ) ( (- (1 
تأسيس شركة) تم  (2020 يوليو) (13
تحمل اسم أملا بارتنر ش.ذ.م.م.)تتوفر)

على املميزات التالية):
املقر االجتماعي):)عمارة)30)الشقة)
(- زنقة أحمد الوكيلي حسان) (8 رقم)

الرباط.
الهدف االجتماعي):

االستيراد والتصدير.
مدة االستمرار):)99)سنة.

درهم) (100.000 (: املا4) رأس 
مقسم إلى)1000)حصة من فئة)100 

درهم موزع كما يلي):

السيدة الزهرة املالح):)550)حصة.
 450 (: السيدة أناس ميساء)روبن)

حصة.
التسيير):)تم تعيين السيدة الزهرة)
غير) ملدة  للشركة  كمسيرة  املالح 

محدودة.
من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

فاتح يناير وتنتهي في)31)ديسمبر.
لتكوين) (%5 بعد اقتطاع) (: األرباح)
يوزع) القانوني  االحتياط  صندوق 
الباقي على الشركاء)حسب حصصهم.
2)-)تم اإليداع القانوني باملحكمة)
السجل) تحت  بتمارة  االبتدائية 

التجار2 رقم)151931.
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STE ALL DENTAL
SARL AU

رأسمالها : 100.000 درهم
املقر االجتماعي : عمارة رقم 9 

الطابق األر�ضي ميزانين شارع الكوفا 
- الرباط

1)-))بمقت�ضى عقد عرفي بتاريخ)6 
يناير)2021)تم تأسيس شركة تحمل)
اسم ا4 دونتا4))ش.ذ.م.م.ش.و تتوفر)

على املميزات التالية):
 9 رقم) عمارة  (: االجتماعي) املقر 
الطابق األر�ضي ميزانين شارع الكوفا)

-)الرباط.
الهدف االجتماعي):

األجهزة وقطاع الغيار) بيع وشراء)
واألجهزة) االشعاعي  العالج  ألجهزة 

الكهربائية الطبية.
مدة االستمرار):)99)سنة.

درهم) (100.000 (: املا4) رأس 
مقسم إلى)1000)حصة من فئة)100 

درهم موزع كما يلي):
السيد أنس امزيان):)1000)حصة.
أنس) السيد  تعيين  تم  (: التسيير)
غير) ملدة  للشركة  كمسير  امزيان 

محدودة.
من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

فاتح يناير وتنتهي في)31)ديسمبر.
لتكوين) (%5 بعد اقتطاع) (: األرباح)
يوزع) القانوني  االحتياط  صندوق 
الباقي على الشركاء)حسب حصصهم.

2)-)تم اإليداع القانوني باملحكمة)
السجل) تحت  بالرباط  التجارية 

التجار2 رقم)151979.
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STE ENIGMA TRAVAUX
SARL AU

بتاريخ) املمضية  للعقود  طبقا 
القانون) تحرير  تم  (2021 مارس) (4
الخصائص) ذات  لشركة  األسا�ضي 
مارس) (19 بتاريخ) واملسجلة  التالية 

.2021
ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
أشغا4) (: االجتماعي) الهدف 
وأشغا4) البناء) وأشغا4  البستنة 

مختلفة.
درهم) (100.000 (: الرأسما4)
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.
الوئام) قطاع  (: االجتماعي) املقر 
زنقة بنشم�ضي رقم)2)العيايدة)-)سال.

نعيمة) أبيضة  السيدة  (: التسيير)
مسيرة وحيدة للشركة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بسال) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
التجار2) بالسجل  التقييد  رقم 

.33615
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 STE SONAFER
CONSTRUCTION

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة

وذات شريك وحيد
يقدر رأسمالها ب 100.000 درهم

املقر االجتماعي : رقم 185، تجزئة 
رقم 3 مجمع رياض والد مطع - تمارة

العام) الجمع  محضر  على  بناء)
مارس) (26 االستثنائي املنعقد بتاريخ)
 SONAFER 2021)قرر شركاء)شركة)
ذات) شركة  (CONSTRUCTION
شريك) وذات  محدودة  مسؤولية 

وحيد ما يلي):

تفويت الحصص):
اجتماعية) حصة  (1000 تفويت)
من طرف السيد رزوق عبد الغفور،)

للسيد ابراهيم بنجار2.
جديد) مسير  وتعيين  استقالة 

لشركة):
العام) الجمع  محضر  على  بناء)
الحصص) بتفويت  االستثنائي 
استقالة) قبو4  تم  أعاله  املذكورة 
السيد رزوق عبد الغفور من مهمة)
ابراهيم) السيد  تعيين  مع  التسيير 

بنجار2 كمسير جديد للشركة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (22 بتاريخ) بتمارة  االبتدائية 
السجل) (5496 عدد) تحت  (2021

التجار2 رقم)126149.
208 P

مكتب محمد للمحاسبة واالستشارة

CMCC

محاسب بالرباط

GSM : 06.61.33.94.09

STE OXY ART
SARL AU

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم وضع) (2021 أبريل) (26 بالرباط في)
ذات) لشركة  األسا�ضي  القانون 
الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد املميزات التالية):
 STE OXY ART SARL (: التسمية)

.AU
االستشارات) (: االجتماعي) الهدف 
والتجارة) )وكالة االتصاالت() اإلدارية)

ومقاولة جميع خدمات البناء.
نوباليا) زنقة  (4 (: االجتماعي) املقر 
حي) أ2  بلوك  (17 سكتور) (4 تجزئة)

الرياض الرباض.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تقييدها بالسجل التجار2.
درهم) (100.000 (: رأسمالها)
فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 
100)درهم للحصة الواحدة املوزعة)

على الشكل التالي):
السيد منصف العياد2 املحصل)

على)1000)حصة.
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لشركة) كمسير  عين  (: التسيير)
غير) لفترة  العياد2  منصف  السيد 

محددة.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
 6 في) (114480 رقم) تحت  بالرباط 
التجار2) السجل  رقم  (2021 ما2)

.151899
209 P

STE ADVANCED SUPLY
SARL

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تمت) (2021 أبريل) (5 يوم) بالرباط 
لشركة) التأسي�ضي  القانون  صياغة 
لها الخصائص) محدودة املسؤولية،)

التالية):
 STE ADVANCED (: التسمية)

.SUPPY
وبيع) وشراء) استيراد  (: الهدف)
الصحة) ومعدات  املواد  وتوزيع 

والسالمة.
ابن) شارع  (59 (: االجتماعي) املقر 
سينا الشقة رقم)11)أكدا4)-))الرباض.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيس الشركة.
الرأسما4):)حدد رأسما4))الشركة)

في مبلغ)100.000.0)درهم.
اإلدارة):)عهد تسيير الشركة السيد)

أمين العدالني والسيد أمين اعمار.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

غاية)31)ديسمبر.
وتسجيل) القانوني  اإليداع  تم 
الشركة بالسجل التجار2 للمحكمة)
ما2) (11 بتاريخ) بالرباط  التجارية 
التجار2) السجل  رقم  (2021

.114606
210 P

مكتب األستاذة هند الحيمر

موثقة بالقنيطرة

شركة أورو أزورو دملاري
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأسما4 : 200.000 درهم
مقرها االجتماعي : الحوزية، بلوك م 

رقم 42 القنيطرة
رقم التقييد في السجل التجار2 

59037

1)-))بمقت�ضى عقد2 بيع لجزء)من)

أسهم شركة أورو أزورو دملار2 بتاريخ)

7)أبريل)2021.

تم بيع جميع أسهم السيد كفتايو)

باولو املتمثلة في)100)حصة في شركة)

لفائدة) دملار2 ش.ذ.م.م.) ازورو  أورو 

السيد كفتايو جانلوكا.

د2) السيد  أسهم  جميع  بيع  تم 

 100 روزا موريسيو انجلو املتمثلة في)
دملار2) أزورو  أورو  شركة  في  حصة 

روزا) د2  السيد  لفائدة  ش.ذ.م.م.)

روكو أليسيو.

العام) الجمع  ملحضر  وتبعا 

االستثنائي بتاريخ7)أبريل)2021.

جانلوكا) كفتايو  السيد  إعفاء)

من) أليسيو  روكو  روزا  د2  والسيد 

الشركة) تسيير  في  كشريكين  مهمتها 

والسيد) باولو  كفتايو  السيد  وتعيين 

كمسيرين) انجلو  موريسيو  روزا  د2 

غير مساهمين للشركة.

2)-))تم اإليداع القانوني بالسجل)

االبتدائية) املحكمة  لدى  التجار2 

2021)تحت) 3)ما2) بالقنيطرة بتاريخ)

عدد)82242.
للخالصة والبيان

211 P

 STE LABYAD POUR TOUTES

LES SPECIALITE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد
رأسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : زنقة 2 رقم 29 حي 

معمورة الساكنية - القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

بالقنيطرة تم وضع القانون األسا�ضي)

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات) ذات  وحيد  بشريك 

التالية):

 STE LABYAD POUR (: التسمية)

 TOUTES LES SPECIALITE SARL

.AU

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
 29 رقم) (2 زنقة) (: املقر االجتماعي)

حي معمورة الساكنية القنيطرة.

موضوع الشركة):

الحراسة والتنظيف.

األشغا4 املختلفة.

التجارة.

رأسما4) حدد  (: الشركة) رأسما4 

درهم) (100.000 مبلغ) في  الشركة 

اجتماعية) حصة  (1000 إلى) مقسم 

محررة) للواحدة  درهم  (100 بقيمة)

بكاملها مكتتبة وموزعة على الشركاء)

كالتالي):

 1000 (: السيد نور الدين لبيض)

حصة.

املدة):)99)سنة.

نور) السيد  إلى  أسند  (: التسيير)

الدين لبيض.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر.

التجار2) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت)

رقم)60443)بتاريخ)4)ما2)2021.

212 P

STE PHONE CORNER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد

رأسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : 31، زاوية زنقة 

 A أنوا4 ومحمد القر2 إقامة منار

مكتب رقم 5 - القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

بالقنيطرة تم وضع القانون األسا�ضي)

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات) ذات  وحيد  بشريك 

التالية):

 STE PHONE (: التسمية)

.CORNER SARL AU

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

زاوية زنقة) (،31 (: املقر االجتماعي)

 A منار) إقامة  القر2  ومحمد  أنوا4 

مكتب رقم)5)-)القنيطرة.

موضوع الشركة):
املختلفة االشغا4  في   املقاولة 

)أو البناء.

تاجر.
االستيراد والتصدير.

رأسما4) حدد  (: الشركة) رأسما4 
درهم) (100.000 مبلغ) في  الشركة 
اجتماعية) حصة  (1000 إلى) مقسم 
محررة) للواحدة  درهم  (100 بقيمة)
بكاملها مكتتبة وموزعة على الشركاء)

كالتالي):
 1000 (: املختار2) حاتم  السيد 

حصة.
املدة):)99)سنة.

أسند إلى السيد حاتم) (: التسيير)
املختار2.

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

التجار2) بالسجل  التقييد  تم 
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت)

رقم)60501)بتاريخ)6)ما2)2021.
213 P

STE ZORGUI VOLAILLE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها : 100.000 درهم
املقر االجتماعي : 125، حي 

التنشيط، الساكنية - القنيطرة
تأسيس شركة

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
بالقنيطرة تم وضع القانون األسا�ضي)
املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املواصفات التالية):
 STE ZORGUI (: التسمية)

.VOLAILLE SARL
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.
حي   ،125 (: االجتماعي) املقر 

التنشيط، الساكنية - القنيطرة.
موضوع الشركة):

بيع الدواجن بالجملة.
رأسما4) حدد  (: الشركة) رأسما4 
درهم) (100.000 مبلغ) في  الشركة 
اجتماعية) حصة  (1000 إلى) مقسم 
محررة) للواحدة  درهم  (100 بقيمة)
بكاملها مكتتبة وموزعة على الشركاء)

كالتالي :
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السيد زركي زهير)):)500)حصة.

السيد زركي محمد):)500)حصة.

املدة):)99)سنة.

السيد زركي) إلى  أسند  (: التسيير)
زهير والسيد زركي محمد.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر.
التجار2) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت)
رقم)60503)بتاريخ)6)ما2)2021.

214 P

STE GAREG TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد
رأسمالها : 40.000 درهم

املقر االجتماعي : 59، إقامة موال2 

عبد العزيز شارع موال2 عبد العزيز 
رقم 4 - القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

بالقنيطرة تم وضع القانون األسا�ضي)

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات) ذات  وحيد  بشريك 

التالية):

 STE GAREG TRANS (: التسمية)

.SARL AU

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

املقر االجتماعي):)59،)إقامة موال2)

عبد العزيز شارع موال2 عبد العزيز)
رقم)4)-)القنيطرة.

موضوع الشركة):

املقاولة في نقل املستخدمين.
رأسما4) حدد  (: الشركة) رأسما4 

الشركة في مبلغ)40.000)درهم مقسم)

إلى)400)حصة اجتماعية بقيمة)100 

درهم للواحدة محررة بكاملها مكتتبة)

وموزعة على الشركاء)كالتالي):

السيد رشيد كارك)):)400)حصة.

املدة):)99)سنة.

أسند إلى السيد رشيد) (: التسيير)

كارك.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر.
التجار2) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت)
رقم)59977)بتاريخ)7)أبريل)2021.

215 P

 STE DOMAINE AGRICOLE

EDSN
شركة ذات مسؤولية محدودة

تأسيس شركة
محرر) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

2021)تم) 14)أبريل) بالقنيطرة بتاريخ)

إنشاء)شركة ذات مسؤولية محدودة)

ذات الخاصيات التالية):

 STE DOMAINE (: االسم)

.AGRICOLE EDSN

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة.

املوضوع االجتماعي):

استغال4 فالحي.

االستيراد وبائع بنصف الجملة.

بيع اآلليات الفالحية.

املدة):)99)سنة.
املقر):)23)رقم)4)زنقة أنوا4 عمارة)

الزهور)11)مكتب ميموزة القنيطرة.

درهم) (100.000 (: الرأسما4)

فئة) من  حصة  (1000 إلى) مقسمة 

100)درهم للحصة الواحدة.

الحصص):

 470 (: سعود2) ابراهيم  السيد 

حصة.

 530 (: الصخير2) الطيب  السيد 

حصة.

التسيير):)السيد ابراهيم سعود2)

كمسير للشركة ملدة غير محدودة.

السجل التجار2 رقم)60519.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة.

تم اإليداع القانوني للشركة) ( (- (2

في القنيطرة  االبتدائية   باملحكمة 

 7)ما2)2021)تحت رقم)60519.

216 P

STE ARIVA DE TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها : 100.000 درهم
املقر االجتماعي : متجر رقم 6 

بمسجد الفتح سيد2 يحيى الغرب
السجل التجار2 رقم 2753 سيد2 

سليمان
تفويت حصص اجتماعية

وتعيين مسير جديد
العام) الجمع  محضر  بمقت�ضى 
 ARIVA DE لشركة) العاد2  الغير 

TRAVAUX)تقرر ما يلي):
املصادقة على تفويت)500)حصة)
100)درهم للحصة) اجتماعية بقيمة)
لفائدة) في ملك السيد بوبكر العود،)
أصبح) الذ2  أعراب  نبيل  السيد 

شريك وحيد.
أعراب مسير) نبيل  السيد  تعيين 
 ARIVA DE TRAVAUX(وحيد لشركة

.SARL AU
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بسيد2 سليمان تحت رقم)

123/2021)بتاريخ)7)ما2)2021.
217 P

STE PERSEVERANCE IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها : 100.000 درهم
املقر االجتماعي : زاوية شارع محمد 

الديور2 ومحمد عبده إقامة كاميليا 
مكتب رقم 24 الطابق الثاني - 

القنيطرة
تأسيس شركة

مسجل) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
بالقنيطرة تم وضع القانون األسا�ضي)
املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 
املواصفات) ذات  وحيد  بشريك 

التالية):
 STE PERSEVERANCE(:(التسمية

.IMMO
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.
شارع) زاوية  (: االجتماعي) املقر 
محمد الديور2 ومحمد عبده إقامة)
24)الطابق الثاني) كاميليا مكتب رقم)

-)القنيطرة.

موضوع الشركة):

منعش عقار2.

رأسما4) حدد  (: الشركة) رأسما4 

درهم) (100.000 مبلغ) في  الشركة 

اجتماعية) حصة  (1000 إلى) مقسم 

محررة) للواحدة  درهم  (100 بقيمة)

بكاملها مكتتبة وموزعة على الشركاء)

كالتالي):

السيد مينة الساكن)):)500)حصة.

(: ليلى) بنسعيد  حسني  السيدة 

500)حصة.

املدة):)99)سنة.

أسند إلى السيدة مينة) (: التسيير)

الساكن.
التجار2) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت)

رقم)60433)بتاريخ)4)ما2)2021.

218 P

مكتب األستاذ أناس البوعناني

موثق

44،)شارع محمد ديبور2،)مكتب رقم)1

بجانب مصرف املغرب

القنيطرة

الهاتف):)037.36.02.30/037.36.02.19

شركة بنلملح وأبنائه
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير املقر االجتماعي
1)-))بمقت�ضى عقد رسمي بتاريخ)8 

يوليو)2020)تم تغيير املقر االجتماعي)

للشركة املسماة شركة بنلملح وأبنائه)

ب) يقدر  رأسما4  ذات  ش.ذ.م.م.)

100.000)درهم من العنوان السابق)

العربي) املغرب  القنيطرة  هو  الذ2 

متجر رقم) (،7 عمارة س) منطقة س،)

1)إلى العنوان التالي):)القنيطرة،)زنقة)

طنجة عمارة)16،)مكتب رقم)16.

القانوني) اإليداع  تم  وقد  ( (- (2

املحكمة) لدى  الضبط  بكتابة 

ما2) (4 بتاريخ) بالقنيطرة  االبتدائية 

2021)تحت رقم)2916.
لالستخالص والبيان

األستاذ أناس البوعناني

219 P
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CAFE 7MARS
شركة ذات مسؤولية محدودة 

 بشريك وحيد 

رأسمالها االجتماعي : 100.000 

درهم

مقرها االجتماعي : بالقنيطرة، شارع 

موال2 عبد العزيز، إقامة ندى 

املخزن رقم 3

بتاريخ) املحرر  املحضر  بمقت�ضى 

املصادقة) تقررت  (،2021 أبريل) (28

على ما يلي):

السيد) الوحيد  الشريك  قرر  (- (1

1000)حصة) الحاج وليد الذ2 يملك)

اجتماعية من فئة)100)درهم للحصة،)

تفويت جميع حصصه للسيد بنوحود)

رضا حيث يصبح هذا األخير الشريك)

الوحيد للشركة.

رضا) بنوحود  السيد  تعيين  (- (2

غير) ملدة  للشركة  الوحيد  املسير 

محددة.

الوحيد) الشريك  قرر  وبهذا،) (- (3

األسا�ضي) القانون  تحيين  الجديد 

للشركة.

بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 

التجار2 للمحكمة االبتدائية بالقنيطرة)

بتاريخ)10)ما2)2021)تحت رقم)82531.
بمثابة مقتطف وبيان

املسير

220 P

STE A MA FAÇON
شركة ذات املسؤولية املحدودة

املقر االجتماعي : رقم 9 زنقة عمرو 

ابن العاص، بلوك A، إقامة الهدى، 

القنيطرة

الحل املبكر للشركة
العام) الجمع  محضر  بمقت�ضى 

 STE A MA لشركة) العاد2  الغير 

FAÇON SARL)تقرر ما يلي):

املبكر) الحل  على  املصادقة 

للشركة.

الرامي،) ازهور  السيدة  تعيين 

بصفته)H،)مصفي للشركة.

الشركة) تصفية  مقر  تحديد 
زنقة عمرو) (،9 رقم) (: بالعنوان التالي)

A،)إقامة الهدى،) ابن العاص،)بلوك)

القنيطرة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ)4)ما2)2021 

تحت رقم)82280.

221 P

STE HMAHMA TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : زاوية زنقة محمد 

الديور2 ومحمد عبده، إقامة 

كاميليا، مكتب رقم 24، الطابق 

الثاني، القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

بالقنيطرة،)تم وضع القانون األسا�ضي)

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املواصفات التالية):

 HMAHMA TRANS التسمية)

.SARL

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.
املقر االجتماعي):)زاوية زنقة محمد)

الديور2 ومحمد عبده،)إقامة كاميليا،)

الثاني،) الطابق  (،24 رقم) مكتب 

القنيطرة.

موضوع الشركة):)املقاولة في نقل)

البضائع.
رأسما4) حدد  (: الشركة) رأسما4 

الشركة في مبلغ)100.000)درهم مقسم)

بقيمة) اجتماعية  حصة  (1000 إلى)

محررة بكاملها،) درهم للواحدة،) (100

مكتتبة،)وموزعة على الشكل كالتالي):

السيد عزيز حماحما)؛

السيد الحسين حماحما.

املدة):)99)سنة.

إلى السيد عزيز) أسند  (: التسيير)

حماحما.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر.

التجار2) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت)
رقم)60521)بتاريخ)6)ما2)2021.

222 P

GIANT WORKS BEN.HARTI
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
رأسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : 26 زنقة أبي زرعة 

 39، شارع موال2 عبد العزيز 

و86 مكرر، شارع موال2 عبد 

الرحمان، عمارة A مكتب رقم 7، 

القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

بالقنيطرة،)تم وضع القانون األسا�ضي)

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات) ذات  وحيد  بشريك 

التالية):

GIANT WORKS BEL. التسمية)

.HARTI SARL AU

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
أبي) زنقة  (26 (: االجتماعي) املقر 

شارع موال2 عبد العزيز) (،39  زرعة)

 و86)مكرر،)شارع موال2 عبد الرحمان،)

عمارة)A)مكتب رقم)7،)القنيطرة.

موضوع الشركة):)

بيع لوازم املكتب بالتقسيط)؛

املختلفة األشغا4  في   املقاولة 

)أو البناء.
رأسما4) حدد  (: الشركة) رأسما4 

الشركة في مبلغ)100.000)درهم مقسم)

بقيمة) اجتماعية  حصة  (1000 إلى)

محررة بكاملها،) درهم للواحدة،) (100

مكتتبة،)وموزعة على الشكل كالتالي):

السيد رضا بلحارتي)1000)حصة.

املدة):)99)سنة.

رضا) السيد  إلى  أسند  (: التسيير)

بلحارتي.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر.

التجار2) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت)

رقم)60495)بتاريخ)6)ما2)2021.

223 P

STE AFRIQUE 24 LILAAMAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد

رأسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : 23، شارع أنوا4، 

عمارة فلور2 11، مكتب رقم 4، 

ميموزا، القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

بالقنيطرة،)تم وضع القانون األسا�ضي)

املحدودة)) املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات) ذات  وحيد  بشريك 

التالية):

 STE AFRIQUE 24 التسمية)

.LILAAMAL SARL AU

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

املقر االجتماعي):)23، شارع أنوا4، 

 ،4 رقم  مكتب   ،11 فلور2  عمارة 

ميموزا، القنيطرة.

ناشر الصحف) (: موضوع الشركة)

والدوريات.

رأسما4) حدد  (: الشركة) رأسما4 

الشركة في مبلغ)100.000)درهم مقسم)

بقيمة) اجتماعية  حصة  (1000 إلى)

محررة بكاملها،) درهم للواحدة،) (100

مكتتبة،)وموزعة على الشركاء)كالتالي):

السيد عماد جليل)1000)حصة.

املدة):)99)سنة.

أسند إلى السيد عماد) (: التسيير)

جليل.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر.

التجار2) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت)

رقم)60305)بتاريخ)26)أبريل)2021.

224 P
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 INSTITUTION LES 4

SAISONS PRIVEE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسيرة جديدة
العام) الجمع  محضر  بمقت�ضى 

 2021 أبريل) (8 بتاريخ) العاد2  الغير 

 INSTITUTION LES 4 لشركة)

ذات) شركة  (SAISONS PRIVEE

املسؤولية املحدودة،)تقرر ما يلي):

استقالة املسيرة حياة الدريوش،)

رقم) الوطنية  للبطاقة  الحاملة 

الشركة) من مهام تسيير  (G459495

وذلك ابتداء)من)8)أبريل)2021.

قرر الجمع العام باإلجماع تعيين)

السيدة دليلة بدجو2 شاوش،)الحاملة)

 G000496 رقم) الوطنية  للبطاقة 

62)زنقة أحمد) والساكنة بالقنيطرة،)

شوقي،)مسيرة وحيدة للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 االبتدائية بالقنيطرة تحت رقم)82365 

بتاريخ)10)ما2)2021.

225 P

STE SATRAOIL
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد

رأسمالها : 100.000 درهم

املقر االجتماعي : عمارة 1415، 

الشقة رقم 16، »لوفالون«، 

القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

بالقنيطرة،)تم وضع القانون األسا�ضي)

املحدودة)) املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات) ذات  وحيد  بشريك 

التالية):

 STE SATRAOIL SARL التسمية)

.AU

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

 ،1415 عمارة   : االجتماعي) املقر 

الشقة رقم 16، »لوفالون«، القنيطرة.

موضوع الشركة):
تاجر في الزيوت أو الوقود السائل)

بالتقسيط)؛
املقاولة في نقل البضائع.

رأسما4) حدد  (: الشركة) رأسما4 
الشركة في مبلغ)100.000)درهم مقسم)
بقيمة) اجتماعية  حصة  (1000 إلى)
محررة بكاملها،) درهم للواحدة،) (100

مكتتبة،)وموزعة على الشركاء)كالتالي):
 1000 التجاني) محمد  السيد 

حصة.
املدة):)99)سنة.

أسند إلى السيد محمد) (: التسيير)
التجاني.

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

التجار2) بالسجل  التقييد  تم 
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت)

رقم)60507)بتاريخ)6)ما2)2021.
226 P

 INSTITUT AFRICAIN DE
L’ENNEAGRAMME PRIVE

SARL AU
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة والشريك الوحيد
محرر) توثيقي  عقد  بمقت�ضى 
من طرف) (،2021 مارس) (31 بتاريخ)
األستاذ عبد الفتاح الشافعي،)املوثق)
النظام) وضع  تم  القنيطرة،) بمدينة 
املسؤولية) ذات  للشركة  األسا�ضي 
الوحيد،) والشريك  املحدودة 

بالبيانات اآلتية):
 INSTITUT AFRICAIN(:(التسمية
 DE L’ENNEAGRAMME PRIVE

.SARL AU
التعليمية) األنشطة  (: الغرض)

والتكوين املستمر.
 50.000 (: االجتماعي) املا4  رأس 

درهم.
حصة) (500 (: الحصص) مجموع 

بقيمة)100)درهم للحصة.
طرف) من  ومؤدى  مخصص 

الشريك الوحيد،)كالتالي):

مشليو2) الدين  حسام  السيد 

50.000)درهم.

الحصص)500)حصة.

املدة):)99)سنة.

(،4 الشقة رقم) (:  املقر االجتماعي)

(،1 رقم) الزنقة  (،70 رقم) العمارة 

املهدية،)الشاطئ،)القنيطرة.

حسام) السيد  (: الشركة) مسير 

الدين مشليو2،)ملدة غير محدودة.
التجار2) بالسجل  التقييد  رقم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة)60467.

227 P

AHK TRANS
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�ضى 

بالقنيطرة،)تم وضع القانون األسا�ضي)

املحدودة)) املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات) ذات  وحيد  بشريك 

التالية):

 AHK TRANS SARL التسمية)

.AU

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
هارون  زنقة   : االجتماعي) املقر 

 3 رقم  فردوس،  إقامة  الرشيد، 

ميموزا، القنيطرة.

موضوع الشركة):)املقاولة في نقل)

املستخدمين.
رأسما4) حدد  (: الشركة) رأسما4 

الشركة في مبلغ)100.000)درهم مقسم)

بقيمة) اجتماعية  حصة  (1000 إلى)

محررة بكاملها،) درهم للواحدة،) (100

مكتتبة،)وموزعة على الشركاء)كالتالي):

السيد سعيد صابر)1000)حصة.

املدة):)99)سنة.

أسند إلى السيد سعيد) (: التسيير)

صابر.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر.
التجار2) بالسجل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت)
رقم)60525)بتاريخ)10)ما2)2021.

228  P

TAIBI CAR
SARL AU

تأسيس الشركة
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

ذات) شركة  تكونت  (2021 مارس) (3

وحيد) لشريك  محدودة  مسؤولية 

مميزاتها كالتالي):

.TAIBI CAR SARL AU(:(التسمية

الصفة القانونية):)ش.م.م ش.و.
بدون) السيارات  كراء) (: الهدف)

سائق.

الرأسما4):)حدد في)100.000)درهم)

 100 بقيمة) سهم  (1000 إلى) مقسم 

درهم للسهم موزعة كالتالي):

1000)سهم زكرياء)الطيبي.

التسيير):)زكرياء)الطيبي.

اإلمضاء):)زكرياء)الطيبي.

املدة):)99)سنة.

املطار،) حي  (: االجتماعي) املقر 

العرو2،)الناضور.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)

االبتدائية بالناضور بتاريخ)12)مارس)

2021)تحت رقم)543.

229 P

FRUTA AGRO MES
SARL AU

تأسيس الشركة
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

ذات) شركة  تكونت  (2021 مارس) (3

وحيد) لشريك  محدودة  مسؤولية 

مميزاتها كالتالي):

 FRUTA AGRO MES (: التسمية)

.SARL AU

الصفة القانونية):)ش.م.م ش.و.

الهدف):)استيراد وتصدير الفواكه)

والخضر.
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الرأسما4):)حدد في)100.000)درهم)

 100 بقيمة) سهم  (1000 إلى) مقسم 

درهم للسهم موزعة كالتالي):

1000)سهم محمد الهروا�ضي.

التسيير):)محمد الهروا�ضي.

اإلمضاء):)محمد الهروا�ضي.

املدة):)99)سنة.

بوزوزار،) حي  (: االجتماعي) املقر 

الناضور.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)

االبتدائية بالناضور بتاريخ)17)مارس)

2021)تحت رقم)570.

230 P

EXPREMIUM CONSULTING

RUE PESCARA HAY AL MATAR, NADOR

Tél : 0536 33 39 77

Fax : 0536 33 39 95

TALAYOU
SARL

تأسيس الشركة
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تكونت شركة ذات) (2021 مارس) (15

مسؤولية محدودة مميزاتها كالتالي):

.TALAYOU SARL(:(التسمية

الصفة القانونية):)ش.م.م.

أو) متنوعة  أعما4  (: الهدف)

إنشاءات.

الرأسما4):)حدد في)100.000)درهم)

 100 بقيمة) سهم  (1000 إلى) مقسم 

درهم للسهم موزعة كالتالي):

امبارك خلطان)500)سهم)؛

مصطفى معمر)500)سهم.

خلطان) امبارك  (: التسيير)

ومصطفى معمر.

أو) خلطان  امبارك  (: اإلمضاء)

مصطفى معمر.

املدة):)99)سنة.

بوهراوة،) دوار  (: االجتماعي) املقر 

بوعرك سلوان،)الناضور.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)

االبتدائية بالناضور بتاريخ)23)مارس)

2021)تحت رقم)608.

231 P

EXPREMIUM CONSULTING

RUE PESCARA HAY AL MATAR, NADOR

Tél : 0536 33 39 77

Fax : 0536 33 39 95

DOUNIA INO 222
SARL AU

تأسيس الشركة
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

تكونت شركة ذات) (2021 يناير) (20

وحيد) لشريك  محدودة  مسؤولية 

مميزاتها كالتالي):

 DOUNIA INO 222 (: التسمية)

.SARL AU

الصفة القانونية):)ش.م.م ش.و.
بدون) السيارات  كراء) (: الهدف)

سائق.

الرأسما4):)حدد في)500.000)درهم)

 100 بقيمة) سهم  (5000 إلى) مقسم 

درهم للسهم موزعة كالتالي):

5000)سهم ابراهيم اليعقوبي.

التسيير):)ابراهيم اليعقوبي.

اإلمضاء):)ابراهيم اليعقوبي.

املدة):)99)سنة.

علي) اوالد  دوار  (: االجتماعي)  املقر 

الزهرة،) عين  طريق  حمو،) بن 

امطالسة،)الدريوش.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)

االبتدائية بالدريوش بتاريخ)15)مارس)

2021)تحت رقم)36.

232 P

EXPREMIUM CONSULTING

RUE PESCARA HAY AL MATAR, NADOR

Tél : 0536 33 39 77

Fax : 0536 33 39 95

BONKHAL SERVICES
SARL AU

تأسيس الشركة
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

2021)تكونت شركة ذات) 16))مارس)

وحيد) لشريك  محدودة  مسؤولية 

مميزاتها كالتالي):

 BONKHAL (: التسمية)

.SERVICES SARL AU

الصفة القانونية):)ش.م.م ش.و.

الهدف):)وكيل تحويل األموا4.
الرأسما4):)حدد في)100.000)درهم)
 100 بقيمة) سهم  (1000 إلى) مقسم 

درهم للسهم موزعة كالتالي):
1000)سهم علي بنخل.

التسيير):)علي بنخل.
اإلمضاء):)علي بنخل.

املدة):)99)سنة.
القدس) حي  (: االجتماعي)  املقر 

بن طيب،)الدريوش.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)
أبريل) (2 االبتدائية بالدريوش بتاريخ)

2021)تحت رقم)42.
233 P

EXPREMIUM CONSULTING
RUE PESCARA HAY AL MATAR, NADOR

Tél : 0536 33 39 77
Fax : 0536 33 39 95

ORANJE QUALITY
SARL

تأسيس الشركة
في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�ضى 
شركة) تكونت  (2019 أغسطس) (7  
مميزاتها) محدودة  مسؤولية  ذات 

كالتالي):
 ORANJE QUALITY (: التسمية)

.SARL
الصفة القانونية):)ش.م.م.

وتصدير) استيراد  (: الهدف)
)املنتجات الغذائية()تجارة.

الرأسما4):)حدد في)100.000)درهم)
 100 بقيمة) سهم  (1000 إلى) مقسم 

درهم للسهم موزعة كالتالي):
عمر امعيسة)500)سهم)؛

بوجمعة يحياو2)500)سهم.
:)عمر امعيسة وبوجمعة) التسيير)

يحياو2.
اإلمضاء):)عمر امعيسة أو بوجمعة)

يحياو2.
املدة):)99)سنة.

عريض،) حي  (: االجتماعي) املقر 
سكتور)3)رقم)40،)الناضور.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)
االبتدائية بالناضور بتاريخ)30)مارس)

2021)تحت رقم)642.
234 P

EXPREMIUM CONSULTING

RUE PESCARA HAY AL MATAR, NADOR

Tél : 0536 33 39 77

Fax : 0536 33 39 95

WEST MED IMMO
SARL AU

تأسيس الشركة
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تكونت شركة ذات) (2021 يناير) (20
وحيد) لشريك  محدودة  مسؤولية 

مميزاتها كالتالي):
 WEST MED IMMO (: التسمية)

.SARL AU
الصفة القانونية):)ش.م.م ش.و.

املطور) املطور العقار2،) (: الهدف)
وتاجر األرا�ضي.

الرأسما4):)حدد في)100.000)درهم)
 100 بقيمة) سهم  (1000 إلى) مقسم 

درهم للسهم موزعة كالتالي):
1000)سهم محمد ازمار.

التسيير):)محمد ازمار.
اإلمضاء):)محمد ازمار.

املدة):)99)سنة.
املقر االجتماعي):)حي األمل الغربي)1،)

الدريوش.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)
االبتدائية بالدريوش بتاريخ)12)أبريل)

2021)تحت رقم)43.
235 P

EXPREMIUM CONSULTING

RUE PESCARA HAY AL MATAR, NADOR

Tél : 0536 33 39 77

Fax : 0536 33 39 95

LUXIA TRANS
SARL AU

تأسيس الشركة
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تكونت شركة ذات) (2021 مارس) (30
وحيد) لشريك  محدودة  مسؤولية 

مميزاتها كالتالي):
 LUXIA TRANS SARL(:(التسمية

.AU
الصفة القانونية):)ش.م.م ش.و.

غير) األمتعة  نقل  (: الهدف)
نقل) الغير،) عن  نيابة  املصحوبة 
استيراد) البضائع الوطنية والدولية،)
الغذائية،) املنتجات  وتصدير 

املنتجات النظافة.
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الرأسما4):)حدد في)100.000)درهم)
 100 بقيمة) سهم  (1000 إلى) مقسم 

درهم للسهم موزعة كالتالي):
1000)سهم الحسن سهايل.

التسيير):)الحسن سهايل.
اإلمضاء):)الحسن سهايل.

املدة):)99)سنة.
السوق) حي  (: االجتماعي) املقر 

الغربي،)العرو2،)الناضور.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)
أبريل) (8 بتاريخ) بالناضور  االبتدائية 

2021)تحت رقم)694.
236 P

EXPREMIUM CONSULTING

AFARDI TRANS
SARL AU

AU(CAPITAL(DE : 50.000 DHS
 SIEGE(SOCIAL : HAY(EL(AMAL

EL(GHARBI, DRIOUCH
بتاريخ) عرفي  عقد   بمقت�ضى 
الشركة) مسير  قرر  (2021 فبراير) (8
نقال املقر االجتماعي إلى):)شارع الحسن)
حمو،) بن  علي  أوالد  حي  الثاني،)

الدريوش.
األسا�ضي) القانون  تعديل  مع 

للشركة.
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)
االبتدائية بالناضور بتاريخ)19)مارس)

2021)تحت رقم)584.
نسخة للبيان

237 P

EXPREMIUM CONSULTING

STE FINCA FRUTA
SARL

AU(CAPITAL(DE : 10.000 DHS
 SIEGE(SOCIAL : AV. PRINCE

 HERITIER(N°166, 3ème(ETAGE
APPT(N°8, TANGER

بتاريخ) عرفي  عقد   بمقت�ضى 
قرر مسير الشركة) (2021 مارس) (26
نقال املقر االجتماعي إلى):)حي عريض،)
طريق طومطش،)زنقة)225)رقم)24،)

الناضور.

األسا�ضي) القانون  تعديل  مع 
للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)
 التجارية بطنجة بتاريخ)12)أبريل)2021 

تحت رقم)241274.
نسخة للبيان

238  P

EXPREMIUM CONSULTING

DOUNIA INO 222
SARL AU

AU(CAPITAL(DE : 500.000 DHS
 SIEGE(SOCIAL : Dr. OLD(ALI
 BEN HAMMOU ROUTE AIN

ZOHRA(MTALSSA(P, DRIOUCH
 بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

16)مارس)2021)قرر ما يلي):
السيد ابراهيم) (: استقالة املسير)

اليعقوبي.
تعيين السيد عبد هللا حداد مسيرا)

جديدا للشركة))غير مساهم(.
بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 
باملحكمة) الضبط  بكتابة  التجار2 
االبتدائية بالدريوش بتاريخ)18)مارس)

2021)تحت رقم)39.
نسخة للبيان

239 P

EXPREMIUM CONSULTING

TIRALI CARS
SARL AU

AU(CAPITAL(DE : 500.000 DHS
 SIEGE(SOCIAL : HAY(JAADAR

ZEGANGAN, NADOR
 بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ)

17)مارس)2021)قرر ما يلي):
سالم) السيد  (: املسير) استقالة 

الحمديو2.
تعيين السيد املصطفى الحمديو2)
مسيرا جديدا للشركة))غير مساهم(.

بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 
باملحكمة) الضبط  بكتابة  التجار2 
االبتدائية بالناضور بتاريخ)26)مارس)

2021)تحت رقم)625.
240 P

EXPREMIUM CONSULTING

G.C.NA
SARL

AU(CAPITAL(DE 300.000 DHS
 SIEGE(SOCIAL : HAY(OLD

 BOUTAYEB(SECT.C(RUE 212
N°4, NADOR

1)-)بمقت�ضى محضر الجمع العام)
بتاريخ) استثنائيا  املنعقد   العاد2 
الشركة) 2021)قرر شركاء) 11)مارس)
من) الشركة  رأسما4  في  الزيادة 
درهم) (500.000 درهم إلى) (300.000
عن طريق إصدار)2000)حصة عينية)
مع تعديل القانون األسا�ضي للشركة.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  (- (2
املحكمة االبتدائية بالناضور بتاريخ)

18)مارس)2021)تحت رقم)573.
نسخة للبيان

241 P

 KGL SERVICES LOGISTICA
TRANSPORT

SARL AU
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة بشريك وحيد
بتاريخ) عرفي  عقد   بمقت�ضى 
شركة) تأسيس  تم  (2021 أبريل) (12
ذات املسؤولية ذات الشريك الوحيد)

مميزاتها كالتالي):
 KGL SERVICES (: التسمية)
.LOGISTICA TRANSPORT SARL AU
الغرض االجتماعي):)نقل البضائع)
بقطاع) املتعلقة  الخدمات  وجميع 

النقل.
السنة املالية):)تبتدئ في فاتح يناير)

وتنتهي في)31)ديسمبر من كل سنة.
زنقة) (46 (: االجتماعي) املقر 
املعاريف،) (،3 عمارة لغوز) الباطنية،)

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

الشركة في السجل التجار2.
يتحدد) (: االجتماعي) الراسما4 
الرأسما4 االجتماعي في مبلغ)100.000 
حصة) (100 إلى) مقسمة  درهم 
درهم للحصة) (100 اجتماعية بقيمة)

الواحدة.

التسيير):)السيد بنعي�ضى اعروشن)
(،1973 أكتوبر) فاتح  بتاريخ  املزداد 
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
زنقة) القاطن  (،I284657 رقم)
ط.2  كومياس  إقامة  الفنيقيين،)

الرقم)39،)طنجة.
رقم التقييد في السجل التجار2)
التجارية) املحكمة  لدى  (501817

بالدار البيضاء)بتاريخ)5)ما2)2021.
من أجل النشر والبيان

242 P

DOUCEUR BEBE
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك وحيد

مؤرخ) توثيقي  عقد  بمقت�ضى 
بتاريخ) الغرب  يحيى  سيد2   في 
شركة) تأسيس  تم  (2021 أبريل) (15
بشريك) محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد تحمل الخصائص التالية):
 DOUCEUR BEBE (: التسمية)

.SARL AU
استيراد وبيع) (: الهدف االجتماعي)

وشراء)منتجات األطفا4.
رأسما4 الشركة):)100.000)درهم)
مقسم إلى)1000)حصة من فئة)100 

درهم للحصة الواحدة.
يوسف بونوة)1000)حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املدة)
التأسيس النهائي أ2 من تاريخ وضع)

السجل التجار2.
من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املقر):)إقامة الصباح)566،)عمارة)
املنصور،) يعقوب  حي  (،236 دمنات)

الرباط.
تسير الشركة من طرف) (: املسير)
غير) ملدة  بونوة  يوسف  السيد 

محدودة.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
القانوني باملحكمة التجارية بالرباط)
التقييد) رقم  (2021 ما2) (12 بتاريخ)

بالسجل التجار2)152011.
243 P
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GUCKO

SARL AU

العام) الجمع  عقد  بموجب 

البيضاء) بالدار  املسجل  االستثنائي 

قرر الشريك ما يلي):

تفويت السيد رضوان بودجنويت)

1000)حصة للسيد لحسن بوستى.

بوستى) لحسن  السيد  تعيين  تم 

كمسير للشركة ملدة غير محدودة.

نقل املقر االجتماعي لشركة إلى حي)

(،1 214)سكتور) املغرب العربي،)رقم)

تمارة.

رضوان) السيد  استقالة 

بودجنويت من مزاولة مهام الشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى   الضبط 

 2021 ما2) (11 بتاريخ) الدار البيضاء)

تحت رقم)777950.

244 P

شركة طروكام

TROCAM SARL

شركة محدودة املسؤولية

املقر االجتماعي : 17، زنقة دمشق، 

شقة رقم 3، بطانة، سال

السجل التجار2 رقم 12199

العام) الجمع  محضر  بمقت�ضى 

الشركة) مقر  في  املنعقد  االستثنائي 

التقرير) تم  (2021 مارس) (10 يوم)

واملصادقة على ما يلي):

زنقة) (17 تحويل مقر الشركة من)

سال) بطانة،) (3 رقم) شقة  دمشق،)

(،6 شقة) (1 إلى شارع السالم ريحان)

تابريكت،)سال.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 2021 ما2) (6 يوم) بسال  االبتدائية 

تحت رقم)36598.
عن املسيرين

ائتمانية غريس

245 P

STE I-PROSTORE
SARL

اجتماع) (2021 ما2) (3 بتاريخ) تم 

عام استثنائي حدد بموجبه النقاط)

اآلتية):

درهم) (350.000 تمت زيادة) (: أوال)

في رأسما4 الشركة ليصبح رأسما4)

درهم عوضا عن) (360.000 الشركة)

10.000)درهم.)وقد تمت هذه الزيادة)

بخلق)3500)حصة بقيمة)100)درهم)
لكل حصة بواسطة الحساب الجار2)

للحصص) الجديد  التقسيم  ليصبح 

على الشكل التالي):

السيد صالح ركوش)1800)حصة)؛

السيد عمر ركوش)1800)حصة.

يوم) القانوني  اإليداع  تم  (:  ثانيا)

11)ما2)2021)لدى املحكمة التجارية)

بمراكش تحت رقم)123958.

246 P

CAREC.AS

 Cabinet de Révision Comptable et

Conseils

ALAMI SAAD

Rue Imam Ali, Fès,6

GESTIMOB
إشعار عن تعيين املسيرين

املنعقد) العام  الجمع  بمقت�ضى 

بتاريخ)19)أبريل)2021،)قرر الشركاء)

ذات) شركة  (GESTIMOB لشركة)

الرأسما4) ذات  محدودة  مسؤولية 

ومقرها) درهم  (130.000 االجتماعي)

(،1 رقم) محل  (1 تجزئة) (:  االجتماعي)

تبني) فاس  السمن،) عين  طريق 

اإلجراءات التالية):

املرني�ضي) السيدة  على  اإلبقاء)

غير) ملدة  للشركة  مسيرة  فاطمة 

املرني�ضي) السيد  وتعيين  محدودة 

مسير) الشريك  الغير  الحميد  عبد 

محدودة،) غير  ملدة  للشركة  جديد 

كل) في  ملزمة  تكون  فالشركة  ومنه 

العقود التي تخصها باإلمضاء)املنفرد)

فاطمة) املرني�ضي  السيدة  طرف  من 

والسيد املرني�ضي عبد الحميد.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بمدينة) التجارية  باملحكمة  الضبط 

2021)تحت رقم) ما2) (7 فاس بتاريخ)

السجل التجار2)2238.
للنشر والبيان

246P مكرر

مونديال بيرفورمونص 

لوجيستيك
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحددة
مؤرخ) عرفي  عقد   بمقت�ضى 
القانون) وضع  تم  (2021 مارس) (21

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة ذات الخصائص التالية):

التسمية):)»مونديا4 بيرفورمونص)

لوجيستيك«.

الغرض االجتماعي):

لحسابها) للبضائع  البر2  النقل 

ولحساب الغير)؛

استيراد وتصدير جميع املنتجات)

املختلفة) األعما4  وتنفيذ  واملواد 

والتأجير) واملبيعات  واملشتريات 

والتسويق والصيانة واإلصالح والنقل)

والتخزين) والدولي  الوطني  املبرد 

وحفظ األسماك الطازجة أو املجمدة)

وكذلك) البحرية،) املأكوالت  وجميع 

جميع) تأجير  والخضروات،) الفواكه 

وسائل النقل)؛

واملتاجرة) والسمسرة  التفويض 

أو غير) املباشرة  والتمثيل واملشاركة 

املباشرة للشركة في جميع العمليات)

أو) املالية  أو  الصناعية  أو  التجارية 

في) املشاريع  أو  العقارية  أو  املنقولة 

املغرب أو في الخارج.

حي) (3059 رقم) (: املقر االجتماعي)

تدارت،)أنزا،)أكادير.

من) سنة  (99 في) حددت  (: املدة)

تاريخ تأسيس الشركة النهائي.

حدد) (: االجتماعي) الرأسما4 

الرأسما4 في)100.000)درهم مقسمة)

إلى)1000)حصة اجتماعية من قيمة)

100)درهم لكل حصة.

حصة) (500 بفردو محمد) السيد 
أ2 ما يعاد4)50.000)درهم)؛

السيد وسعدن محمد)500)حصة)
أ2 ما يعاد4)50.000)درهم.

التسيير):)تم تعيين السيد وسعدن)
رشيد مسير غير شريك لشركة ملدة)

غير محددة.
بالنسبة للتوقيع):

صحيح) بشكل  ملزمة  الشركة 
بالتوقيع املشترك للسيد بفردو محمد)

والسيد وسعدن محمد.
فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 
كل) من  ديسمبر  (31 في) وتنتهي  يناير 

سنة.
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة التجارية أكادير بتاريخ)

11)ما2)2021)تحت رقم)99515.
247  P

 PHARMACIE LA GARE
RIBAT EL KHEIR

شركة ذات مسؤولية محدودة 
بشريك واحد
تأسيس شركة

في) موقع  عرفي  عقد   بمقت�ضى 
بتاريخ) واملسجل  (2021 فبراير) (11 
 RE1664(11)فبراير)2021)تحت رقم
تم وضع قانون أسا�ضي لشركة ذات)
وحيد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

والتي تحمل الخصائص التالية):
 PHARMACIE LA (: التسمية) (- (1

.GARE RIBAT EL KHEIR
2)-)الهدف االجتماعي):)صيدالنية)

تبيع بالتقسيط.
درهم. (2.700.000 (: رأسما4) (- (3
بتاريخ) املساهمة  عقد   بمقت�ضى 
في) املسجل  (2021 فبراير) (9 
 RE1666(11)فبراير)2021)تحت رقم
تم تحويل الشخص الذاتي السيدة)
رقم) الحاملة ب.ت.و  سهام،) بنطاما 
مسجلة) كانت  والتي  (CB85708
بالسجل التجار2 بصفرو تحت رقم)
4524)إلى شخص معنو2 تحت اسم)
 PHARMACIE LA GARE RIBAT EL

.KHEIR
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:)حي املحطة،) -)املقر االجتماعي) (4

رباط الخير،)صفرو.

5)-)املسيرة):)بنطاما سهام.

6)-)املدة):)99)سنة.

تم اإليداع) (: اإليداع القانوني) (- (7

بتاريخ) بصفرو  االبتدائية   باملحكمة 

20)أبريل)2021)تحت رقم)2021/101.

8)-)السجل التجار2):)3289)صفرو.
بمثابة مقتطف وبيان

248 P

األمانة امللكية للمغرب

29،)شارع العلويين،)رقم)1،)الرباط

 STE LAMBAD MINING

COMPANY
SARL

تأسيس شركة ش.ذ.م.م
بمقت�ضى عقد عرفي حرر بالرباط)

تحديد) تم  (2021 أبريل) (21 بتاريخ)

نظام شركة ذات مسؤولية محدودة)

تتميز بالخصائص التالية):

المباد ماينين كومباني) (: التسمية)

ش.ذ.م.م.

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

مسؤولية محدودة.

الهدف االجتماعي):)

استغال4 املناجم واملحاجر بجميع)

أنواعها)؛

البحث واستغال4 املوارد املعدنية)؛

القيام بجميع العمليات واألنشطة)

الضرورية لتحقيق أهداف الشركة)؛

العمليات) جميع  عامة  وبصفة 

واملالية،) والصناعية  التجارية 

املرتبطة) املتحركة  غير  أو  املتحركة 

باألهداف) مباشرة  غير  أو  مباشرة 

املذكورة أعاله.

املدة):)99)سنة.

درهم) (100.000 (: الرأسما4)

حصة اجتماعية) (1000 مقسمة إلى)

الواحدة نسبت) للحصة  درهم  (100

للشركاء)كما يلي):

السيدة لالضياء)بادوح)500)حصة)

اجتماعية)؛

السيدة لالحسناء)بادوح)500)حصة)
اجتماعية.

عمارة) الرباط،) (: االجتماعي) املقر 
زنقة موال2) (،8 رقم) شقة  (،30 رقم)

أحمد لوكيلي،)حسان.
السيدة) تعيين  تم  (: التسيير)
لالحسناء) والسيدة  بادوح  لالضياء)
بادوح كمسيرتين للشركة وذلك ملدة)

غير محدودة.
(: التجار2) بالسجل  التقييد  رقم 

.151977
تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)
 التجارية بالرباط بتاريخ)11)ما2)2021 

تحت رقم)114590.
بمثابة مقتطف وبيان

فيرماك ش.ذ.م.م

249 P

FAB SOLUTIONS
SARL AU

تعديل
تم بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)
تعديل) (2021 أبريل) (20 يوم)  املنعقد 

ما يلي):
وذلك) الشركة  موضوع  تغيير 

بإضافة نشاط تربية الدواجن)1.
تغيير املقر االجتماعي للشركة) (- (2
زنقة) (،5 شقة) (90 رقم) العمارة  من 
إلى) خريبكة  الرحمان،) عبد  موال2 
دوار الخطاطبة مالين الدهر،)جماعة)

قصبة الطروش،)دائرة واد2 زم.
األسا�ضي) القانون  تحيين  (- (3

للشركة.
اإليداع القانوني):)املحكمة االبتدائية)
بتاريخ) (2021/26  بواد2 زم تحت رقم)

4)ما2)2021.
250 P

FATIKAR
SARL AU

ش.م.م ش.و
تأسيس

العام) الجمع  بمقت�ضى  تم 
االستثنائي املنعقد يوم)5)فبراير)2021 

تأسيس شركة بالصفات التالية):

1)-)الصفة القانونية):)شركة ذات)

املسؤولية املحدودة من شريك واحد.

.FATIKAR(:(2)-)اللقب االجتماعي

درهم) (100.000 (: الرأسما4) (- (3

فئة) من  حصة  (1000 على) موزعة 

100)درهم للحصة الواحدة.

(،57 الرقم) (: املقر االجتماعي) (- (4

زنقة الحدادة واد2 زم.

تصميم) (: الشركة) موضوع  (- (5

وخياطة املالبس.

6)-)التسيير):)يعود تسيير الشركة)

إلى السيدة فاطمة كريم.

7)-)الشركاء):)السيدة فاطمة كريم)

1000)حصة.

8)-)السنة املالية):)من فاتح يناير)

إلى نهاية شهر ديسمبر.

املحكمة) (: القانوني) اإليداع  (- (9

 21 رقم) تحت  زم  بواد2  االبتدائية 

والسجل) (2021 أبريل) (8 بتاريخ)

التجار2 رقم)1165.

251 P

STE AUTO ECOLE AWAM
SARL

زنقة عوام، رقم 302، حي حساين 

مريرت، خنيفرة

غير) اجتماع  محضر  بمقت�ضى 

تم) (2021 أبريل) (29 بتاريخ) عاد2 

اتخاذ القرارات التالية):

حصة) (150 تفويت) (: (1 القرار)

لفائدة) بوخريص  محمد  السيد  من 

السيد زهراو2 طارق.

2):)تحويل مقر الشركة إلى) القرار)

العنوان اآلتي):)زنقة عوام،)رقم)302،)

حي حساين،)مريرت.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

القانوني للشركة لدى كتابة الضبط)

بتاريخ) بخنيفرة  االبتدائية  باملحكمة 

10)ما2)2021)تحت رقم)2021/182 

السجل التجار2 رقم)3645.

252 P

GROUPE SERVICE CH-

ATLAS
ش.م.م

8، عمارة 8 حي الرشيدية

خنيفرة

التأسيس
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�ضى 

شركة) تأسيس  تم  (2021 ما2) (7  

ذات مسؤولية محدودة باملواصفات)

التالية):

 GROUPE شركة) (: التسمية)

.SERVICE CH-ATLAS

مسؤولية) ذات  شركة  (: الصفة)

محدودة.

8، عمارة 8 حي  (: املقر االجتماعي)

الرشيدية، خنيفرة.

لفائدة  البضائع  نقل   : الغرض 

الغير، نقل األمتعة للغير.

 100.000 في  حدد   : الرأسما4 

درهم موزع إلى 1000 حصة موزعة 

على الشكل التالي :

محمد اشبوكي : 500 حصة.

محمد اشبوكي : 500 حصة.

التسيير : تسيير الشركة من طرف 

السيد محمد اشبوكي وذلك ملدة غير 

محددة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني للشركة لدى كتابة الضبط 

بتاريخ  بخنيفرة  االبتدائية  باملحكمة 

10 ما2 2021 تحت رقم 184/2021 

السجل التجار2 رقم 3819.

253 P

STONE MARPULIM
SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات شريك وحيد

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

قد) (،2021 ما2) (5 بتاريخ) الرباط 

املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة ذات شريك وحيد):
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 STONE MARPULIM(:(التسمية

.SARL AU

الهدف االجتماعي):)سحق وتسويق)

مختلفة) أشغا4  في  مقاو4  الرخام،)

والبناء.

درهم   100.000  : الرأسما4 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة الواحدة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهائي أ2 من تاريخ وضع 

السجل التجار2.

السنة املالية : من فاتح يناير إلى)

31)ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

املقر : 15 شارع األبطا4 شقة رقم 

4 أكدا4 الرباط.

 Mr. JOSE( ANTONIO  : املسير 

.CORDERO LOPEZ
 : التجار2  بالسجل  التقييد  رقم 

.151997

254 P

STE NEW DIAMOND
SARL AU

العام) الجمع  بمقت�ضى 

 NEW(االستثنائي،)اتفق شركاء)شركة

DIAMOND SARL AU)على ما يلي):
 50.000 رفع رأسما4 الشركة من)

درهم إلى)1.000.000)درهم عن طريق)

 950.000 بما قدره) حساب الشركاء)

درهم.

الشركة) رأسما4  ليصبح 

إلى) مقسمة  درهم  (1.000.000

الشكل) على  موزعة  حصة  (10.000

التالي):

 10.000 ميلي�ضي) ميشا4  السيد 

حصة))1.000.000)درهم(.

تحيين القانون األسا�ضي للشركة.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  وقد 

املحكمة التجارية بالرباط تحت رقم)

114599)بتاريخ)11)ما2)2021)تحت)

السجل التجار2 رقم)99195.

255 P

IDS VALUE
SARL

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�ضى 
 13)أبريل)2021)قرر مساهمو شركة)

IDS VALUE)ما يلي):
1)-)نقل املقر الرئي�ضي من):)عمارة)
الرباط،) الفتح  حي  (،7 شقة) (،141
شارع) (،2 رقم) (: التالي) العنوان  إلى 
رياض) حي  (،11 سكتور) العنابية،)

الرباط.
2)-)تحديث النظام األسا�ضي.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
الضبط) بكتابة  األو4  القانوني 
بتاريخ) الرباط  التجارية  باملحكمة 

5)ما2)2021)تحت رقم)114446.
256 P

TRABAMED
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد ش.م.م ش.و

مقرها االجتماعي : الرقم 266 حي 
النصر سكتور 4 عين عودة

سجلها التجار2 109769 الرباط
املؤرخ) العام  الجمع  بمقت�ضى 
املسير) قرر  (2021 أبريل) (13 بتاريخ)

التعديالت التالية):
فسخ الشركة السابق ألوانه.

احمد) هجيم  السيد  تعيين 
كمصفي الشركة.

حي) (266 الرقم) التصفية  مقر 
النصر سكتور)4)عين عودة.

براءة املصفي السيد هجيم احمد.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكمة التجارية تحت رقم)

114449)بتاريخ)5)ما2)2021.
عن النسخة والنص

257 P

GOLDEN MAROC NEGOCE
»GMN«

SARL
شركة محدودة املسؤولية
رأسمالها 100.000 درهم

مقرها االجتماعي : 15 شارع األبطا4 
شقة رقم 4 أكدا4 الرباط

تعديل
بمقت�ضى عقد عرفي حرر بالرباط 
الجمع  2021 قرر  مارس   23 بتاريخ 
 GOLDEN العام غير العاد2 لشركة
 MAROC NEGOCE »GMN« SARL

ما يلي :
 100 فئة  من  حصة   500 بيع 
طرف  من  واململوكة  للحصة  درهم 
بوحدا�ضي  الرحمان  عبد  السيد 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
رقم A598368 لفائدة السيد خالد 
التعريف  لبطاقة  الحامل  موجان 

.A781800 الوطنية رقم
ليصبح التقسيم الجديد لرأسما4)

الشركة):
السيد خالد موجان)1000)حصة)
حصة من) (1000 مجموع الحصص)

فئة)100)درهم للحصة.
للشركة) القانوني  الشكل  تغيير 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  من 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  إلى 

بشريك وحيد.
تحديث النظام األسا�ضي للشركة.
كتابة) لدى  تم  القانوني  اإليداع 
بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم) تحت  (2021 ما2) (6 بتاريخ)

.144543
258 P

AFIFI CONSULTING

CLISAT
SARL AU

تبعا ملقررات عقد مسجل بالرباط)
تم وضع القانون) (2021 أبريل) (14 في)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

محدودة باملميزات التالية):
التسمية):)CLISAT)ش.م.م ش.و.

شارع   15 رقم) (: االجتماعي) املقر 
األبطا4 شقة رقم 4 أكدا4 الرباط.

املوضوع : تجهيزات املكتب - البناء 
واألشغا4 املختلفة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس الفعلي للشركة.

التسيير : تسير الشركة من طرف 
غير  ملدة  الحجاو2  ايمان  السيدة 

محددة.

الرأسما4 : 10.000 درهم مقسم 
درهم   100 بقيمة  حصة   100 إلى 

للحصة.
في  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 
ديسمبر   31 في  وتنتهي  يناير  فاتح 

باستثناء سنة التأسيس.
كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم) تحت  (2021 ما2) (6 بتاريخ)
114473)تحت السجل التجار2 رقم)

.151895
259 P

STE MAS-FOOD
SARL
ش.م.م

رأسمالها 2.700.000 درهم
كلم 1 طريق الرشيدية ميدلت

العام) الجمع  محضر  بمقت�ضى 
أبريل) (15 بتاريخ) املنعقد  االستثنائي 
STE MAS- 2021)قرر شركاء)شركة)

FOOD SARL ش.م.م ما يلي :
الشركة  نشاط  توسيع   -  1
بإضافة نشاط استيراد مستحضرات 

التجميل ومنتجات تنظيف الجسم.
2 - تغيير الفصل الثاني من النظام 

األسا�ضي للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 20 بتاريخ  بميدلت  االبتدائية 
 120/2021 رقم  تحت   2021 أبريل 

بالسجل التجار2 رقم 833.
ملخص قصد النشر

إمضاء):)املسير

260 P

STE EN-NAJI LIMOUSINE
SARL AU

شركة ذات مسوؤلية محدودة 
شريك وحيد

رأسمالها 100.000 درهم
رقم 15 زنقة أبي رقراق ميمال4 

ميدلت
تأسيس

في) محرر  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
 2021 أبريل) (13 بتاريخ) ميدلت 
لشركة األسا�ضي  القانون  وضع 
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)ذات مسؤولية محدودة تحمل اسم)
 STE EN-NAJI LIMOUSINE شركة)
وحيد  شريك  ش.م.م   SARL AU

خصائصها كالتالي :
االستغال4   : الشركة  غرض 

الفالحي.
تصدير واستيراد.

زنقة أبي) (15 املقر الرئي�ضي : رقم)
رقراق ميمال4 ميدلت.

يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
تسجيلها في السجل التجار2.

 100.000  : االجتماعي  الرأسما4 
درهم ينقسم إلى 1000 حصة مبلغ 

كل حصة 100 درهم.
الشركة  ستسير   : الشركة  إدارة 
من طرف السيد عبد العاطي الناجي.

باملحكمة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  بميدلت  االبتدائية 
 128/2021 رقم  تحت   2021 أبريل 

بالسجل التجار2 رقم 2749.
ملخص قصد النشر

إمضاء):)املسير

261 P

GEOLAND TOPO
تأسيس

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�ضى 
8)أبريل)2021)تم تأسيس شركة ذات)
وحيد) شريك  املحدودة  املسؤولية 

تحمل الخصائص التالية):
.GEOLAND TOPO(:(التسمية

مهندس) (: االجتماعي) الهدف 
معمار2.

جوهرة) تجزئة  (: االجتماعي) املقر 
 1 الثاني عمارة) الحسن  تمارة شارع 

رقم)14)تمارة.
مبلغ) في  حدد  (: الشركة) رأسما4 
 1000 إلى) مقسمة  درهم  (100.000
قسمة اجتماعية من فئة)100)درهم)

للواحدة):
 1.000 (: الرحاو2) الياس  السيد 

حصة.
املدة):)99)سنة.

الياس) السيد  عين  (: التسيير)
غير) ملدة  للشركة  كمسير  الرحاو2 

محدودة.)

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
االبتدائية) املحكمة  لدى  القانوني 
بتاريخ (132955 رقم) تحت   بتمارة 

 4)ما2)2020.
262 P

3R LAZER
تأسيس

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�ضى 
تأسيس شركة) تم  (2021 يوليو) (20
تحمل) املحدودة  املسؤولية  ذات 

الخصائص التالية):
.3R LAZER(:(التسمية

الهدف االجتماعي):)لوازم ومعدات)
صناعة اإلعالنات واإلشهار.

رياض) تجزئة  (: االجتماعي) املقر 
اوالد مطاع،)سكتور)2)رقم)431)متجر)

رقم)2)تتمارة.
مبلغ) في  حدد  (: الشركة) رأسما4 
 1000 إلى) مقسمة  درهم  (100.000
قسمة اجتماعية من فئة)100)درهم)

للواحدة):
 500 (: سعيد) لخشاد2  السيد 

حصة.
 500 (: محمد) لخشاد2  السيد 

حصة.
لخشاد2) السيد  عين  (: التسيير)
غير) ملدة  للشركة  كمسير  سعيد 

محدودة.)
مدة الشركة):)99)سنة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
االبتدائية) املحكمة  لدى  القانوني 
بتاريخ (132981 رقم) تحت   بتمارة 

5)ما2)2020.
263 P

ISRAA BUREAU
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسوؤلية 
محدودة بشريك واحد

بتاريخ) الشركاء) قرار   بموجب 
2021)تقرر تأسيس شركة) 24)أبريل)
واحد.) بشريك  املسؤولية  محدودة 
وتبعا لذلك فإنها تتكون من السيد)

مصطفى مساعد.

 ISRAA (: الشركة) تسمية 

.BUREAU SARL AU

التجارة) (: الشركة) نشاط 

مستلزمات) جميع  في  بالتقسيط 

املكاتب.

وراقة عامة.

مقر الشركة):)12)مكرر زنقة لبنان)

الشقة رقم)3)حي املحيط الرباط.

درهم) (100.000 (: املا4) رأس 

مقسم على)1000)حصة بقيمة)100 

درهم للواحدة.

التسيير):)التوقيع السيد مصطفى)

مساعد.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة)

ما2) (10 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2021)تحت رقم)151969.
وهذا بمثابة مقتطف وبيان

264 P

SOCHANORD

شركة ذات مسوؤلية محدودة

رأسمالها 250.000 درهم

املقر االجتماعي : 241 حي كريمة 

الطابق الثاني تابريكت سال

حل الشركة
تبعا ملا جاء)في محضر الجمع العام)

االجتماعي) باملقر  املنعقد  االستثنائي 

بتاريخ)3)ديسمبر)2018)تقرر ما يلي):

حل الشركة ابتداء)من)3)ديسمبر)

.2018

دريوش) حمو  صالح  السيد  منح 

تاريخ) من  تحفظ  ودون  تاما  ابراء)

بداية نشاط الشركة حتى يومنا هذا.

بالعنوان) التصفية  مكان  تعيين 

التالي):)214 حي كريمة الطابق الثاني 

تابريكت سال.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

 2021 أبريل   15 في  االبتدائية بسال 

تحت رقم 36409.
وهذا بمثابة مقتطف وبيان

265 P

APM INSTITUTE
شركة ذات مسوؤلية محدودة

رأسمالها 400.000 درهم

املقر االجتماعي : إقامة 3 مارس 

طريق القنيطرة رقم 2 سال

حل الشركة
تبعا ملا جاء)في محضر الجمع العام)

االجتماعي) باملقر  املنعقد  االستثنائي 

بتاريخ)28)فبراير)2021)تقرر ما يلي):

حل الشركة ابتداء)من)28)فبراير)

.2021

الدين) نور  صالح  السيد  منح 

من) تحفظ  ودون  تاما  ابراء) سالمي 

تاريخ بداية نشاط الشركة حتى يومنا)

هذا.

بالعنوان) التصفية  مكان  تعيين 

التالي): إقامة 3 مارس طريق القنيطرة 

رقم 2 سال.

تم اإليداع القانوني لدى املحكمة 

االبتدائية بسال في 6 ما2 2021 تحت 

رقم 36596.
وهذا بمثابة مقتطف وبيان

266 P

STOCK’ASTER
شركة ذات مسؤولية محدودة)

بشريك وحيد

رأسمالها)100.000)درهم

املقر االجتماعي):)ملتقى شارع)

عبد املومن وزنقة سومية إقامة)

شهرزاد)3)الطابق)4)رقم)20)النخيل

الدار البيضاء

السجل التجار2 رقم)499013

الدار البيضاء

تأسيس
 11 بتاريخ) لعقد عرفي حرر  تبعا 

فبراير)2021،)تم تأسيس شركة ذات)

وحيد) بشريك  محدودة  مسؤولية 

مواصفاتها كالتالي):

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

(: االجتماعية) التسمية 

.STOCK’ASTER
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استيراد) (: االجتماعي) الهدف 
جميع) وتوزيع  وتجارة  وتصدير 

املنتجات الغذائية وغير الغذائية.
شارع) ملتقى  (: االجتماعي) املقر 
إقامة) سومية  وزنقة  عبد املومن 
20)النخيل) 4)رقم) 3)الطابق) شهرزاد)

الدار البيضاء.
املدة):)حددت مدة الشركة في)99 
في) تسجيلها  تاريخ  من  تبتدئ  سنة 

السجل التجار2.
 100.000 (: االجتماعي) الرأسما4 

درهم.
السيدة) (: الرأسما4) توزيع 
 Sandrine, Renée, Anne
قام) وحيد،) شريك  (،VENEKAS
بإيداع تقدمة نقدية بقيمة)100.000 

درهم.
السيدة) (: الوحيد) الشريك 
 Sandrine, Renée, Anne
الجنسية،) فرنسية  (،VENEKAS
مزدادة بتولن،)بتاريخ)3)أبريل)1974،)
30)شارع جو4 فير2) قاطنة بفرنسا،)
لجواز) حاملة  (،Waziers 59119

.16CK02665(السفر الفرن�ضي رقم
 Sandrine, السيدة) (: التسيير)
فرنسية) (،Renée, Anne VENEKAS
بتاريخ بتولن،) مزدادة   الجنسية،)

 30 قاطنة بفرنسا،) (،1974 أبريل) (3  
(،Waziers 59119 شارع جو4 فير2)
رقم) الفرن�ضي  السفر  لجواز  حاملة 
كمسيرة) عينت  (،16CK02665

للشركة ملدة غير محدودة.
تسجيل) تم  (: القانوني) اإليداع 
بالدار) التجار2  بالسجل  الشركة 
بتاريخ) (499013 تحت رقم) البيضاء)

14)أبريل)2021.
من أجل النشر واإلشهار

التسيير

267 P

GENIDIX TRAV
ش.م.م ش.و

14 زنقة زالغ، املكتب رقم 4 أكدا4
الرباط
تأسيس

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
القانون) إنجاز  تم  (2021 مارس) (13
األسا�ضي لشركة محدودة املسؤولية)

ذات املميزات التالية):

GENIDIX TRAV (: التسمية)
ش.م.م ش.و.

الهدف):)منعش عقار2.
مقاو4 بناء.

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

درهم) (100.000 (: الرأسما4)
 100 حصة بقيمة) (1000 مقسم إلى)
درهم للحصة لصالح السيد لحسن)

ايت زيدان):)1000)حصة.
ايت) لحسن  السيد  (: التسيير)

زيدان.
تقييد الشركة بالسجل) ( ولقد تم)
االبتدائية) باملحكمة  التجار2 

بالقنيطرة تحت رقم)151857.
268 P

MYGI MONTAGE
ش.م.م ش.و

رقم 64 زاوية زنقة محمد العمراو2 
ومعمورة، مكتب رقم أ 2 القنيطرة

االستثنائي) املحضر  بمقت�ضى 
تقرر) (2021 أبريل) (20 في)  املؤرخ 

ما يلي):
-)تفويت جميع حصص السيد) (1
500)حصة التي) عبد اللطيف عطو)
يملك في الشركة لصالح السيد دلسة)

حسن.
مساعدة) املسيرة  تعيين  (- (2

السيدة وهيبة سامي.
األسا�ضي) القانون  تحيين  (- (3

للشركة.
4)-)تغيير الشكل القانوني للشركة)
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة  من 
محدودة) مسؤولية  ذات  شركة  إلى 

لشريك وحيد.
ولقد تم))اإليداع القانوني بالسجل)
االبتدائية) باملحكمة  التجار2 

بالقنيطرة تحت رقم)39581.
269 P

ROOMEDIA
SARL AU

العام) الجمع  محضر  بمقت�ضى 
الحصص) تفويت  وعقد  االستثنائي 
بتاريخ املحين  األسا�ضي   والنظام 

 5)مارس)2021)تم ما يلي):

1000)حصة اجتماعية التي) نقل)
في حوزة السيد هشام القادر2 من)
حصة اجتماعية التي يملكها) (1000

إلى السيدة غزالن بنمحجوب.
القادر2) هشام  املسير  استقالة 
بنمحجوب) غزالن  السيدة  وتعيين 

كمسيرة جديدة للشركة.
للشركة) األسا�ضي  النظام  تحيين 
وتعديل الفصو4 التي شملها التغيير.
اإليداع القانوني لدى كتابة) ( وتم)
بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم) تحت  (2021 ما2) (11 بتاريخ)

.114615
270 P

STE H R BATIMENT
SARL AU

77 شارع فاس مركب مبروك بلوك 
D رقم 19 الطابق 7 طنجة

تفويت الحصص
I)-)بمقت�ضى الجمع العام املنعقد)

في)18)فبراير)2021)تقرر ما يلي):
تفويت)100)حصة))اجتماعية من)
لفائدة) رشيد  الحاجي  السيد  طرف 

السيدة علو2 محمد2 غيثة.
تم اإليداع) (: اإليداع القانوني) (- (II
الضبط) كتابة  لدى  القانوني 
بتاريخ) بطنجة  التجارية   باملحكمة 

4)ما2)2021)تحت رقم)4122/021.
بمثابة مقتطف وبيان

271 P

IPIATE
SARL
تعديل

بمقت�ضى عقد عرفي حرر بالرباط)
الجمع) قرر  (2021 أبريل) (7 بتاريخ)
 IPIATE« لشركة) العاد2  غير  العام 

SARL«)ما يلي):
زيادة رأس املا4.

وافق االجتماع العام غير العاد2)
من) وذلك  املا4  رأس  زيادة  على 
الشريك) من  نقدية  مساهمة  خال4 
الحالي السيد بلحاج كريم تصل إلى)
 434.800 234.800)درهم لتصل إلى)
2348)حصة) درهم عن طريق إنشاء)

من فئة)100)درهم.

التعديل القانوني للمادتين)6)و)7.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالرباط بتاريخ)3)ما2)2021 

تحت رقم)4815.
272 P

SALE FOOD
SARL

بمقت�ضى عقد عرفي حرر بالرباط)
الجمع) قرر  (2021 مارس) (8 بتاريخ)
 SALE« لشركة) العاد2  غير  العام 

FOOD« SARL)ما يلي):
تفويت الحصص.

استقالة املسيرين ابراهيم بنحليم)
ومهد2 عبد القدوس.

الطالب) زينب  السيدة  تعيين 
ملدة) وذلك  للشركة  وحيدة  كمسيرة 

غير محدودة.
تحديث النظام األسا�ضي للشركة.
بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 
بسال) االبتدائية  باملحكمة  التجار2 

بتاريخ)6)ما2)2021)تحت رقم)397.
273 P

 BYMEA INVESTMENTS
HOLDING

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى  (- (I
تمت) (2021 29)أبريل) ( يوم) بالرباط 
لشركة) التأسي�ضي  القانون  صياغة 
الخصائص) لها  املسؤولية  محدودة 

التالية):
 BYMEA (: التسمية)

.INVESTMENTS HOLDING
الهدف):)الترويج العقار2.

ابن) شارع  (79 (: االجتماعي) املقر 
أكدا4) الثاني  الطابق  (6 شقة) سينا 

الرباط.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

تأسيس الشركة.
الرأسما4):)حدد رأسما4 الشركة)

في مبلغ)100.000)درهم.
 Mr. عهد تسيير الشركة) (: اإلدارة)
 BOUDALI YOUSSEF ET Mme.

.MERYEM EL ALLIOUI
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من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

غاية))31)ديسمبر.

تم اإليداع القانوني وتسجيل) (- (II

الشركة بالسجل التجار2 للمحكمة)

التجارية بالرباط بتاريخ)4)ما2)2021 

تحت رقم)151825.

274 P

LOGICONS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

شريك وحيد

رأسمالها 100.000 درهم

املقر االجتماعي : 6 زنقة ضاية عوا، 

الطابق الرابع شقة رقم 16، أكدا4، 

الرباط

التسيير) محضر  ملداولة  تبعا 

2021،)قرر) أبريل) (14 املنعقد بتاريخ)

 LOGICONS(الشريك الوحيد لشركة

ش.م.م ذات شريك وحيد ما يلي):

بيع الحصص):)

إلى) خالد  بوشبوك  السيد  من 

 1000 (: محمد) بوشبوك  السيد 

حصة.

لشركة) االجتماعي  مقر  تحويل 

6)زنقة ضاية عوا،) LOGICONS)من)

الطابق الرابع شقة رقم)16،)أكدا4،)

زنقة الرايس سباتة،) (،37 الرباط إلى)

متجر)2،)القبيبات،)الرباط.

النظام) من  (4 فالفصل) وبالتالي 

األسا�ضي قد تم تغييره.

من) نقدا  الشركة  رأسما4  رفع 

100.000)درهم إلى)300.000)درهم.

النظام) من  (7 فالفصل) وبالتالي 

األسا�ضي قد تم تغييره.

خالد) بوشبوك  السيد  استقالة 

وتعيين) وحيد،) كمسير  مهامه  من 

السيد بوشبوك محمد،)مسير وحيد)

جديد للشركة ملدة غير محدودة.

على) االجتماعي  الهدف  توسيع 

الشكل التالي):

السلع) تجارة  وتصدير،) استيراد 

الرياضية.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  (2021 ما2) (11 يوم)

.114601
بمثابة مقتطف وبيان

275 P

2M BUREAUTIQUE
شركة ذات مسؤولية محدودة 

رأسمالها 200.000 درهم

املقر االجتماعي : رقم 27، متجر 1، 

زنقة ابراهيم الروداني، املحيط، 

الرباط

تبعا ملداولة محضر الجمع العام)

يناير) (12 بتاريخ) املنعقد  االستثنائي 

 2M BUREAUTIQUE(2021،)لشركة

ش.م.م،)تقرر ما يلي):

بيع الحصص):)

إلى) محمد  بوشبوك  السيد  من 

السيد ايت الطالب مصطفى):)1000 

حصة.

من) نقدا  الشركة  رأسما4  رفع 

 1.000.000 إلى) درهم  (200.000

درهم.

النظام) من  (6 فالفصل) وبالتالي 

األسا�ضي قد تم تغييره.

بوشبوك محمد) السيد  استقالة 

السيد) وتعيين  كمسير،) مهامه  من 

مسير وحيد) ايت الطالب مصطفى،)

جديد للشركة ملدة غير محدودة.

من النظام) (12 وبالتالي فالفصل)

األسا�ضي قد تم تغييره.

 2M(تغيير الشكل القانوني لشركة

ذات) شركة  من  (BUREAUTIQUE

ذات) شركة  إلى  محدودة  مسؤولية 

مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  (2021 ما2) (11 يوم)

.114616
بمثابة مقتطف وبيان

276 P

SABTD TRAVAUX
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 
الشريك الوحيد

96 تجزئة النصر شقة رقم 2 تمارة
إشعار بتأسيس

1)-)بموجب العقد املبرم بتاريخ)20 
أبريل)2021،)تم تأسيس شركة ذات)
الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 
على) خصائصها  تكون  التي  الوحيد 

النحو التالي):
شركة ذات مسؤولية) (: النموذج)
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

.(SARL AU(
 SABTD (: الشركة) اسم 

.TRAVAUX
الغرض من الشركة):

)أشغا4 مختلفة متعلقة بالبناء.
املدة):)99)سنة.

 100.000 (: الشركة) املا4  رأس 
سهم) (1000 على) مقسوما  درهم 
املكونة لرأسما4 الشركة بقيمة)100 
كاملة) موزعة  الواحد  للسهم  درهم 

على السيد عنانة أيوب.
املقر االجتماعي):)96)تجزئة النصر)

شقة رقم)2)تمارة.
السيد عنانة أيوب ملدة) (: املسير)

غير محدودة.
من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 
عدا) ما  ديسمبر  (31 إلى) يناير  فاتح 
تاريخ) من  تبتدئ  التي  األولى  السنة 

التقييد في السجل التجار2.
2)-)تم اإليداع القانوني في املحكمة)
ما2) (12 يوم) في  بتمارة  االبتدائية 

2021)تحت رقم)5659.
للخالصة والتذكير

املسير

277 P

KAYO AUTO
SARL AU

بمقت�ضى جمع عام استثنائي حرر)
في الرباط)4)ما2)2021)قرر الشريك)
 KAYO AUTO للشركة) الوحيد 
ش.م.م ذات الشريك الوحيد ما يلي):

طرف) من  حصة  (100 تفويت)

السيد خالد ملديميغ إلى السيد حمزة)

رفيق.

استقالة السيد خالد ملديميغ من)

منصبه كمسير للشركة.

تعيين السيد حمزة رفيق كمسير)

وحيد للشركة.

من) (13 و) (7 و) (6 املواد) تعديل 

القانون األسا�ضي للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

ما2) (11 بتاريخ) (114631 تحت رقم)

.2021

278 P

HARD DRIVE
SARL AU

بمقت�ضى عقد عرفي محرر بتاريخ)

نظام) تكوين  تم  (2021 أبريل) (29

املسؤولية) ذات  لشركة  أسا�ضي 

وحيد) شريك  ذات  املحدودة 

خصائصها كالتالي):

.HARD DRIVE(:(التسمية

الهدف):)تمارس الشركة األهداف)

التالية):

النقل السياحي.

زنقة) (17 عمارة) (: املقر االجتماعي)

محمد ملدور رقم)14)الطابق الخامس)

املحيط الرباط.

 100.000 (: رأس املا4 االجتماعي)

حصة قيمة) (1000 درهم مقسم إلى)

كل واحدة)100)درهم.

السيدة) تعيين  تم  (: التسيير)

لبطاقة) الحاملة  سعيدة ولد عي�ضى 

 A185202 رقم) الوطنية  التعريف 

كمسيرة للشركة وملدة غير محدودة.

وضع) تم  القانوني  اإليداع 

الضبط) كتابة  لدى  القانوني  امللف 

باملحكمة التجارية بالرباط تحت رقم)

السجل التجار2)152005.

279 P
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STE LABISSI CASH
SARL AU

275 شارع املسيرة الخضراء الحي 

االقتصاد2 تيفلت

في) العرفي  العقد  تسجيل  تاريخ 

تحمل) والتي  بتيفلت  (2021 ما2) (9

الخصائص التالية):

الهدف االجتماعي):)وسيط نقد2.

 100.000 (: الشركة) رأسما4 

حصة من) (1.000 درهم مقسمة إلى)

الواحدة) للحصة  درهم  (100 فئة)

موزعةبين الشركاء)على الشكل التالي):

 1.000 (: ملبي�ضي) مينة  السيدة 

حصة.

من) ابتداءا  سنة  (99 (: املدة)

التأسيس النهائي أ2 من تاريخ وضع)

السجل التجار2.

من فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

شارع) (275 (: االجتماعي) املقر 

االقتصاد2) الحي  الخضراء) املسيرة 

تيفلت.

املسير):)مينة ملبي�ضي.
التجار2) بالسجل  التقييد  رقم 

يوم) بتيفلت  االبتدائية  باملحكمة 

11)ما2)2021)تحت رقم)136.

280 P

NOUVELLE ODEURS
SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة من شريك واحد

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى  (- (1

تم تحرير) (،2021 يناير) (22 بتمارة في)

ذات) لشركة  األسا�ضي  القانون 

شريك) من  املحدودة  املسؤولية 

واحد،)بياناتها كالتالي):

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة من شريك واحد.

 NOUVELLE (: التسمية)

.ODEURS SARL AU

الهدف االجتماعي : تهدف الشركة 

إلى :

مقاولة للتنضيف.

املقر االجتماعي : 15 شارع األبطا4 

رقم 4 أكدا4 الرباط.

املدة : 99)سنة من تاريخ التسجيل)

في السجل التجار2.

حدد الرأسما4) (: مبلغ رأس املا4)

في)100.000)درهم مقسمة إلى)1000 

حصة ب)100)درهم للواحدة مسجلة)

ومحررة وموزعة على الشكل التالي):

السيد محمد األخضر،)قاطن بحي)

عمارة) العباد2  تجزئة  الذهب  واد 

 1000 3)تمارة،)مالك 4) 123)الشقة)

حصة.

السيد محمد األخضر،) (: التسيير)

واد) بحي  قاطن  الجنسية،) مغربي 

 123 عمارة) العباد2  تجزئة  الذهب 

للبطاقة) الحامل  تمارة،) (3 الشقة)

الوطنية رقم)AD133218)عين مسير)

الشركة ملدة غير محددة.

جميع العمليات البنكية لن تكون)

إال) للشركة  وملزمة  املفعو4  سارية 

السيد) املسير  طرف  من  بالتوقيع 

محمد األخضر.

2)-)تم اإليداع القانوني باملحكمة)

التجارية بالرباط تحت رقم)5050.

 151935 (: التجار2) السجل  (- (3

باملحكمة التجارية بالرباط بتاريخ)10 

ما2)2021.

281 P

 L’ATELIER DESIGN PAR

SENHAJI
SARL

قررت) (2020 نوفمبر) (30 بتاريخ)

»أتوليي) لشركة) العامة  الجمعية 

محدودة) شركة  الصنهاجي«) ديزان 

درهم) (10.000 رأسمالها) املسؤولية 

قسارية أحمد كريم) (25 ومقرها رقم)

وعبد) السالو2  عمر  زنقة  زاوية 

الرحمان الشنقيتي)-)الرباط،)ما يلي):

حل مسبق للشركة.
 25 رقم) في  الحل  مقر  تحديد 
قسارية أحمد كريم زاوية زنقة عمر)

السالو2 وعبد الرحمان الشنقيتي.
تعيين السيدة بن عبد هللا فاطمة)

كمصفي للشركة.
القانوني) باإليداع  القيام  تم 
التجارية) باملحكمة  الضبط  بكتابة 
بالرباط يوم)30)ديسمبر)2020)تحت)

رقم)109869.
282 P

 STE INDUSTRIE
MENUISERIE BASRAOUI

SARL AU
DISSOULUTION ANTICIPE

RC : 133115
غير) العام  الجمع  لقرارات  تبعا 
 2021 مارس) فاتح  ليوم  العاد2 
 INDUSTRIE MENUISERIE(لشركة
BASRAOUI SARL AU عنوانها 25 
قيصارية احمد كريم زاوية زنقة عمر 
الشنغيتي  الرحمان  وعبد  سالو2 

قبيبات الرباط تقرر ما يلي :
حل الشركة.

الرحيم  عبد  السيد  تعين 
البصراو2 كمصفي للشركة.

 25 التصفية  مكان  تحديد 
قيصارية احمد كريم زاوية زنقة عمر 
الشنغيتي  الرحمان  وعبد  سالو2 

قبيبات الرباط.
التجار2  بالسجل  اإليداع  تم 
للمحكمة التجارية بالرباط تحت رقم 

114478 وبتاريخ 6 ما2 2021.
283 P

STE D ACADEMY PRIVE
SARL

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

حرر) عرفي  عقد  بمقت�ضى  (: أوال)
تم) (،2021 أبريل) (7 بتاريخ) بالرباط 
ذات) لشركة  األسا�ضي  النظام  وضع 
املميزات) ذات  املحدودة  املسؤولية 

املبينة فيما يلي):

 D ACADEMY PRIVE (: التسمية)
.SARL

ذات) شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

التكوين) (: الغاية من الشركة هي)
املستمر.

46،)شارع األبطا4 الشقة) (: املقر)
رقم)4)أكدا4،)الرباط.

سنة) (99 حددت مدتها في) (: املدة)
اعتبارا من تاريخ تأسيسها النهائي.

 10.000 (: الجماعي) املا4  رأس 
100)درهم للحصة) درهم مقسمة 4)

الواحدة واملوزعة كما يلي):
 DELTA PARK SARL : شركة)

9.900)درهم):)99)حصة.
السيد حسن أمين البرنو�ضي)100 

درهم):)1)واحدة حصة.
تسير الشركة من طرف) (: اإلدارة)
السيد حسن أمين البرنو�ضي بصفته)
غير) ملدة  للشركة  الوحيد  املسير 

محددة.
فاتح) بين  ما  (: الجماعية) السنة 

يناير إلى متم ديسمبر من كل سنة.
القانوني) اإليداع  تم  لقد  (: ثانيا)
باملحكمة التجارية بالرباط تحت رقم)

114536)بتاريخ)10)ما2)2021.
284 P

 STE DELTA SHOPPING
MALL
SARL

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

حرر) عرفي  عقد  بمقت�ضى  (: أوال)
تم) (،2021 أبريل) (7 بتاريخ) بالرباط 
ذات) لشركة  األسا�ضي  النظام  وضع 
املميزات) ذات  املحدودة  املسؤولية 

املبينة فيما يلي):
 DELTA SHOPPING ( (: التسمية)

.MALL SARL
ذات) شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
وكيل) (: هي) الشركة  من  الغاية 

عقار2 تأجير واستغال4 العقارات.
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46،)شارع األبطا4 الشقة) (: املقر)
رقم)4)أكدا4،)الرباط.

سنة) (99 حددت مدتها في) (: املدة)
اعتبارا من تاريخ تأسيسها النهائي.

 10.000 (: الجماعي) املا4  رأس 
100)درهم للحصة) درهم مقسمة 4)

الواحدة واملوزعة كما يلي):
 DELTA PARK SARL : شركة)

9.900)درهم):)99)حصة.
السيد حسن أمين البرنو�ضي)100 

درهم):)1)حصة.
تسير الشركة من طرف) (: اإلدارة)
السيد حسن أمين البرنو�ضي بصفته)
غير) ملدة  للشركة  الوحيد  املسير 

محددة.
فاتح) بين  ما  (: الجماعية) السنة 

يناير إلى متم ديسمبر من كل سنة.
القانوني) اإليداع  تم  لقد  (: ثانيا)
باملحكمة التجارية بالرباط تحت رقم)

114262)بتاريخ)29)أبريل)2021.
285 P

STE DIVERGENT
SARL AU

تكوين شركة محدودة املسؤولية 
ذات الشريك الوحيد

بالرباط) مؤرخ  محضر  بمقت�ضى 
وضع) تم  (2021 فبراير) (2 بتاريخ)
القوانين األساسية لشركة محدودة)
املسؤولية ذات الشريك الوحيد ذات)

املميزات التالية):
الهدف):)إدارة األعما4.

التجارة اإللكترونية.
أعما4 متنوعة أو أشغا4 البناء.

املقر):)عمارة رقم)30)شقة رقم)8 
حسان) شارع موال2 أحمد الوكيلي،)

الرباط.
بما) املا4  رأس  حدد  (: املا4) رأس 

قدره)100.000)درهم.
غير) ملدة  الشركة  تدار  (: التسيير)
تانوت) السيد  طرف  من  محدودة 

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

بتاريخ)30)مارس)2021.

رقم السجل التجار2):)150801.

286 P

SENIOR CLUB RABAT
SARL AU

تأسيس
رأسمالها : 200.000 درهم

مقرها االجتماعي : 216، زنقة 

معاوية ابن الحديحي السوي�ضي 

الرباط

للجمعية) عرفي  محضر  على  بناء)

واالستثنائية) العاد2  العمومية 

لشركة) (2021 أبريل) (21 في) املؤرخة 

 SENIOR CLUB RABAT SARL AU

ذات رأسما4) شريك وحيد،) ش.م.م.)

الشريك) قرر  درهم،) (200.000

الوحيد مايلي):

حصة) (2.000 بيع) على  املوافقة 

درهم للحصة الواحدة،) (100 بقيمة)
بنصار2) هشام  محمد  السيد  بين 

لصالح السيدة لطيفة السبتي.

السيد) املسير  استقالة  قبو4 

محمد هشام بنصار2 وتعين السيدة)

الوحيدة،) الشريكة  السبتي،) لطيفة 

كمسيرة وحيدة ملدة غير محدودة.

املحكمة) في  القانوني  اإليداع  تم 

ما2) (12 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2020)تحت الرقم)5147.
الستخراج وذكر

املسير

287 P

ALEXON
SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة من شريك واحد

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ بتمارة)
في)22)يناير)2021،)تم تحرير القانون)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

بياناتها) واحد،) من شريك  املحدودة 

كالتالي):

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة من شريك واحد.

.ALEXON SARL AU(:(التسمية

الهدف االجتماعي):)تهدف الشركة)

إلى):

مقاولة للحراسة.

شارع) (،15 (: االجتماعي) املقر 

األبطا4 رقم)4)أكدا4 الرباط.

املدة):)99)سنة من تاريخ التسجيل)

في السجل التجار2.

حدد الرأسما4) (: مبلغ رأس املا4)

في)100.000)درهم مقسمة إلى)1000 

حصة ب)100)درهم للواحدة مسجلة)

ومحررة وموزعة على الشكل التالي):

السيد محمد األخضر،)قاطن بحي)

عمارة) العباد2  تجزئة  الذهب  واد 

123،)الشقة)3)تمارة،)مالك 4)1000 

حصة.

السيد محمد األخضر،) (: التسيير)

واد) بحي  قاطن  الجنسية،) مغربي 

 123 عمارة) العباد2  تجزئة  الذهب 

للبطاقة) الحامل  تمارة،) (3 الشقة)

الوطنية رقم)AD133218)عين مسير)

الشركة ملدة غير محددة.
جميع العمليات البنكية لن تكون)

إال) للشركة  وملزمة  املفعو4  سارية 

السيد) املسير  طرف  من  بالتوقيع 

محمد األخضر.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالرباط تحت رقم)5052.

 151937 (: التجار2) السجل 

بتاريخ بالرباط  التجارية   باملحكمة 

10)ما2)2021.

287Pمكرر

STE GUADAZUL FB
SARL

تأسيس
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�ضى 

شركة ذات) تم إنشاء) (2021 ما2) (3

بالخصائص) املحدودة  املسؤولية 

التالية):

.GUADAZUL FB(:(التسمية

الشركة) هدف  يتعلق  (: النشاط)

باملغرب وبالخارج ب):

ونقل) وتجميد  وتحضير  تجهيز 
واملعلبات) األسماك  أنواع  جميع 

واملنتجات البحرية.....
املقر االجتماعي):)الرقم)274-272 

حي الصناعي السالم الداخلة.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس.
مبلغ) في  حدد  (: املا4) رأس 
 40000 درهم مقسم إلى) (4000000

حصة من فئة)100)درهم للواحدة.
السيد الحسن) (: توزيع رأس املا4)

ايدبوش):)20000)حصة.
السيد عبد الهاد2 امار):)20000 

حصة.
التسيير):)تم تعيين السيد الحسن)
الهاد2) عبد  والسيد  ايدبويش 
عاشيق) الباسط  عبد  والسيد  امار 

كمسيرين للشركة.
من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

فاتح يناير وتنتهي في)31)ديسمبر.
باملحكمة) تم  (: القانوني) اإليداع 
بتاريخ الذهب  بواد   االبتدائية 

11)ما2)2021)تحت رقم)776/2021 
وبالسجل التجار2 تحت رقم)18173.
288 P

 STE DSM CONSULTING
SUD
SARL
تأسيس

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�ضى 
30)مارس)2021)تم إنشاء)شركة ذات)
بالخصائص) املحدودة  املسؤولية 

التالية):
 STE DSM (: التسمية)

.CONSULTING SUD
الشركة) هدف  يتعلق  (: النشاط)

باملغرب وبالخارج ب):
االستشارة) أنشطة  جميع 
والدعم) واملساعدة  التسيير  في 
لألفراد) واالستشارات  والخدمات 

والشركات.
 1 النهضة) حي  (: االجتماعي) املقر 

الرقم)2675)الداخلة.
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من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املدة)

التأسيس.

رأس املا4):)حدد في مبلغ)100000 

درهم مقسم إلى)1000)حصة من فئة)

100)درهم للواحدة.

توزيع رأس املا4):)السيد املصطفى)

موزون):)500)حصة.

السيد سفيان األمين):)500)حصة.

السيد) تعيين  تم  (: التسيير)

املصطفى موزون كمسير للشركة.

من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

فاتح يناير وتنتهي في)31)ديسمبر.

باملحكمة) تم  (: القانوني) اإليداع 

بتاريخ الذهب  بواد   االبتدائية 

رقم) تحت  (2021 أبريل) (30

2021/719)وبالسجل التجار2 تحت)

رقم)18149.

289 P

 AFRIQUE PARTENARIAT

RESTAURATION
SARL AU

تعديالت قانونية
الواحد) املساهم  قرار  إثر  على 

ملساهم شركة) (2021 ما2) (4 بتاريخ)

 AFRIQUE PARTENARIAT

ذات) شركة  (RESTAURATION

بمساهم) املحدودة  املسؤولية 

 500.000 رأسمالها) البالغ  واحد،)

عمارة نجمة) (: درهم والكائن مقرها)

ساحة) (،1 رقم) الشقة  الصحراء،)

الدشيرة،)العيون،)تقرر):

ليصبح) الشركة  اسم  تغيير 

 AFRIQUE PARTENARIAT

.PRESTATION

ليشمل) الشركة  نشاط  توسيع 

األنشطة التالية):)

العامة) املباني  وصيانة  تنظيف 

واملصانع واملطارات واملوانئ واألرصفة)

واإلدارة،) املؤسسات  وإنشاء)

التنظيف الصناعي ملخلفات السفن)

من الزيوت ومواد التشحيم......)الخ.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون)

رقم) تحت  (2021 ما2) (10 بتاريخ)

.21/1476

290 P

SOCIETE VINCI AFRIQUE

ش.م.م.

تبعا للعقد العرفي بتاريخ)20)أبريل)

تم وضع قوانين الشركة ذات) (2021

املميزات التالية):

 SOCIETE VINCI (: التسمية)

.AFRIQUE

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.

املوضوع):)تسويق،)توزيع،)تصدير)

منتجات التجميل.

للتجميل....) األولية  املواد  إنتاج 

الخ.

املقر الرئي�ضي):)زنقة بوملان،)عمارة)

الفالح،)رقم)1،)العيون.

مبلغ) في  حدد  (: الرأسما4)

إلى) مقسمة  درهم  (1.000.000

درهم) (100 فئة) حصة من  (10.000

للواحدة مقسمة كاآلتي):

السيد محمد االمام ماء)العينين):)

2.500)حصة.

(: أمين) محمد  لغيد2  السيد 

2.499)حصة.

السيد عبد املجيد وحا4):)5.001 

حصة.

السيد) طرف  من  تسير  (: اإلدارة)

محمد اإلمام ماء)العينين.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون)

رقم) تحت  (2021 ما2) (11 بتاريخ)

بالسجل) تسجيلها  وتم  (1479/221

(: التجار2 تحت الرقم التحليلي رقم)

.36563
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 ELOGICOMNET

MOROCCO DISTRIBUTOIN
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة
بمقت�ضى عقد عرفي مسجل بالدار)

2021،)قد) أبريل) (13 بتاريخ) البيضاء)

مسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة،)ومن خصائصها):

 ELOGICOMNET (: التسمية)

.MOROCCO DISTRIBUTOIN

الهدف االجتماعي)):)التجارة.

املدينة) البيضاء) الدار  (: املقر)

األعما4) مركز  األعما4،) مركز 

شارع) تقاطع  (71 (،CONTEMPO

الطابق) محمد الخامس وزنقة أزيال،)

الثالث،)20110،)الدار البيضاء.

املدة):)99)سنة.
ما4) رأس  (: الشركة) ما4  رأس 

 70.000 مبلغ) في  محدد  الشركة 

درهم.

الشركة تسير من طرف) (: املسير)

السادة.

بابيراكلوس ميخائيل.

كيرياكو نيكوس.

باباكريستوفورو أنطوليس.

أناستاسيو ديموستينيس.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

رقم) تحت  البيضاء) بالدار  التجارية 

التسجيل):)501383.

292 P

 CENTRE CHAIB PRIVE

 POUR LA CREATION

DEXCELLENCE
RC 151871

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
وشريك وحيد

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

مسؤولية محدودة وبشريك وحيد.

املؤرخ) الشركة  بمقت�ضى محضر 

تقرر تأسيس) (2021 أبريل) (6 بتاريخ)

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

وبشريك وحيد خاصياتها كالتالي):

 CENTRE CHAIB (: التسمية)

 PRIVE POUR LA CREATION

مسؤولية) ذات  (DEXCELLENCE

محدودة بشريك وحيد.

الشركة تمارس نشاطها) (: الهدف)

باملغرب وخارجه

نشاطات الدعم املدر�ضي،)التكوين)

ودروس التقوية في التعليم.

الشركة) مقر  (: االجتماعي) املقر 

شقة) (،54 (: التالي) العنوان  في  حدد 
1)زنقة تنسيفت أكدا4 الرباط،) رقم)

املغرب.

املدة القانونية):)تأسست الشركة)

تاريخ) من  ابتداء) سنة  (99 ملدة)

التأسيس النهائي لها.
رأسما4) (: االجتماعي) الرأسما4 

الشركة حدد في مبلغ)100.000)درهم)

قسمت إلى)1000)حصة من فئة مائة)

ويمثل) كليا  دفع  حصة  لكل  درهم 

مساهمة أنجزت نقدا لفائدة الشركة)

الشايب،) محمد  السيد  طرف  من 

الشريك الوحيد.

بالكامل) الحصص  هذه  تدفع 

وتخصص كلها للشريك الوحيد.

السيد) الشركة  يسير  (: التسيير)

الجنسية) مغربي  الشايب،) محمد 

رقم) الوطنية  للبطاقة  حامل 

.AB701315

بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  التجار2 

بالرباط تحت رقم)4971.
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CULINA FOOD
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

تأسيس
 26 بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

شركة ذات) تم إنشاء) (،2021 مارس)

وحيد) بشريك  محدودة  مسؤولية 

بالخصائص التالية):

فود،) كولينا  (: القانوني) االسم 

محدودة) مسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد.
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15،)شارع األبطا4) (: مقر الشركة)

عمارة)4،)اكدا4 الرباط.

غرض) (: الشركة) من  الغرض 

لحسابها أو نيابة عن) الشركة سواء)

في املغرب أو في) أطراف أخرى،)سواء)

بلدان أخرى.

واالستيراد) التجارة  مطعم،)

والتصدير.

املعامالت) جميع  عام،) وبشكل 

املدنية،) املنقولة،) غير  أو  املنقولة 

التي) والصناعية  املالية  التجارية،)

ترتبط بصورة مباشرة أو غير مباشرة)

باملوضوع االجتماعي أو التي يرجح ان)

تعزز تنميته.
الشركة حدد في مئة) (: رأس املا4)

ألف درهم))100000()درهم.

اإلدارة):)تدار الشركة من قبل):

من) الزاكي،) طه  محمد  السيد 

لبطاقة) حامل  املغربية،) الجنسية 

التعريف الوطنية رقم أ)7746)ويقيم)

الطائرات) (5 حي الوفاء)عمارة ج رقم)

الرباط.

املحكمة) في  القانوني  اإليداع  تم 

ما2) (11 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2021)تحت رقم):)151995.

294 P

BY M AGRO
SARL

موقع) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

بالرباط،)تم تأسيس شركة باملميزات)

التالية):

 BY M (: االجتماعية) التسمية 

.AGRO

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

مسؤولية محدودة.
زاوية) (،24 شقة) (،1 عمارة) (: املقر)
بنزرت حسان،) زنقة توبروق وزنقة 

الرباط.

اإلنتاج) (: االجتماعي) الهدف 

والتصدير) واالستيراد  والتعبئة 

واالستغال4 والتسويق على حد سواء)

والخارجية،) الداخلية  السوق  في 

لجميع املنتجات الزراعية.

استغال4 جميع األرا�ضي الزراعية.
املمتلكات) وجميع  وتأجير  إدارة 

الزراعية.
99)سنة انطالقا من تاريخ) (: املدة)

تسجيلها بالسجل التجار2.
يتحدد) (: االجتماعي) الرأسما4 
في) للشركة  االجتماعي  الرأسما4 
إلى) مقسم  درهم  (100.000 مبلغ)
1000)حصة ذات)100)درهم كقيمة)
اسمية للحصة الواحدة،)موزعة على)

الشركاء)على النحو التالي):
 900  :  BY M INVEST شركة)

حصة.
السيد يوسف نور2):)100)حصة.
مجموع الحصص):)1000)حصة.

يتم تسيير الشركة ملدة) (: التسيير)
غير محددة من طرف السيد يونس)
مزداد) مغربية،) جنسية  ذو  بوكرين 
والحامل) (1978 سبتمبر) (22 بتاريخ)
 BJ242135 رقم) الوطنية  للبطاقة 

قاطن بأمريكا.
تم) (: اإليداع القانوني والتسجيل)
اإليداع القانوني لدى كتابة الضبط)
بتاريخ بالرباط  التجارية   باملحكمة 
27)أبريل)2021،)تحت رقم)113140.
التسجيل) إعالن  إيداع  تم 
بالسجل التجار2 لدى كتابة الضبط)
بتاريخ بالرباط  التجارية   باملحكمة 

 4687 تحت رقم) (،2021 أبريل) (27  
من السجل الترتيبي.

من أجل التلخيص والنشر
التسيير

295 P

P&F IMMO
SARL

الزيادة في رأس املا4
تبعا ملحضر مداوالت الجمع العام)
ذات) (P&F( IMMO شركة) لشركاء)
املسؤولية املحدودة املنعقد بالرباط،)

قرر الشركاء)مايلي):
(: الرأسما4 االجتماعي) في  الزيادة 
لقد تمت الزيادة في رأسما4 الشركة)
بمبلغ)1.500.000)درهم وذلك لحمله)
إلى مبلغ)1.600.000)درهم عن طريق)

مساهمة عينية.

تبعا) (: األسا�ضي) النظام  تعديل 

للقرارات السالفة للشركاء)تم تعديل)

البندين)6)و)7)املتعلقين باملساهمات)

النظام) من  االجتماعي  ما4  والرأس 

األسا�ضي.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

الضبط) كتابة  لدى  القانوني 

 6 باملحكمة التجارية بالرباط بتاريخ)

ما2)2021،)تحت رقم)114518.

تم إيداع التصريح التعديلي لدى)

التجارية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

تحت) (2021 ما2) (6 بتاريخ) بالرباط 
رقم)5023)من السجل الترتيبي.

للتلخيص والنشر

التسيير

296 P

 HIGH PRATICAL TRAINING

AND CONSULTING
SARL

تأسيس
 HIGH PRATICAL(:(اسم الشركة

 TRAINING AND CONSULTING

.SARL

التدريب  االجتماعي  الهدف 

والتشخيص  واالستشارة  والدراسة 

الداخلي للمراجعة املالية والضريبية)

واالجتماعية.

مستشار في التسيير.
مكرر) (،12 رقم) (: املقر االجتماعي)
املحيط) (،3 رقم) شقة  لبان  زنقة 

الرباط.
رأسما4 الشركة):)100.000)درهم)

مقسمة 4):

درهم) (100 فئة) من  حصة  (500

راوية) للسيدة  الواحدة  للحصة 

املصاد2.

درهم) (100 فئة) من  حصة  (500

للحصة الواحدة للسيد املهد2 بنور.

التسيير):)املهد2 بنور.
التجار2) بالسجل  التقييد  رقم 

(: بالرباط) التجارية  املحكمة  لدى 

.151767

297 P

 BEST QUALITE OF
CONSTRUCTION

SARL
تعديالت بالشركة

 BEST QUALITE (: اسم الشركة)
.OF CONSTRUCTION  SARL

زيادة رأس ما4 الشركة من)1000 
مقسمة) حصة  (5000 إلى) حصة 

كالتالي):
ياسين) للسيد  حصة  (1250

الكرتي.
1250)حصة للسيد عزيز الكرتي.

1250)حصة للسيد محمد سعد)
العلمي.

1250)حصة للسيد حسن دادا.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
(: رقم) تحت  بالرباط  التجارية 

.114274
298 P

 MADIHI WORLD TRADING
SOLUTION

SARL AU
تعديالت بالشركة

للشركة) االجتماعي  املقر  تغيير 
أكدا4) (2 رقم) عقبة  شارع  (،46 من)
الرباط إلى مكتب يقع في الطابق األو4)
شقة رقم)6)و)7)تقاطع عال4 الفا�ضي)

ويعقوب املنصور مراكش.
ليصبح) الشركة  نشاط  توسيع 

النشاط الجديد
خدمة التدريب املنهي.

دراسة وتصميم مواقع األنترنيت.
االستيراد) في  وسيط  أو  تاجر 

والتصدير.
وأجهزة) معدات  في  تاجر 

املعلوميات.
مقهى االنترنيت.
قاعة األلعاب.

إضافة العالمة التجارية للشركة)
.NEXT LEVEL GAMING

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالرباط تحت رقم)113214.
299 P
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 SOLUTIONS ENERGETIQUE
ENVIRONMENTAL

SARL
شركة) ( شركاء) اجتمع 
 SOLUTIONS ENERGETIQUE
ENVIRONMENTAL SARL)في جمع)
(،2020 ديسمبر) (4 يوم) استثنائي 

وقرروا مايلي):
الحل املسبق للشركة.

منصور2) فدوى  السيدة  تعيين 
بصفتها مصفية للشركة.

شارع) (46 التصفية) محل  وجعل 
عقبة شقة رقم)2)أكدا4 الرباط.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
رقم) تحت  بالرباط  التجارية 

.D110261
300 P

 ALLRIGHT
CONSTRUCTION

SARL AU
تأسيس

 ALLRIGHT (: الشركة) اسم 
.CONSTRUCTION SARL AU

أعما4) (: االجتماعي) الهدف 
مختلفة.

التجارة.
االستيراد والتصدير.

 206 رقم) (: االجتماعي) املقر 
مجموعة املجد حي النهضة)2)الرباط.

رأسما4 الشركة : 100.000 درهم 
فئة  من  حصة   1000  4 مقسمة 
الواحدة للسيد  100 درهم للحصة 

مصطفى العود.
التسيير : السيد مصطفى العود.

التجار2  بالسجل  التقييد  رقم 
 : بالرباط  التجارية  املحكمة  لدى 

.151903
301 P

TANGIERS BOCADILLOS
SARL

تعديالت بالشركة
 TANGIERS (: الشركة) اسم 

.BOCADILLOS SARL
الهدف االجتماعي):)مطعم.

تغيير املقر االجتماعي للشركة من):)
46،)شارع عقبة رقم)2)أكدا4 الرباط)
 28 إكرام) إقامة  (1 ماريس) فيال  إلى 
طابق األر�ضي) (B1 زنقة درعة متجر)

أكدا4 الرباط.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
(: رقم) تحت  بالرباط  التجارية 

.114390
302 P

INTELLECT DECORATION
SARL AU

تأسيس شركة
 INTELLECT (: الشركة) اسم 

.DECORATION SARL AU
في) مقاو4  (: االجتماعي) الهدف 
النجارة) وأعما4  األملنيوم  أعما4 

األعما4 املختلفة والبناء.
شارع) (5 رقم) (: االجتماعي) املقر 
الطابق) العباد2  حي  األو4  الحسن 

األو4 تمارة.
درهم) (50.000 (: رأسما4 الشركة)
مقسمة إلى)500)حصة من فئة)100 
درهم للحصة الواحدة للسيدة فدوى)

بن عبد النبي.
التسيير):)فدوى بن عبد النبي.

(: التجار2) بالسجل  التقييد  رقم 
.132815
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UNIVERS FRAIS
SARL

تعديالت بالشركة
 UNIVERS FRAIS (: اسم الشركة)

.SARL
تغيير املقر االجتماعي للشركة من)
أكدا4) (2 46،)شارع عقبة شقة رقم)
الكائن) التجار2  املحل  إلى  الرباط 
حي) األر�ضي  الطابق  (184 بإقامة)

سكيكينة تمارة.
للشركة) جديد  فرع  إضافة 
بالعنوان التالي املحل التجار2 الكائن)
بتجزئة الرياض اوالد امطاع سكتور)

2)رقم)321)تمارة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
رقم) تحت  بالرباط  التجارية 

.D111794
304 P

موثقة

42،)زنقة أبو ذر،)أكدا4

 ENSEIGNEMENT PRIVE

 SOCIAL ET SOLIDAIRE

ش.م.م.
شركة ذات مسؤولية محدودة

هبة حصص اجتماعية
تلقته) رسمي  عقد  بمقت�ضى 

موثقة) رتيبة  السقاط  األستاذة 

(،2021 يناير) (20 و) (5 بالرباط بتاريخ)

املحفوظ) بوعالم  السيد  وهب 

نعيمة) رشد2  أمين  والسيدة 

فدوى،) سلمى،) بوعالم  لبناتهم 

الرقبة،) حق  وسندس،) أمبنة 

اجتماعية،) حصة  (1.000 أللف)

الشركة) في  الواهبون  يملكها  التي 

املسماة) املحدودة  املسؤولية  ذات 

 ENSEIGNEMENT PRIVE SOCIAL

رأسمالها) ش.م.م.،) (ET SOLIDAIRE

مقرها) يوجد  والتي  درهم  (100.000

رمل) تجزئة  عتيق،) بعين  االجتماعي 

التجار2) بالسجل  واملسجلة  (3R1

باملحكمة) الضبط  بكتابة  املمسوك 

التجارية بالرباط تحت رقم)109.709 

من السجل التحليلي.

وعلى إثر هذا التفويت قرر الجمع)

العام مايلي):

القانون) من  (7 الفصل) تغيير 

األسا�ضي للشركة.

املحفوظ) بوعالم  السيد  إبقاء)

نعيمة) رشد2  أمين  والسيدة 

أو) سويا  للعمل  للشركة  كمسيرين 

جميع) منحهم  مع  مستقلة  بصفة 

غير) وملدة  الواسعة  الصالحيات 

محدودة.

كتابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط) التجارية  باملحكمة  ضبط 

رقم) تحت  (2021 فبراير) (3 بتاريخ)

.110.710
للبيان والنشر

األستاذة السقاط رتيبة

305 P

SEWOYODJAN SERVICE
SARL AU

 إنشاء شركة
تم تأسيس) ( بمقت�ضى عقد عرفي)

 SEWOYODJAN SERVICE شركة)

ذات املميزات التالية):

 SEWOYODJAN (: التسمية)

.SERVICE SARL AU

شارع) (،14 (: االجتماعي) املقر 

الشار2 الشقة)4)أكدا4 الرباط.

درهم) (50.000 (: الرأسما4)

خمسون ألف درهم.

الهدف):)التجارة.

الشركاء):

السنة املالية):)2021.

 Konate Moussa (: التسيير)

.Amadou

السجل التجار2):)149699.

306 P

 STE MOROCCAN OFFICE

 FOR CONSTRUCTION AND

ENERGY
SARL AU

Sigle : MOCE

تكوين شركة محدودة املسؤولية 
ذات الشريك الوحيد

بالرباط) مؤرخ  محضر  بمقت�ضى 

وضع) تم  (2021 مارس) (15 بتاريخ)

القوانين األساسية لشركة محدودة)

املسؤولية ذات الشريك الوحيد ذات)

املميزات التالية):

الدراسات) مكتب  (: الهدف)

الكهربائية واإللكترونية.

أشغا4 بناء.

30،)شقة رقم) عمارة رقم) (: املقر)

8)شارع موال2 أحمد الوكيلي،)حسان)

الرباط.
بما) املا4  رأس  حدد  (: املا4) رأس 

قدره)100.000)درهم.

غير) ملدة  الشركة  تدار  (: التسيير)

السيد بنيخلف) (: محدودة من طرف)

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

بتاريخ)13)أبريل)2021.
رقم السجل التجار2):)151189.

307 P

STE OPALINE
SARL

Sigle : MOCE
تكوين شركة محدودة املسؤولية

بالرباط) مؤرخ  محضر  بمقت�ضى 
وضع) تم  (2021 فبراير) (19 بتاريخ)
القوانين األساسية لشركة محدودة)

املسؤولية ذات املميزات التالية):
الهدف):)تاجر مجوهرات.

أو) )تاجر  والتصدير) االستيراد 
وسيط(.

30،)شقة رقم) عمارة رقم) (: املقر)
8)شارع موال2 أحمد الوكيلي،)حسان)

الرباط.
بما) املا4  رأس  حدد  (: املا4) رأس 

قدره)100.000)درهم.
غير) ملدة  الشركة  تدار  (: التسيير)
ليو�ضي) السيد  (: من طرف) محدودة 

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

بتاريخ)8)أبريل)2021.
رقم السجل التجار2):)151075.

308 P

STE RADI RAMO
SARL AU

تكوين شركة محدودة املسؤولية 
ذات الشريك الوحيد

بالرباط) مؤرخ  محضر  بمقت�ضى 
وضع) تم  (2021 مارس) (10 بتاريخ)
القوانين األساسية لشركة محدودة)
املسؤولية ذات الشريك الوحيد ذات)

املميزات التالية):
الهدف):)نقل السلع والبضائع.

التجارة.
املقر):)شقة)5)عمارة)77)مجموعة)
سيد2 يحيى زعير تامسنا) (1 النور) (7

تمارة.

بما) املا4  رأس  حدد  (: املا4) رأس 

قدره)100.000)درهم.

غير) ملدة  الشركة  تدار  (: التسيير)

السيد الرا�ضي) (: محدودة من طرف)

محمد.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

بتمارة) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

بتاريخ)5)ما2)2021.
رقم السجل التجار2):)132973.

309 P

STE MAKAKA EVENTS
SARL AU

تكوين شركة محدودة املسؤولية 
ذات الشريك الوحيد

بالرباط) مؤرخ  محضر  بمقت�ضى 

وضع) تم  (2020 ديسمبر) (18 بتاريخ)

القوانين األساسية لشركة محدودة)

املسؤولية ذات الشريك الوحيد ذات)

املميزات التالية):

الهدف):)االستشارات اإلدارية.

30،)شقة رقم) عمارة رقم) (: املقر)

8)شارع موال2 أحمد الوكيلي،)حسان)

الرباط.
بما) املا4  رأس  حدد  (: املا4) رأس 

قدره)100.000)درهم.

غير) ملدة  الشركة  تدار  (: التسيير)

بالط) السيدة  (: طرف) من  محدودة 

كريمة.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

بتاريخ)24)فبراير)2021.
رقم السجل التجار2):)149749.

310 P

STE OVERLEADS
SARL

تكوين شركة محدودة املسؤولية
بالرباط) مؤرخ  محضر  بمقت�ضى 

وضع) تم  (2021 فبراير) (15 بتاريخ)

القوانين األساسية لشركة محدودة)

املسؤولية ذات الشريك الوحيد ذات)

املميزات التالية):

الهدف):)االستشارات اإلدارية.

تقديم الخدمات للشركات.

التسويق الهاتفي واالتصاالت.

30،)شقة رقم) عمارة رقم) (: املقر)

8)شارع موال2 أحمد الوكيلي،)حسان)

الرباط.
بما) املا4  رأس  حدد  (: املا4) رأس 

قدره)10.000)درهم.

غير) ملدة  الشركة  تدار  (: التسيير)

وكور2) السيد  (: محدودة من طرف)

مصطفى.

السيد بنزنزون رشيد.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

بتاريخ)29)مارس)2021.
رقم السجل التجار2):)150749.

311 P

STE STARCELL CO
SARL AU

تكوين شركة محدودة املسؤولية 
ذات الشريك الوحيد

بالرباط) مؤرخ  محضر  بمقت�ضى 

وضع) تم  (2021 فبراير) (15 بتاريخ)

القوانين األساسية لشركة محدودة)

املسؤولية ذات الشريك الوحيد ذات)

املميزات التالية):

الهدف):)االستشارات اإلدارية.

التجارة اإللكترونية.

االستيراد والتصدير.

30،)شقة رقم) عمارة رقم) (: املقر)

8)شارع موال2 أحمد الوكيلي،)حسان)

الرباط.
بما) املا4  رأس  حدد  (: املا4) رأس 

قدره)100.000)درهم.

غير) ملدة  الشركة  تدار  (: التسيير)

الرتابي) السيد  (: من طرف) محدودة 

يزيد.

بكتابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

بتاريخ)24)مارس)2021.
رقم السجل التجار2):)150629.

312 P

 STE SYNDIC CONFORT
COPROPRIETE

SARL AU
تكوين شركة محدودة املسؤولية 

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

املميزات التالية):
الهدف):)السانديك.

التسيير التجار2.
وسيط العقارات.

30،)شقة رقم) عمارة رقم) (: املقر)
8)شارع موال2 أحمد الوكيلي،)حسان)

الرباط.
بما) املا4  رأس  حدد  (: املا4) رأس 

قدره)10.000)درهم.
غير) ملدة  الشركة  تدار  (: التسيير)
صغير) السيد  (: طرف) من  محدودة 

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

بتاريخ)15)مارس)2021.
رقم السجل التجار2):)150227.

313 P

 STE NAZHI TRAVAUX
 S.A.R.L

لشركة) العام  الجمع  لقرار  تبعا 
  STE NAZHI TRAVAUX SARL
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
 100.000 رأسمالها) وحيد  بشريك 
علي) دوار  االجتماعي  مقرها  و  درهم 
جماعة اوالد صبيح قلعة السراغنة)

تقرر بتاريخ)23)فبراير))2021 :
حـل الشركــة

كمحل لحل) ( تعيين مقر الشركة,)
الشركة

مهيلة) عبدالخالق  السيد  تعيين 
لحل الشركة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوم) السراغنة  بقلعة  االبتدائية 
26فبراير)2021))تحت رقم)2021/93. 
314 P
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استدراك خطإ وقع بالجريدة 

الرسمية عدد 5658 بتاريخ

7 أبريل 2021، الصفحة 7096 

260P اعالن رقم

بدال من):

3 D

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي : إقامة 

رقم 30 شقة 8 زنقة موال2 احمد 

لوكيلي حسان الرباط املغرب
رقم التقييد في السجل التجار2 

136291

يقرأ):

3 DC

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي : إقامة 

رقم 30 شقة 8 زنقة موال2 احمد 

لوكيلي حسان الرباط املغرب
رقم التقييد في السجل التجار2 

136291

)الباقي بدون تغيير.(

STE FIDU SERVICESS MOGADOR SARL AU

FAIDIMAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

 STE FIDU SERVICESS

MOGADOR SARL AU

 N°452 1ER(ETAGE

 LOTISSEMENT LA LAGUNE

 4EM(TRANCHE(ESSAOUIRA ،

44000، ESSAOUIRA(MAROC

FAIDIMAR شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي محل 

كائن برقم 336 الطابق االو4 تجزئة 

تافوكت امللحقة الصويرة - 44000 

الصويرة املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجار2 

.3305

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)10)يوليوز)2020)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

336)الطابق االو4) »محل كائن برقم)

(- الصويرة) امللحقة  تافوكت  تجزئة 

44000)الصويرة املغرب«)إلى)»بوتيك)

البحيرة) تجزئة  (313 برقم) كائن 

الصويرة)-)44000)الصويرة))املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ) ( بالصويرة) االبتدائية 

غشت)2020)تحت رقم)169.

1I

STE FIDU SERVICESS MOGADOR SARL AU

MIL YOU PARFUM

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

 STE FIDU SERVICESS

MOGADOR SARL AU

 N°452 1ER(ETAGE

 LOTISSEMENT LA LAGUNE

 4EM(TRANCHE(ESSAOUIRA ،

44000، ESSAOUIRA(MAROC

MIL YOU PARFUM شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار العرب 

الصويرة - 44000 الصويرة املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجار2 

.739

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)17)فبراير)2020)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

 44000 (- الصويرة) العرب  »دوار 

رقم) »محل  إلى) املغرب«) الصويرة 

سوق خميس ايت عي�ضى عمالة) (25

الصويرة)-)44000)الصويرة))املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالصويرة))بتاريخ)14)نونبر)

2020)تحت رقم)276.

2I

STE FIDU SERVICESS MOGADOR SARL AU

DOURSAF CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسما4 الشركة

 STE FIDU SERVICESS

MOGADOR SARL AU

 N°452 1ER(ETAGE

 LOTISSEMENT LA LAGUNE

 4EM(TRANCHE(ESSAOUIRA ،

44000، ESSAOUIRA(MAROC

DOURSAF CAR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 373 

تجزئة تافوكت امللحقة الصويرة - 

44000 الصويرة املغرب.
رفع رأسما4 الشركة

رقم التقييد في السجل التجار2 

.3709

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) (2020 أكتوبر) (19 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسما4  رفع 

»400.000)درهم«)أ2 من)»100.000 

عن) درهم«) (500.000« إلى) درهم«)

أو) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالصويرة))بتاريخ)11)نونبر)

2020)تحت رقم)270.

3I

WAROD CONTA SARL

AGORA EDITIONS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

WAROD CONTA SARL

34 شارع اململكة العربية السعودية 

قطعة رقم 58 الطابق الثاني رقم 06 

طنجة ، TANGER ،90000 املغرب

AGORA EDITIONS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 34 شارع 
اململكة العربية السعودية رقم 58 
الطابق الثاني رقم 06 - 90000 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 
110273

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2020 نونبر) (05
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AGORA EDITIONS
دار) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

النشر
-)مكتبة

-)توزيع الكتب واملجالت والجرائد
-)نشر املجالت والجرائد

-)مطبعة
-)التجارة بصفة عامة
-)االستراد والتصدير.

34)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)
 58 رقم) السعودية  العربية  اململكة 
 90000  -  06 رقم) الثاني  الطابق 

طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: كرماح) يوسف  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() كرماح  يوسف  السيد 
 02 املنبت) مركب  البالية  طنجة 
 03 الطابق) (35 عمارة) (05 مجموعة)

رقم)17  90000)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
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عنوانه)ا() كرماح  يوسف  السيد 
املنبت) مركب  البالية  طنجة 
02مجموعة)05)عمارة)35)الطابق)03 

رقم)17  90000)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
دجنبر) (02 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2020)تحت رقم)6969.
4I

STE FIDU SERVICESS MOGADOR SARL AU

ACHLAFTA GESTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير تسمية الشركة

 STE FIDU SERVICESS
MOGADOR SARL AU
 N°452 1ER(ETAGE

 LOTISSEMENT LA LAGUNE
 4EM(TRANCHE(ESSAOUIRA ،
44000، ESSAOUIRA(MAROC

ACHLAFTA GESTION شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي رقم 6 
درب ليوتونون الزيست و رقم 8 

درب العطارين الصويرة - 44000 
الصويرة املغرب.

تغيير تسمية الشركة
رقم التقييد في السجل التجار2 

4867
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تغيير) (2020 25)دجنبر) املؤرخ في)
 ACHLAFTA« من) الشركة  تسمية 
 RESTAURANT LA«(إلى(»GESTION

. »TOLERANCE
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 30 بتاريخ) ( بالصويرة) االبتدائية 

دجنبر)2020)تحت رقم)355.
5I

BDO

CETCO
شركة التوصية باألسهم 
تعيين ممثل قانوني للشركة

BDO
 119Bd(Abdelmoumen، 5ème

 Etage(N° 38، Casablanca
 20360 ، 20340، CASABLANCA

MAROC
CETCO »شركة التوصية باألسهم »

وعنوان مقرها االجتماعي: 
 Rue(des(Canaris, Oasis, ,3

 Maarif, Casablanca - 20370
.CASABLANCA MAROC

»تعيين ممثل قانوني  للشركة«
رقم التقييد في السجل التجار2: 

.223243
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)11)يناير)2021)وتبعا لعز4))
املسير الحالي تقرر تعيين املمثل)ين()

القانوني)ين(:)
 HALL  NEIL GEORGE -

- CETCO France))شركة التوصية)
باألسهم))الكائن مقرها اإلجتماعي ب:)
  67Rue Saint-Jacques  75005

Paris  France
عند) التجار2  السجل  رقم 

االقتضاء:)523899391
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراير)2021)تحت رقم)767115.
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STE LAAOUEJ SGHIR DRIVING SARL AU

شركة لعوج الصغير دريفين
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE LAAOUEJ SGHIR DRIVING
SARL AU

 HAY EL MONTAZAH RTE
 OUJDA(N°165 ، 35000، TAZA

MAROC
شركة لعوج الصغير دريفين شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي املنتزه 
طريق وجدة رقم 165 - 35000 تازة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 
5877

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2021 مارس) (17
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
شركة) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

لعوج الصغير دريفين.
مدرسة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

لتعليم السياقة)).
عنوان املقر االجتماعي):)حي املنتزه)
تازة) (35000 -  165 طريق وجدة رقم)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد لعوج بدر)):))1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
حي) عنوانه)ا() بدر  لعوج  السيد 
تازة) (35000  6 شقة) (17 املنتزه رقم)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
حي) عنوانه)ا() بدر  لعوج  السيد 
تازة) (35000  6 شقة) (17 املنتزه رقم)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) (23 بتاريخ) ( بتازة) االبتدائية 

2021)تحت رقم)163.
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BUSINESS WAYS

ART-INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

BUSINESS WAYS
 RUE CAMILLE CABANA,

  IMMEUBLE(N°10, APPT. N°12,
 HIVERNAGE- MARRAKECH- ،

40000، MARRAKECH(MAROC

ART-INVEST شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 115، 

شارع يوغوسالفيا, الطابق الثالث 

رقم الشقة 10 جليز - 40000 

مراكش املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجار2 

.19749

الشريك) قرار  بمقت�ضى 

 2021 مارس) (05 في) الوحيداملؤرخ 

مسؤولية) ذات  شركة  حل  تقرر 

ART- محدودة ذات الشريك الوحيد)

 200.000 رأسمالها) مبلغ  ( (INVEST

اإلجتماعي) مقرها  وعنوان  درهم 

الطابق) يوغوسالفيا,) شارع  (،115

الثالث رقم الشقة)10)جليز)-)40000 

مراكش املغرب نتيجة 4):)حل ود2.

زنقة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

شقة) (,10 رقم) عمارة  كابانا  كميل 

مراكش) (40000 (- ,الشتوية) (12 رقم)

املغرب.)

و عين:

و) الغالي  ( خديجة) السيد)ة()

(، (6 رقم) (، بشارة) إقامة  عنوانه)ا()

الحي) (، الجاحظ) زنقة  (3، الطابق)

املغرب) مراكش  (40000 الشتو2)

كمصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مارس) (26 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2021)تحت رقم)122293.
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BUSINESS WAYS

 INVEST CONSULTING &
COACHING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

BUSINESS WAYS
 RUE CAMILLE CABANA,

  IMMEUBLE(N°10, APPT. N°12,
 HIVERNAGE- MARRAKECH- ،
40000، MARRAKECH(MAROC

 INVEST(CONSULTING &
COACHING شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 
رقم 10 ،شقة رقم 11، الطابق 

التالت، تقاطع زنتقة األدارسة و أبو 
بكرالصديق، الشتوية  - 40000 

مراكش املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجار2 
.66197

الشريك) قرار  بمقت�ضى 
 2021 مارس) (05 في) الوحيداملؤرخ 
مسؤولية) ذات  شركة  حل  تقرر 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 
 INVEST( CONSULTING( &
COACHING))مبلغ رأسمالها)50.000 
اإلجتماعي) مقرها  وعنوان  درهم 
عمارة رقم)10)،شقة رقم)11،)الطابق)
تقاطع زنتقة األدارسة و أبو) التالت،)
 40000 (- ( الشتوية) بكرالصديق،)

مراكش املغرب نتيجة 4):)حل ود2.
عمارة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
الطابق) (،11 رقم) ،شقة  (10 رقم)
تقاطع زنتقة األدارسة و أبو) التالت،)
 40000 (- ( الشتوية) بكرالصديق،)

مراكش املغرب.)
و عين:

و) الرزكيني  ( الهام) ( السيد)ة()
 RESIDENCE MICHEL. عنوانه)ا()
  4, RUE AL JAHED- APPT. 06,
مراكش) (HIVERNAGE  40000

املغرب كمصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (05 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2021)تحت رقم)122613.
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FIDSAGE SARLAU

IMYA TRANSFERT SARLAU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDSAGE SARLAU
149 شارع لال ياقوت الطابق الثالث 
الرقم 71 ، 20080، الدار البيضاء 

املغرب
 IMYA TRANSFERT SARLAU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 101 
مكرر شارع املقاومة الدار البيضاء - 

20300 الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 
500847

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2021 مارس) (30
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 IMYA (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.TRANSFERT SARLAU
الوساطة) (: غرض الشركة بإيجاز)

في تحويل األموا4)))كاش بلوس(.
 101 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
(- مكرر شارع املقاومة الدار البيضاء)

20300)الدارالبيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

السيد محمد امين ازريو4:))1.000 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

ازريو4) امين  محمد  السيد 
عنوانه)ا()بلوك كيمو زنقة)7)رقم)13 

62030)الناضور املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
ازريو4) امين  محمد  السيد 
عنوانه)ا()بلوك كيمو زنقة)7)رقم)13 

62030)الناضور املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 
776147- رقم) تحت  (2021 أبريل)

.15856
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ادكو كونسيل

ES MACHINERY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ادكو كونسيل
26 حي الريحان الطابق 1 الشقة 2 
حي الراحة. ، 20550، الدار البيضاء 

املغرب
ES MACHINERY شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 197 
شارع املقاومة طابق 6 - 20050 

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

499509
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (06
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 ES (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MACHINERY

استيراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

واآلالت) العامة  األشغا4  وتسويق 

الزراعية وجميع اآلالت الصناعية.

 197 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 20050  -  6 طابق) املقاومة  شارع 

الدارالبيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: الدروا�ضي) يونس  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد إلياس صبحي):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد يونس الدروا�ضي عنوانه)ا()
23)بلوك س الحي السكر2) فيال رقم)

20330)سيد2 بنور املغرب.

عنوانه)ا() صبحي  إلياس  السيد 

فرنسا)13780)فرنسا فرنسا.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

السيد يونس الدروا�ضي عنوانه)ا()
23)بلوك س الحي السكر2) فيال رقم)

20330)سيد2 بنور املغرب

عنوانه)ا() صبحي  إلياس  السيد 

فرنسا)13780)فرنسا فرنسا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 16 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أبريل)2021)تحت رقم)-.
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األستاذ معتمد أحمد

AGAFAY LOISIR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

األستاذ معتمد أحمد

 Rue IBN AICHA GUELIZ

 Résidence(EXCELSIOR(N° 7 Rue

 IBN AICHA GUELIZ Résidence

 EXCELSIOR(N° 7، 40000،

MARRAKECH املغرب

  AGAFAY LOISIR
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شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب 
رقم 9 زنقة املزدلفة عرصة سينكو 

مراكش - 40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

112665

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 يناير) (15

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. AGAFAY LOISIR

مزرعة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

لضيافة و لالصطياف و مطعم حيو2.

مكتب) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
زنقة املزدلفة عرصة سينكو) (9 رقم)

مراكش)-)40000)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 30.000 ( الشركة:) رأسما4  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 AGAFAY LOSIR :  300 الشركة)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ( زغلو4) هشام  السيد 
زنقة يوغوزالفيا اقامة سيتي جاردان)

 40000 مراكش) جليز  (B54 شقة)

مراكش املغرب.

عنوانه)ا() ( اوريني) توفيق  السيد 

 CH DES MARAICHERS APT  30

 120 TOULOUSE FRANCE 31100

TOULOUSE)فرنسا.

السيد محمد بوعريس))عنوانه)ا()

 RUE L’ORIENT 122 BRUXELLES

 BELGIQUE BX 1040 BRUXELLES

بلجيكا.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

عنوانه)ا() جواد  هشام  السيد 
زنقة يوغوزالفيا))اقامة سيتي جاردان)
 40000 مراكش) B54جيليز  شقة)

مراكش املغرب
عنوانه)ا() اوريني  توفيق  السيد 
 CH DES MARAICHERS APT  30
 120 TOULOUSEFRANCE 31100

TOULOUSE)فرنسا
السيد محمد بوعريس عنوانه)ا()
 RUE L’ORIENT 122 BRUXELLES
 BELGIQUE  1040 BRUXELLES

بلجيكا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) (22 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2021)تحت رقم)122043.
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HB LAW FIRM

UNICITRUS MOROCCO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

HB LAW FIRM
 6Rue(Farabi, Bd(Rachidi,

 Résidence(Toubkal, 2ème(étage
، 20000، casablanca(maroc

UNICITRUS MOROCCO شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 13، 

زنقة أحمد املجاطي، إقامة االلب، 
الطابق األو4، رقم 8, حي املعارف - 

20000 الدار البيضاء املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجار2 
.417223

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
املؤرخ في)01)أبريل)2021)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
إقامة) املجاطي،) أحمد  زنقة  (،13«
حي) (,8 رقم) األو4،) الطابق  االلب،)
البيضاء) الدار  (20000 (- املعارف)
املغرب«)إلى)»11)زنقة الفريد ديفيني،)
 -  9 رقم) (6 الطابق) الوسيم،) إقامة 

20000)الدار البيضاء))املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 09 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أبريل)2021)تحت رقم)774101.
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BDO

 HOLDING ESCOT

TELECOM MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

BDO

 119Bd(Abdelmoumen، 5ème

 Etage(N° 38، Casablanca

 20360 ، 20340، CASABLANCA

MAROC

 HOLDING ESCOT TELECOM

MAROC شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

 4Rue de وعنوان مقرها اإلجتماعي

  Berne, 2ème(étage(n°4  - 20000

.Casablanca MAROC

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجار2 

.470009

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2021 مارس) (29 في) املؤرخ 

املصادقة على):

 OMAR )ة() السيد) تفويت 

حصة) (EL MAHMOUDY 510

حصة) (710 أصل) من  اجتماعية 

 LUIS FILIPE )ة() السيد) ( لفائدة)

بتاريخ) (MONTEIRO MARQUES

29)مارس)2021.

 GERARD )ة() السيد) تفويت 

من) اجتماعية  حصة  (ESCOT 90

السيد) ( لفائدة) حصة  (290 أصل)

 LUIS FILIPE MONTEIRO )ة()

MARQUES)بتاريخ)29)مارس)2021.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 20 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أبريل)2021)تحت رقم)14757.
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HB LAW FIRM

UNICITRUS MOROCCO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

HB LAW FIRM
 6Rue(Farabi, Bd(Rachidi,

 Résidence(Toubkal, 2ème(étage
، 20000، casablanca(maroc

UNICITRUS MOROCCO شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 13، 

زنقة أحمد املجاطي، إقامة االلب، 
الطابق األو4، رقم 8, حي املعارف - 

2000 الدار البيضاء  املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجار2 
.417223

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تمت) (2020 شتنبر) (20 في) املؤرخ 

املصادقة على):
أمين) محمد  )ة() السيد) تفويت 
من) اجتماعية  حصة  (1.000 مومن)
السيد) ( لفائدة) حصة  (1.000 أصل)
شتنبر) (20 عثمان شافعي بتاريخ) )ة()

.2020
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 25 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

شتنبر)2020)تحت رقم)747347.
16I

LA VIE COMPTABLE

GAUFRITA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

LA VIE COMPTABLE
البركة ج ه 7 عمارة 92 الشقة 2 حي 
الحسني الدار البيضاء ، 20200، 

CASABLANCA MAROC
GAUFRITA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي 102 مكرر 
تجزئة حبيبة األلفة الدار البيضاء - 

20000 الدار البيضاء املغرب.
حل شركة
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رقم التقييد في السجل التجار2 

.281145

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2021 أبريل) (07 املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

 50.000 GAUFRITA))مبلغ رأسمالها)

 102 درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي)

الدار) األلفة  حبيبة  تجزئة  مكرر 

البيضاء) الدار  (20000 (- البيضاء)

املغرب نتيجة 4):)الخسارات املتراكمة)

.

و حدد مقر التصفية ب)102)مكرر)

(- تجزئة حبيبة األلفة الدار البيضاء)

20000)الدار البيضاء)املغرب.)

و عين:

السيد)ة()مينة))حد2 و عنوانه)ا()

102)مكرر تجزئة حبيبة األلفة الدار)

البيضاء)2000)الدار البيضاء)املغرب)

كمصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 20 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أبريل)2021)تحت رقم)775071.

17I

ste ZINI PRO

STE ZINI PRO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ste ZINI PRO

 Nº 1045 BLOC(D(LOT(EL

 WAHDA ، 70000، LAAYOUNE

MARROC

STE ZINI PRO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
الوحدة بلوك د رقم 1045 العيون 

70000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 

36109

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

تم إعداد القانون) (2021 مارس) (19

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ZINI PRO

اإلنتاج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السمعي البصر2 والسينمائي،)اصدار)

الجرائد اإللكترونية.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

العيون) (1045 بلوك د رقم) الوحدة 

70000)العيون املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد امبارك كزيز):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: اسباعي) سيد2  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() كزيز  امبارك  السيد 

 310 رقم) س  بلوك  الوحدة  مدينة 

70000)العيون املغرب.

السيد سيد2 اسباعي عنوانه)ا()

 191 رقم) د  بلوك  الوحدة  تجزئة 

70000)العيون املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

عنوانه)ا() كزيز  امبارك  السيد 

 310 رقم) س  بلوك  الوحدة  مدينة 

70000)العيون املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (09 بتاريخ) ( االبتدائية بالعيون)

2021)تحت رقم)1119/2021.

18I

HB LAW FIRM

UNICITRUS MOROCCO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسما4 الشركة

HB LAW FIRM
 6Rue(Farabi, Bd(Rachidi,

 Résidence(Toubkal, 2ème(étage
، 20000، casablanca(maroc

UNICITRUS MOROCCO شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 13، 

زنقة أحمد املجاطي، إقامة االلب، 
الطابق األو4، رقم 8, حي املعارف - 

20000 الدار البيضاء املغرب.
رفع رأسما4 الشركة

رقم التقييد في السجل التجار2 
.417223

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تم) (2020 أكتوبر) (05 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسما4  رفع 
»400.000)درهم«)أ2 من)»100.000 
عن) درهم«) (500.000« إلى) درهم«)
أو) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أكتوبر)2020)تحت رقم)749274.

19I

MOSTACHARCOM

GAEPPS IRRIL
إعالن متعدد القرارات

MOSTACHARCOM
 Bd(Al(Qods(Res(Les(Rossiers 2
 Imm(A(Etg 2 N 25 Ain(Chock ،

20050، الدار البيضاء املغرب
GAEPPS IRRIL »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد«

 SOFIA 1 :وعنوان مقرها االجتماعي
 LOT(ARGANA, LOT(N° 176  - -

.HAD SOUALEM MAROC
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجار2: 
.10019

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)19)أكتوبر)2020)تم اتخاذ)

القرارات التالية:)
الرئي�ضي:) املقر  نقل  (/1 رقم) قرار 
املقر) نقل  مايلي:) على  ينص  الذ2 
الرئي�ضي للشركة من صوفيا)1)تجزئة)
إلى) السوالم  حد  (176 الرقم) أركانة 
شارع محمد الخامس))تجزئة نصر هللا)

الرقم)M1 341)برشيد)
قرار رقم)2/)تغيير النشاط)::)الذ2)
قرر الشريك) ( ( ( ( ( ينص على مايلي:)
في) االجتماعي  نشاط  تغيير  الوحيد 

الشركة بحيث اصبح كما يلي:
*)دراسة و إنجاز مشاريع السقي

يسوق) تاجر يستورد و يصدر،) (*
ويوزع جميع أنواع املواد و الخدمات)

*)أشغا4 متنوعة أو للبناء):)أشغا4)
املاء) قنوات  تركيب  أشغا4  (، البناء)
الصرف) أشغا4  (، للشرب) الصالح 
أشغا4) (، أشغا4 الكهرباء) (، الزراعي)
تركيب) أشغا4  (، املضخات) تركيب 
الشمسية،) واالنظمة  اللوحات 
الخضراء،) املساحات  تهيئة  أشغا4 
وعلى العموم جميع االشغا4 املتنوعة)

أو للبناء).)
*)نقل البضائع).

العمليات) العموم جميع  وعلى  (*
(، العقارية) (، الصناعية) (، التجارية)
مباشرة) املرتبطة  املالية  و  املنقولة 
باالنشطة) مباشرة  غير  بطريقة  أو 
تساعد) أن  يمكن  التي  أو  ( املذكورة)
كل)) كذلك  و  أوالتطوير  اإلنجاز  في 
مشاركة مباشرة أو غير مباشرة)،)وبأ2)
طريقة كانت،)في شركات تحمل نفس)

األهداف أو ذات صلة).)
3/)رفع رأسما4 الشركة) قرار رقم)
الشريك) ( ( الذ2 ينص على مايلي:) (::
الوحيد قرر رفع رأسما4 الشركة من)
100000.00)درهم))إلى)6000000.00 
درهم بإستعما4 الحساب)))))))الجار2)
و ذلك بإصدار)59000)حصة جديدة)
للواحدة.))))))) درهم  (100.00 بقيمة)
هاته الحصص الجديدة املمثلة لرفع)
للحصص) مشابهة  ستكون  رأسما4 

القديمة).)
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القانون) تحيين  (/4 رقم) قرار 

الذ2 ينص على) (:: األسا�ضي الشركة)

املذكورة) القرارات  حسب  (: مايلي)

قرر الشريك الوحيد تحيين) (، أعاله)

القانون األسا�ضي الشركة).)

عند) ( اإليداع) (/5 رقم) قرار 

االقتضاء):)الذ2 ينص على مايلي:))5/ 

لكل) (، يعطي الشريك الوحيد الحق)

من يحمل هذا املحضر الشفو2 أو)

نسخة منه)،)إنجاز املساطير القانونية)

من أجل اإليداع))عند اقتضاء)الحا4)

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)

بند رقم))تحيين القانون األسا�ضي)

مايلي:)) على  ينص  الذ2  الشركة:)

تحيين القانون األسا�ضي الشركة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

دجنبر) (03 بتاريخ) ( االبتدائية ببرشيد)

2020)تحت رقم)1544.

20I

LA VIE COMPTABLE

SOSMAJED INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LA VIE COMPTABLE

البركة ج ه 7 عمارة 92 الشقة 2 حي 

الحسني الدار البيضاء ، 20200، 

CASABLANCA MAROC

SOSMAJED INVEST شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

كاميليا رقم 31 عين السبع - 20250 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 

498409

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

القانون) إعداد  تم  (2020 يونيو) (05

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية):

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOSMAJED INVEST
البناء- (: بإيجاز) الشركة  غرض 
مختلفة) أعما4  (- عمومية) أشغا4 
-بناء) -مقاولة عقارية) مروج عقارات)

و تفاوض).
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
كاميليا رقم)31)عين السبع)-)20250 

الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسما4  مبلغ 

5.000.000)درهم،)مقسم كالتالي:
 25000 (: السيد اسماعيل بلغالي)

بقيمة)100)درهم.
(: ( بلغالي) املجيد  عبد  السيد 

25000)بقيمة)100)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد اسماعيل بلغالي عنوانه)ا()
 2000 3)رقم285)القدس البرنو�ضي))

الدار البيضاء)املغرب.
بلغالي) املجيد  عبد  السيد 
جرف) فزنة  حنابو  قصر  عنوانه)ا()

أرفود)52200)أرفود املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
السيد اسماعيل بلغالي عنوانه)ا()
 2000 3)رقم285)القدس البرنو�ضي))

الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أبريل)2021)تحت رقم)773910.
21I

GROUPE ASSISTANCE ET CONSEIL

CKG DEVELOPMENT
شركة املساهمة

تغيير تسمية الشركة

 GROUPE ASSISTANCE ET
CONSEIL

 Place(des(Nations(Unies ، ,10
20800، CASABLANCA(MAROC

CKG DEVELOPMENT شركة 
املساهمة

وعنوان مقرها االجتماعي 24 
 Boulevard(Massira(Khadra -

20000 الدار البيضاء املغرب.
تغيير تسمية الشركة

رقم التقييد في السجل التجار2 
345511

العام) الجمع  بمقت�ضى 
مارس) (22 في) املؤرخ  اإلستثنائي 
الشركة) تسمية  تغيير  تم  (2021
إلى) (»CKG DEVELOPMENT« من)

. »INTEREDEC BEAUTY«
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أبريل)2021)تحت رقم)775733.
22I

HB LAW FIRM

UNICITRUS MOROCCO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HB LAW FIRM
 6Rue(Farabi, Bd(Rachidi,

 Résidence(Toubkal, 2ème(étage
، 20000، casablanca(maroc

UNICITRUS MOROCCO شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 13، 

زنقة أحمد املجاطي، إقامة االلب، 
الطابق األو4، رقم 8, حي املعارف - 

20000 الدار البيضاء  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 
417223

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2018 أكتوبر) (23
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.UNICITRUS MOROCCO

استيراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتصدير الفواكه والخضروات.
عنوان املقر االجتماعي):)13،)زنقة)

أحمد املجاطي،)إقامة االلب،)الطابق)
 20000 (- حي املعارف) (,8 رقم) األو4،)

الدار البيضاء))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد محمد أمين مومن):))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

مومن) أمين  محمد  السيد 

عنوانه)ا()الدار البيضاء))2000)الدار)

البيضاء))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

مومن) أمين  محمد  السيد 

عنوانه)ا()الدار البيضاء))2000)الدار)

البيضاء))املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 19 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

نونبر)2018)تحت رقم)-.

24I

مستأمنة سامي للمحاسبة

 STE DYOUR WALD
ZOUHRA SARL AU

إعالن متعدد القرارات

مستأمنة سامي للمحاسبة

حي ميمونة رقم 55 بلوك 4 الطابق 

األو4 بني مال4 ، 23004، بني مال4 

املغرب

 STE DYOUR WALD ZOUHRA

SARL AU  »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: تجزئة 

العثمانية الحي اإلدار2 الطابق 

الثالث - - بني مال4 املغرب.
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»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجار2: 

.10461

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)01)أبريل)2021

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذ2 ينص على مايلي:)

الرحيم) العاللي عبد  السيد  -تفويت 

حصة) (1000 حصة من أصل) (500

الحامل) كما4  عمار  السيد  لفائدة 

رقم الوطنية  التعريف  لبطاقة 

 I656852

قرار رقم)2:)الذ2 ينص على مايلي:)

-قبو4 الجمع العام اإلستثنائي للسيد)

عمار كما4 كشريك جديد للشركة

قرار رقم)3:)الذ2 ينص على مايلي:)

من) للشركة  القانوني  الشكل  -تغيير 

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

ذات الشريك الوحيد إلى شركة ذات)

املسؤولية املحدودة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)

بند رقم)1:)الذ2 ينص على مايلي:)

من) للشركة  القانوني  الشكل  -تغيير 

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

ذات الشريك الوحيد إلى شركة ذات)

املسؤولية املحدودة

بند رقم)6:)الذ2 ينص على مايلي:)-)

أسماء)شركاء)الشركة ومبلغ مساهمة)

كل واحد منهم.

بند رقم)7:)الذ2 ينص على مايلي:)

-)حصة كل شريك داخل الشركة

على) ينص  الذ2  (:43 رقم) بند 

العاللي) السيد  على  -اإلبقاء) مايلي:)

عبد الرحيم كمسير للشركة.

على) ينص  الذ2  (:44 رقم) بند 

السيد) اإلعتماد على إمضاء) (- مايلي:)

العاللي عبد الرحيم)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ببني مال4))بتاريخ)22)أبريل)

2021)تحت رقم)476.
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ائتمانية بوعرفة

STE SLAMNI TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتمانية بوعرفة
رقم49 زنقة الدار البيضاء بوعرفة 
بوعرفة، 61200، بوعرفة املغرب
STE SLAMNI TRAVAUX شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع بير 
انزاران رقم 06 - 61102 بني تاجيت 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

895
 22 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 مارس)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SLAMNI TRAVAUX
-اشغا4) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
املختلفة-) االشغا4  جميع  و  البناء)
االحجار) بيع  الفالحية-) االشغا4 

الكريمة.
عنوان املقر االجتماعي):)شارع بير)
06 - 61102)بني تاجيت) انزاران رقم)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 20.000 ( الشركة:) رأسما4  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد السالمني سيدى علي:))100 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
 100 ( (: السيد السعيد2 عبد هللا)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
علي) سيدى  السالمني  السيد 
زنقة) البيضاء) الدار  شارع  عنوانه)ا()
تاجيت) بني  (61102  28 رقم) (13

املغرب.

هللا) عبد  السعيد2  السيد 
رقم) (05 شارع وجدة زنقة) عنوانه)ا()

41 61102)بني تاجيت املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
علي) سيدى  السالمني  السيد 
زنقة) البيضاء) الدار  شارع  عنوانه)ا()
تاجيت) بني  (61102  28 رقم) (13

املغرب
هللا) عبد  السعيد2  السيد 
رقم) (05 شارع وجدة زنقة) عنوانه)ا()

41 61102)بني تاجيت املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (29 بتاريخ) ( بفجيج) االبتدائية 

2021)تحت رقم)41/2021.
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GROUPE ASSISTANCE ET CONSEIL

IMAZIZ IMMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 GROUPE ASSISTANCE ET
CONSEIL

 Place(des(Nations(Unies ، ,10
20800، CASABLANCA(MAROC

IMAZIZ IMMO شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

بورغون، زنقة إبن حبيب، إقامة 
املشرق 2، الطابق األو4، الشقة 

رقم 3 الدار البيضاء 20000 الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 
500283

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (09
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.IMAZIZ IMMO

الترويج) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

العقار2،

-)تنمية األرا�ضي اململوكة للشركة)

و) البناء) أعما4  جميع  خال4  من 

الخدمات)،)

-)إنشاء)جميع التجزءات العقارية)

و بيعها،

جميع) واستئجار  وبيع  شراء) (-

املمتلكات املنقولة وغير املنقولة،

-)إدارة املباني،

وتشغيل) وتأجير  وحيازة  إنشاء) (-

الصلة) ذات  املؤسسات  جميع 

باألنشطة املشار إليها أعاله)؛

وتجهيزها) املباني  جميع  بناء) (-

من) وتشغيلها  وتأجيرها  وتركيبها 

كانت مبنية أو) سواء) (، نفسها) تلقاء)

وجميع املباني التجارية) (، غير مبنية)

واملقاييس التي يمكن استخدامها بأ2)

شكل من األشكا4 لتلبية احتياجات)

الشركة وأعمالها)؛

في) املغرب  فروع  جميع  إنشاء) (-

الخارج)؛

االختراع) براءات  جميع  حيازة  (-

والعالمات) والعمليات  والتراخيص 

واستغاللها) وحيازتها  التجارية 

واملساهمة فيها))؛

-)وبصفة عامة)،)جميع املعامالت)

التجارية،)املالية،)املنقولة أو العقارية)

املتعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر)

بغرض الشركة أو التي من املحتمل)

أن تساهم في تطويرها.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
إقامة) حبيب،) إبن  زنقة  بورغون،)

الشقة) األو4،) الطابق  (،2 املشرق)
الدار) (20000 البيضاء) الدار  (3 رقم)

البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
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الحريز2:)) العزيز  عبد  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
الحريز2) العزيز  عبد  السيد 
احمد) القا�ضي  زنقة  (28 عنوانه)ا()
الرباط)) (20000 ( السوي�ضي) بناني 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
الحريز2) العزيز  عبد  السيد 
احمد) القا�ضي  زنقة  (28 عنوانه)ا()
الرباط)) (20000 ( السوي�ضي) بناني 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أبريل)2021)تحت رقم)775696.
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مكتب املحاسبة الصالحي

  SOCIETE KIOSQUE
BOUSSALAA ET OFKIR

شركة التضامن
قفل التصفية

مكتب املحاسبة الصالحي
زنقة املدينة املنورة عمارة اليعقوبي 
الطابق الثالث الشقة رقم 6 وجدة ، 

60000، وجدة ااملغرب
  SOCIETE KIOSQUE

BOUSSALAA ET OFKIR شركة 
التضامن

وعنوان مقرها اإلجتماعي : شارع 
موال2 علي الشريف - 62000 

بوعرفة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجار2 : 
.95/1280

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2021 فبراير) (26 في) املؤرخ 
  SOCIETE KIOSQUE حل)
شركة) (BOUSSALAA ET OFKIR
 10.000,00 التضامن مبلغ رأسمالها)
اإلجتماعي) مقرها  وعنوان  درهم 
 62000 (- شارع موال2 علي الشريف)
بوعرفة املغرب نتيجة 14/أزمة قطاع)

االتصاالت عبر املخادع الهاتفية.

2/)تفاقم األزمة مع كوفيد)19..
و عين:

و) بوصلعة  ( لخضر) السيد)ة()
 61 رقم) التضامن  تجزئة  عنوانه)ا()
)ة() بوعرفة املغرب كمصفي) (62000

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
شارع) وفي  (2021 أبريل) (05 بتاريخ)
 62000 (- الشريف) علي  موال2 

بوعرفة املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (16 بتاريخ) ( بفجيج) االبتدائية 

2021)تحت رقم)33/2021.
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LA GESTORIA DEL NORTE SARL

 KLC TECHNICAL PLASTIC 
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 LA GESTORIA DEL NORTE
SARL

 12RUE MOUSSA IBNO
 NOUSSAIR(IMM(PORTE 2

 ETAGE(N° 6، 90000، TANGER
MAROC

 KLC TECHNICAL PLASTIC SARL 
AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 

 PARCELLE 4,MODULE 1
 ZONE FRANCHE DE TANGER
 AUTOMOTIVE TANGER CITY

 COMMUNE  JOUAMAA
 PROVINCE(FAHS-ANJRA  -

90000 TANGER(MAROC
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 
115741

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2021 مارس) (22
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 KLC ( (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.TECHNICAL PLASTIC SARL AU

-تصنيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وإنتاج وتسويق قطع غيار السيارات)

باستخدام) والخارجية  الداخلية 

والهندسة) بالليزر  والوسم  القطع 

وطباعة) الوسادة  وطباعة  والطالء)

الحقن) وعمليات  والتعبئة  الشاشة 

الخالص

املعامالت) جميع  أعم  وبشكل 

أو) املالية  أو  الصناعية  أو  التجارية 

املنقولة أو العقارية.

(: االجتماعي) املقر  عنوان 

 PARCELLE 4,MODULE 1

 ZONE FRANCHE DE TANGER

 AUTOMOTIVE TANGER CITY

 COMMUNE  JOUAMAA

 PROVINCE FAHS-ANJRA  -

.90000 TANGER MAROC

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 537.770 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 -

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

 ROLDAO COLACO السيد)

عنوانه)ا() (PEDRO MIGUE

 MARINHA GRANDE  2431

. LEIRIA POTUGAL

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

 ROLDAO COLACO السيد)

عنوانه)ا() (PEDRO MIGUE

 MARINHA GRANDE  2431

 LEIRIA POTUGAL

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (27 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)241750.

29I

STE FIDU SERVICESS MOGADOR SARL AU

RIFI NEGOCE 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

RIFI NEGOCE SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة 

بالطابق ار�ضي رقم 01 عمارة س1 

الصويرة الجديدة الصويرة - 44000 

الصويرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 

5671

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (20

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 RIFI (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.NEGOCE SARL

:)مقاو4 في) غرض الشركة بإيجاز)

اشغا4 البناء)و اشغا4 مختلفة.

شقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

عمارة س1  (01 رقم) ار�ضي  بالطابق 

الصويرة الجديدة الصويرة)-)44000 

الصويرة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسما4  مبلغ 

1.000.000)درهم،)مقسم كالتالي:

 9.500 ( (: الغبالي) عاد4  ( السيد)

درهم) (950.000 بقيمة) حصة 

للحصة.
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 500 ( (: السيد نور الدين هرويد)
حصة بقيمة)50.000)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() الغبالي  عاد4  ( السيد)
549)تجزئة تافوكت)44000)الصويرة)

املغرب.
السيد نور الدين هرويد عنوانه)ا()
 44000 ( تاملست) انزران  بير  حي 

الصويرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
عنوانه)ا() الغبالي  عاد4  ( السيد)
549)تجزئة تافوكت)44000)الصويرة)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما2) (04 بتاريخ) ( االبتدائية بالصويرة)

2021)تحت رقم)154.
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GROUPE ASSISTANCE ET CONSEIL

RIZIADAS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 GROUPE ASSISTANCE ET
CONSEIL

 Place(des(Nations(Unies ، ,10
20800، CASABLANCA(MAROC
RIZIADAS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

بورغون، زنقة إبن حبيب، إقامة 
املشرق 2، الطابق األو4، الشقة 

رقم 3 الدار البيضاء 20000 الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 
500285

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (29
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.RIZIADAS
غرض الشركة بإيجاز):)-)إنشاء)أو)
حيازة حصص في رأس ما4 أ2 شركة)
في) سواء) (، أيا كان شكلها القانوني) (،
املغرب أو في الخارج)،)بهدف السيطرة)
أو) (، أو التأثير على القرار فيها) (، عليها)

االكتفاء)باالستثمار املالي)؛)
)-))املشورة)،)وبشكل أكثر تحديدا،)
تقديم الخدمات والدعم واملساعدة)

والخبرة)،)أيا كان شكلها.
-)إجراء)أ2 دراسة)،)تحليل،بحث)

أو تدريب)؛
جميع املعامالت) وبصفة عامة،) (-
التجارية،)املالية،)املنقولة أو العقارية)
املتعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر)
بغرض الشركة أو التي من املحتمل)

أن تساهم في تطويرها.
شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
إقامة) حبيب،) إبن  زنقة  بورغون،)
الشقة) األو4،) الطابق  (،2 املشرق)
الدار) (20000 البيضاء) الدار  (3 رقم)

البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الحريز2:)) العزيز  عبد  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
الحريز2) العزيز  عبد  السيد 
احمد) القا�ضي  زنقة  (28 عنوانه)ا()
الرباط) (20000 ( السوي�ضي) بناني 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
الحريز2) العزيز  عبد  السيد 
احمد) القا�ضي  زنقة  (28 عنوانه)ا()
الرباط) (20000 ( السوي�ضي) بناني 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أبريل)2021)تحت رقم)775696.
31I

YATEK(AUDIT(&(CONSEIL(SARL(AU

KECH KEYS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 YATEK(AUDIT & CONSEIL(SARL
AU

 IMMEUBLE 104 N° 3
 LOTISSEMENT IGUIDER
 2 ROUIDATE ، 40000،
MARRAKECH MAROC

KECH KEYS شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : شارع 
رحا4 بن حمد عمارة 36 شقة رقم 8   

جليز 40000 مراكش املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجار2 : 
.93467

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تقرر حل) (2021 31)مارس) املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية) (KECH KEYS
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ)
وعنوان) درهم  (100.000 رأسمالها)
مقرها اإلجتماعي شارع رحا4 بن حمد)
عمارة)36)شقة رقم)8)))جليز)40000 
4-تداعيات) نتيجة  املغرب  مراكش 

ازمة كوفيد)19.
و عين:

و) انافلوس  ( انس) السيد)ة()
عنوانه)ا()اقامة مرجانة رقم)25)تاركة))
)ة() 40000)مراكش املغرب كمصفي)

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
شارع) وفي  (2021 مارس) (31 بتاريخ)
رحا4 بن حمد عمارة)36)شقة رقم)8   

جليز)40000)مراكش املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما2) (03 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)5469.
32I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE TOUMOUR DT SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

STE TOUMOUR DT SARL  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر 

تازوكارت واد النعام بودنيب - 

52000 الراشيدية املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجار2 -.

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2021 أبريل) (26 في) املؤرخ 

املصادقة على):

مصطفى) )ة() السيد) تفويت 

من) اجتماعية  حصة  (500 السناح)

)ة() السيد) ( 500)حصة لفائدة) أصل)

محمد اريدا4 بتاريخ)26)أبريل)2021.

اللطيف) عبد  )ة() السيد) تفويت 

من) اجتماعية  حصة  (500 حكيمي)

)ة() السيد) ( 500)حصة لفائدة) أصل)

محمد اريدا4 بتاريخ)26)أبريل)2021.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

االبتدائية بالرشيدية))بتاريخ)03)ما2)

2021)تحت رقم)210.

33I

مكتب املحاسبة الصالحي

شركة الدهبي لألشغال الفالحية
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسما4 الشركة

مكتب املحاسبة الصالحي
زنقة املدينة املنورة عمارة اليعقوبي 

الطابق الثالث الشقة رقم 6 وجدة ، 

60000، وجدة ااملغرب

شركة الدهبي لألشغا4 الفالحية 

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

محمد بن املدني تجزئة سيد2 زيان 
رقم 579 - 60000 وجدة املغرب.
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رفع رأسما4 الشركة
رقم التقييد في السجل التجار2 

.32559

العام) الجمع  بمقت�ضى 

مارس) (15 في) املؤرخ  اإلستثنائي 

الشركة) رأسما4  رفع  تم  (2021

درهم«) (400.000,00« قدره) بمبلغ 

إلى) درهم«) (100.000,00« من) أ2 

طريق) عن  درهم«) (500.000,00«

الشركة) ديون  مع  مقاصة  إجراء) ( (:

املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (19 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2021)تحت رقم)1452.

34I

ائتمانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

MG KITE EXPERIENCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-01 

صندوق البريد رقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب

MG KITE EXPERIENCE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي املنتزه 

1 زنقة 08 رقم 72 - 73000 الداخلة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

17979

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2021 مارس) (25

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 MG (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.KITE EXPERIENCE

-قاعة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

للرياضة.

عنوان املقر االجتماعي):)حي املنتزه)
1)زنقة)08)رقم)72 - 73000)الداخلة)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: كيليش) محمد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() كيليش  محمد  السيد 

بلوك ا رقم)346)اوالد اوجيه)14020 

القنيطرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

عنوانه)ا() كيليش  محمد  السيد 

بلوك ا رقم)346)اوالد اوجيه)14020 

القنيطرة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ) ( االبتدائية بواد2 الدهب)

أبريل)2021)تحت رقم)649.

36I

ste FIDOKOM sarl au

CHERRY AND BERRY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ste FIDOKOM sarl au

 N°163 rue(dakhla(hay(el(amal

 selouane(nador ، 62700، Nador

Maroc

CHERRY AND BERRY شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي السوق 

املحلي رقم 37 بني انصار  - 62000 

الناضور املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

22059

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (01

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CHERRY AND BERRY

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

 RESTAURANT ET SERVICE DE

.RESTAURATION MOBIL
السوق) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 62000 (- ( بني انصار) (37 املحلي رقم)

الناضور املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسما4  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

50)حصة) ( (: السيدة ختا فاطيمة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

حصة) (50 ( (: السيدة ختا عتيقة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() فاطيمة  ختا  السيدة 

 62000 انصار) بني  املومن  عبد  حي 

الناضور املغرب.

السيدة ختا عتيقة عنوانه)ا()حي)
الناضور) (62000 انصار) بني  كاليطا 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

عنوانه)ا() فاطيمة  ختا  السيدة 

 62000 انصار) بني  املومن  عبد  حي 

الناضور املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور))بتاريخ)16)أبريل)

2021)تحت رقم)782.

37I

ائتمانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

TR DAK DMANA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-01 

صندوق البريد رقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب

TR DAK DMANA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي النهضة 

رقم 452 - 73000 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 

17959

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (06

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 TR (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DAK DMANA

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير).

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الداخلة) (73000  -  452 النهضة رقم)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد محمد مرواد):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

 250 ( (: زيموض) احمد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد رشيد مرواد):))150)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

 150 ( (: السيدة ياسمينة الشهيد)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
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والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() مرواد  محمد  السيد 
 80000 227)حي الهدى) بلوك د رقم)

اكادير املغرب.
عنوانه)ا() زيموض  احمد  السيد 
حي) (9 رقم) املا�ضي  العزيز  عبد  زنقة 

املوضفين)80000)اكادير املغرب.
عنوانه)ا() مرواد  رشيد  السيد 
تاسيال) (88 الرقم) مكناس  زنقة 

الدشيرة)80000)انزكان املغرب.
الشهيد) ياسمينة  السيدة 
عنوانه)ا()بلوك د رقم)227)حي الهدى)

80000)اكادير املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
عنوانه)ا() مرواد  محمد  السيد 
 80000 227)حي الهدى) بلوك د رقم)

اكادير املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ) ( االبتدائية بواد2 الدهب)

أبريل)2021)تحت رقم)634.
38I

مكتب املحاسبة الصالحي

شركة أقالل لألليمينوم
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

مكتب املحاسبة الصالحي
زنقة املدينة املنورة عمارة اليعقوبي 
الطابق الثالث الشقة رقم 6 وجدة ، 

60000، وجدة ااملغرب
شركة أقال4 لألليمينوم شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

النجد 2 زنقة السعادة رقم 8 سيد2 
يحي - 60000 وجدة املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجار2 

.35581
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)06)مارس)2021)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»تجزئة النجد)2)زنقة السعادة رقم)8 
60000)وجدة املغرب«) (- سيد2 يحي)
سيد2) (77 رقم) (3 »تجزئة النجد) إلى)

يحي)-)60000)وجدة))املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (19 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2021)تحت رقم)1451.

39I

STE MAKTAB AL KHADAMAT

STE SABLI TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

STE MAKTAB AL KHADAMAT
 80BD ABDELKRIM KHATABI
 1ER(ETAGE(BENI(MELLAL ،

23000، BENI(MELLAL(MAROC
STE SABLI TRAVAUX شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي : رقم 39 
شارع الحسن التاني حي االدارسة  - 

23000 بني مال4 املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجار2 : 
.2959

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تقرر حل) (2021 أبريل) (06 املؤرخ في)
شركة ذات) (STE SABLI TRAVAUX
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 
الوحيد مبلغ رأسمالها)10.000)درهم)
 39 رقم) اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 
(- ( شارع الحسن التاني حي االدارسة)
23000)بني مال4 املغرب نتيجة لتوالي)
دون) السنوات  مرور  مع  الخسارات 

تحقيق الغرض اإلجتماعي.
و عين:

السيد)ة()محمد صبلي و عنوانه)ا()
شارع الحسن التاني رقم)41  23000 
بني مال4 املغرب كمصفي))ة()للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
 39 وفي رقم) (2021 أبريل) (06 بتاريخ)
(- ( شارع الحسن التاني حي االدارسة)

23000)بني مال4 املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني مال4))بتاريخ)13)أبريل)

2021)تحت رقم)425.

40I

Sté ATM - art tendance management-sarl

STE TRAVAUX PIERRE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 Sté(ATM - art(tendance

management-sarl

شارع قسو مداح،عمارة 

بنعصمان،شقة 2 تازة تازة 

الجديدة، 35000، تازة املغرب

STE TRAVAUX PIERRE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

املطاحن جماعة غياثة الغربية دائرة 

واد املبل تازة - 35000 تازة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 

5981

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (13

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TRAVAUX PIERRE

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

TRAVAUX DIVERS.NEGOCIANT.

.PRESTATION  DE SERVICES

دوار) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

املطاحن جماعة غياثة الغربية دائرة)

واد املبل تازة)-)35000)تازة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: الحابط) السيد حسن 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() الحابط  حسن  السيد 
دوار املطاحن جماعة غياثة الغربية)
تازة) (3500 تازة) املبل  واد  دائرة 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
عنوانه)ا() الحابط  حسن  السيد 
دوار املطاحن جماعة غياثة الغربية)
تازة) (35000 تازة) املبل  واد  دائرة 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بتازة))بتاريخ)03)ما2)2021 

تحت رقم)253.

41I

ائتمانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

N.B MESSAGERIE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-01 
صندوق البريد رقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب
N.B MESSAGERIE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

النهضة 1 رقم 1068 مكرر - 73000 
الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 
17945

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (01
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
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عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 N.B (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MESSAGERIE
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير.
حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
النهضة)1)رقم)1068)مكرر)-)73000 

الداخلة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( السيد نور الدين بوكيو):)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد نورالدين بوكيو عنوانه)ا()
 73000  794 رقم) ( (01 النهضة) حي 

الداخلة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
السيد نورالدين بوكيو عنوانه)ا()
 73000  794 رقم) ( (01 النهضة) حي 

الداخلة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ) ( االبتدائية بواد2 الدهب)

أبريل)2021)تحت رقم)627.
42I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE TOUMOUR DT SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
STE TOUMOUR DT SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
و عنوان مقرها االجتماعي قصر 
تازوكارت واد النعام بودنيب - 

52000 الراشيدية .
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجار2 -.
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
2021)تم تحويل) 26)أبريل) املؤرخ في)

الشكل القانوني للشركة من)»شركة)

ذات املسؤولية املحدودة«)إلى)»شركة)

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالرشيدية))بتاريخ)03)ما2)

2021)تحت رقم)210.

43I

MOORISH

MZ INOV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MOORISH

39 شارع لال ياقوت الطابق 5 شقة د 

، 20080، الدار البيضاء املغرب

MZ INOV شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية 

شارع عبد املومن و زنقة سمية، 

إقامة شهرزاد 3 الطابق 4 الرقم 20 

النخيل    - 20340 الدار البيضاء  

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

501501

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (16

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 MZ (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.INOV

االستيراد) (: غرض الشركة بإيجاز)

الخدمات) وتقديم  والتصدير 

املختلفة.
زاوية) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

سمية،) زنقة  و  املومن  عبد  شارع 

إقامة شهرزاد)3)الطابق)4)الرقم)20 

البيضاء)) الدار  (20340 (- ( ( ( النخيل)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

السيد محسن زبيط):))500)حصة)
بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد زكرياء)بوناب):))250)حصة)
بقيمة)100)درهم للحصة).

250)حصة) ( (: السيدة امل زبيط)
بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا()) زبيط  محسن  السيد 
عين) (45 الرقم) الجديد  اللوح  درب 
 40000 ( الشمالي) النخيل  ايطي 

مراكش املغرب.
عنوانه)ا() بوناب  زكرياء) السيد 
ايطي) عين  (181 الرقم) (01 الزهور)
مراكش) (40000 الشمالي) النخيل 

املغرب.
السيدة امل زبيط عنوانه)ا()عين)
 45 الرقم) الجديد  اللوح  ايطي درب 
مراكش) (40000 الشمالي) النخيل 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
عنوانه)ا()) زبيط  محسن  السيد 
عين) (45 الرقم) الجديد  اللوح  درب 
 40000 ( الشمالي) النخيل  ايطي 

مراكش املغرب
عنوانه)ا() بوناب  زكرياء) السيد 
ايطي) عين  (181 الرقم) (01 الزهور)
مراكش) (40000 الشمالي) النخيل 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 04 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ما2)2021)تحت رقم)776856.
44I

ائتمانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

OMRANE EDDAHAB
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-01 

صندوق البريد رقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب

OMRANE EDDAHAB شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع االمم 

املتحدة رقم 1058 شقة رقم 02 حي 

السالم - 73000 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

18009

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (19

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.OMRANE EDDAHAB

الترويج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العقار2.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

شقة رقم) (1058 االمم املتحدة رقم)

الداخلة) (73000 (- السالم) حي  (02

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيد الحسن بن �ضي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد الحسن بن �ضي عنوانه)ا()

�ضي) بن  عمارة  رشيد  موال2  حي 

73000)الداخلة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
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السيد الحسن بن �ضي عنوانه)ا()
�ضي) بن  عمارة  رشيد  موال2  حي 

73000)الداخلة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ) ( االبتدائية بواد2 الدهب)

أبريل)2021)تحت رقم)668.
45I

شركة ابهوش للخدمات

SAHARA AMENAGEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

شركة ابهوش للخدمات
شارع مكة عمارة الصالحي الطابق 
االو4 رقم 04 العيون ، 70010، 

العيون املغرب
 SAHARA AMENAGEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

و عنوان مقرها االجتماعي مدينة 
الوحدة الشطر الثاني بلوك I رقم 
641 الطابق الثاني شقة رقم 03  - 

70000 العيون .
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجار2 
.34241

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
2021)تم تحويل) 28)أبريل) املؤرخ في)
الشكل القانوني للشركة من)»شركة)
ذات املسؤولية املحدودة«)إلى)»شركة)
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

الوحيد«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما2) (06 بتاريخ) ( بالعيون) االبتدائية 

2021)تحت رقم)1441/2021.
46I

FIDUBAC SARL

SILIN TRANS
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
SILIN TRANS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي حي اوالد 

لحسن بوشواف الناظور - 62000  

الناظور املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجار2 

.20789

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 

تمت) (2021 أبريل) (29 في) املؤرخ 

نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

للبضائع) والدولي  الوطني  النقل 

لآلخرين.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

ما2) (03 بتاريخ) ( االبتدائية بالناضور)

2021)تحت رقم)888.

47I

FIDIS CONSEIL

RIMOBAT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسما4 الشركة

FIDIS CONSEIL

 MASSIRA 1 LOT(A(N°493 2EME

 RTAGE(N°3 MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC

RIMOBAT شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي العزوزية 

عملية ابواب املدينة عمارة ب رقم 

14 ، مراكـش - 40000 مراكش 

املغرب.

رفع رأسما4 الشركة
رقم التقييد في السجل التجار2 

.62753

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 

تم) (2018 فبراير) (20 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رأسما4  رفع 

»900.000)درهم«)أ2 من)»100.000 

عن) درهم«) (1.000.000« إلى) درهم«)

أو) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) (12 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2018)تحت رقم)2014.

48I

شركة ابهوش للخدمات

SAHARA AMENAGEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

شركة ابهوش للخدمات
شارع مكة عمارة الصالحي الطابق 
االو4 رقم 04 العيون ، 70010، 

العيون املغرب
  SAHARA AMENAGEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مدينة 
الوحدة الشطر الثاني بلوك I رقم 
641 الطابق الثاني شقة رقم 03  - 

70000 العيون املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجار2 
.34241

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) (2021 أبريل) (28 املؤرخ في)
مسير جديد للشركة السيد)ة()منياني)

عبد الغاني كمسير وحيد
تبعا لقبو4 استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما2) (06 بتاريخ) ( بالعيون) االبتدائية 

2021)تحت رقم)1441/2021.

50I

STE MAKTAB AL KHADAMAT

STE SINAN ISKANE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

STE MAKTAB AL KHADAMAT
 80BD ABDELKRIM KHATABI
 1ER(ETAGE(BENI(MELLAL ،

23000، BENI(MELLAL(MAROC
 STE SINAN ISKANE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
خليفة رقم 21 الطابق التاني  - 

23000 بني مال4 املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجار2 

.5093

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2021 أبريل) (12 في) املؤرخ 

املصادقة على):

اغزيف) ( )ة()جما4) تفويت السيد)

أصل) من  اجتماعية  حصة  (5.333

)ة() السيد) ( لفائدة) حصة  (16.000

حمزة اغزيف بتاريخ)12)أبريل)2021.

اغزيف) عمر  )ة() السيد) تفويت 

أصل) من  اجتماعية  حصة  (5.334

)ة() السيد) ( لفائدة) حصة  (16.000

حمزة اغزيف بتاريخ)12)أبريل)2021.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

االبتدائية ببني مال4))بتاريخ)27)أبريل)

2021)تحت رقم)496.

51I

FIDIS CONSEIL

RIMOBAT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

FIDIS CONSEIL

 MASSIRA 1 LOT(A(N°493 2EME

 RTAGE(N°3 MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC

RIMOBAT شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي العزوزية 

عملية ابواب املدينة عمارة ب رقم 

14 ، مراكش - 40000 مراكش 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجار2 

.62753

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 

تمت) (2015 غشت) (06 في) املؤرخ 

املصادقة على):
ادريس ازغار2) )ة() تفويت السيد)

أصل) من  اجتماعية  حصة  (1.000
1.000)حصة لفائدة))السيد))ة()رجاء)

مسلي بتاريخ)06)غشت)2015.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

شتنبر) (07 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2015)تحت رقم)75541.

53I

ائتمانية بوعرفة

 STE NOUR-EDDINE
TRAVAUX SARL A.U

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية بوعرفة
رقم49 زنقة الدار البيضاء بوعرفة 

بوعرفة، 61200، بوعرفة املغرب

 STE NOUR-EDDINE TRAVAUX

SARL A.U شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 36 

شارع موال2 هشام - 61200 بوعرفة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

891

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (12

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 NOUR-EDDINE TRAVAUX SARL

.A.U

األشغا4) (: غرض الشركة بإيجاز)

العمومية)-)نقل البضائع لصالح الغير)

-)بيع مواد البناء)-)كراء)السيارات و اال)

و) التشجير  اشغا4  (- املختلفة) ليات 

البستنة-)استغال4 املقالع.
 36 رقم) (: عنوان املقر االجتماعي)

شارع موال2 هشام)-)61200)بوعرفة)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسما4  مبلغ 
2.000.000)درهم،)مقسم كالتالي:

 20.000 ( (: السيد نور الدين بقي)
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

الدين عنوانه)ا() نور  بقي  السيد 
 61200 االقتصاد2) الحي  (36 رقم)

بوعرفة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
الدين عنوانه)ا() نور  بقي  السيد 
 61200 االقتصاد2) الحي  (36 رقم)

بوعرفة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (28 بتاريخ) ( بفجيج) االبتدائية 

2021)تحت رقم)38/2021.

54I

شركة ابهوش للخدمات

SAHARA AMENAGEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

شركة ابهوش للخدمات
شارع مكة عمارة الصالحي الطابق 
االو4 رقم 04 العيون ، 70010، 

العيون املغرب
 SAHARA AMENAGEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مدينة 
الوحدة الشطر الثاني بلوك I رقم 
641 الطابق الثاني شقة رقم 03  - 

70000 العيون املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجار2 
.34241

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2021 أبريل) (28 في) املؤرخ 

املصادقة على):
أملو4)) ( محمد) )ة() تفويت السيد)
500)حصة اجتماعية من أصل)500 
حصة لفائدة))السيد))ة()عبد الغاني)

منياني بتاريخ)28)أبريل)2021.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما2) (06 بتاريخ) ( بالعيون) االبتدائية 

2021)تحت رقم)1441/2021.

56I

Maitre(Idriss(el(khatib

CRISTAL PLAGE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Maitre(Idriss(el(khatib

 Tetouan(Tetouan، 93000،

Tetouan Maroc

CRISTAL PLAGE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شاطئ 

األمين طريق سبتة مكتب االدارة - 

93100 الفنيدق املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 

29329

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (13

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CRISTAL PLAGE

االنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)
العقار2

شاطئ) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

(- االدارة) مكتب  سبتة  طريق  األمين 

93100)الفنيدق املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسما4  مبلغ 

2.220.870)درهم،)مقسم كالتالي:

 222087 (: زكر2) ايمان  السيدة 

بقيمة)10)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() زكر2  ايمان  السيدة 

شارع تلمسان رقم)3 93000)الفنيدق)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

عنوانه)ا() زكر2  ايمان  السيدة 

3 93000)تطوان) شارع تلمسان رقم)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما2) (03 بتاريخ) ( بتطوان) االبتدائية 

2021)تحت رقم)0983.

57I

COMPTE A JOUR

MINAE ALLUMIMIUM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

COMPTE A JOUR

 AV(SAKIA(EL(HAMRAE(N° 13

 2EME(ETG(N° 4 NADOR ،

62000، NADOR(MAROC

MINAE ALLUMIMIUM   شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي وهدانة 

بني نصار - 62000 الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

22051

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2021 مارس) (26

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.  MINAE ALLUMIMIUM

تجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وحدادة))االليمنيوم).
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حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الناظور) (62000 (- وهدانة بني نصار)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الشريف:)) الرحمان  عبد  السيد 
500)حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 500 ( (: الشريف) ابراهبم  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

الشريف) الرحمان  عبد  السيد 
نصار) بني  وهدانة  حي  عنوانه)ا()

62000)الناظور املغرب.
السيد ابراهبم الشريف عنوانه)ا()
حي وهدانة بني نصار)62000)الناظور)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
الشريف) الرحمان  عبد  السيد 
نصار) بني  وهدانة  حي  عنوانه)ا()

62000)الناظور املغرب
السيد ابراهبم الشريف عنوانه)ا()
حي وهدانة بني نصار)62000)الناظور)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور))بتاريخ)28)أبريل)

2021)تحت رقم)865.

59I

moorish(co

AUSPICIOUS TRADE
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
 AUSPICIOUS TRADE

شركة ذات مسؤولية محدودة
 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 61 شارع 

اللة الياقوت وزاوية مصطفى 

املعاني الطابق 2 رقم 85 - 20000 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

501497

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (28

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AUSPICIOUS TRADE

التجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العامة)،)املنتجات الغذائية)،)الحرف)

اليدوية).

61)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)

اللة الياقوت وزاوية مصطفى املعاني)
الدار) (20000  -  85 رقم) (2 الطابق)

البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: العكيلي) طارق  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() العكيلي  طارق  السيد 

فرنسا)75000)فرنسا فرنسا.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

عنوانه)ا() العكيلي  طارق  السيد 

فرنسا)75000)فرنسا فرنسا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 04 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ما2)2021)تحت رقم)776855.

60I

YATEK(AUDIT(&(CONSEIL(SARL(AU

COM› QUALITY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 YATEK(AUDIT & CONSEIL(SARL

AU

 IMMEUBLE 104 N° 3

 LOTISSEMENT IGUIDER

 2 ROUIDATE ، 40000،

MARRAKECH MAROC

COM› QUALITY شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 

اكنسوس رقم 23 شارع طارق ابن 

زياد الطابق 4 مكتب رقم 22  جليز 

40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 

114483

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (20

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 COM’ (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.QUALITY

-مركز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

خدمات اإل تصاالت الهاتفية.

عمارة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

ابن) طارق  شارع  (23 رقم) اكنسوس 

جليز) ( (22 مكتب رقم) (4 زياد الطابق)

40000)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد شكيب ابن عبد الحفيظ:))

330)حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

السيد يوسو نديا2):))330)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

ستيفن:)) جونتان  توريس  السيد 
340)حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد شكيب ابن عبد الحفيظ))
 02 املرسطان) امرشيش  عنوانه)ا()
بلوك اش الرقم)236 40000)مراكش)

املغرب.
السيد يوسو نديا2 عنوانه)ا()دار)
رياض) (2 43)شقة) عمارة) (1 السعادة)

السالم)40000)مراكش املغرب.
ستيفن)) جونتان  توريس  السيد 
عنوانه)ا()شارع بريا2)94550)شفالي)

لورو))94550))شفالي لورو))فرنسا.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
السيد شكيب ابن عبد الحفيظ))
 02 املرسطان) امرشيش  عنوانه)ا()
بلوك اش الرقم)236 40000)مراكش)

املغرب
السيد يوسو نديا2 عنوانه)ا()دار)
رياض) (2 43)شقة) عمارة) (1 السعادة)

السالم)40000)مراكش املغرب
ستيفن)) جونتان  توريس  السيد 
عنوانه)ا()شارع بريا2)94550)شفالي))

لورو)94550))شفالي لورو))فرنسا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما2) (03 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)123653.
61I

CABINET LGHALI AMINE

S4 WORKS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET LGHALI AMINE
 DERB(ELMANJRA(RUE 72

 N°14 CASABLANCA، 20500،
casablanca maroc

S4 WORKS شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة عزيز 
بال4 الطابق 2 رقم 3 معاريف الدار 

البيضاء 20330 الدار البيضاء 
املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

501675

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (19

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 S4 (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.WORKS

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

 Construction de bâtiments

.résidentiels et non résidentiels
زنقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
معاريف) (3 رقم) (2 عزيز بال4 الطابق)

20330)الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد مراد شهار):))1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() شهار  مراد  السيد 

 7 رقم) أ  األحفاد  اقامة  القدس 

البيضاء) الدار  (20600 البرنو�ضي)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

عنوانه)ا() شهار  مراد  السيد 

 7 رقم) أ  األحفاد  اقامة  القدس 

البيضاء) الدار  (20600 البرنو�ضي)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 04 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ما2)2021)تحت رقم)776967.

62I

STE CECONA SARL

 STE NEGOCIENT ET
 TRAVAUX BATIMENTS

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسما4 الشركة

STE CECONA SARL

شارع جيش امللكي رقم 74 الناظور ، 

62000، الناظور املغرب

 STE NEGOCIENT ET TRAVAUX

 BATIMENTS SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي القدس 

العرو2 حي القدس العرو2 62550 

الناظور املغرب.
رفع رأسما4 الشركة

رقم التقييد في السجل التجار2 

.9685

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 

تم) (2021 أبريل) (09 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسما4  رفع 

 60.000« أ2 من) درهم«) (440.000«

عن) درهم«) (500.000« إلى) درهم«)
ديون) مع  مقاصة  إجراء) ( (: طريق)

الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما2) (04 بتاريخ) ( االبتدائية بالناضور)

2021)تحت رقم)903.

63I

CABINET LGHALI AMINE

 BATSAN EQUIPEMENTS ET
SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET LGHALI AMINE

 DERB(ELMANJRA(RUE 72

 N°14 CASABLANCA، 20500،

casablanca maroc

 BATSAN EQUIPEMENTS ET

 SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 82 زاوية 

شارع عبداملومن و زنقة سومية 

اقامة شهرزاد 1 الطابق 3  الدار 

البيضاء 20450 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

501679

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (19

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 BATSAN EQUIPEMENTS ET

.SERVICES

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

 Démolition et préparation des

.sites
82)زاوية) (: عنوان املقر االجتماعي)

شارع عبداملومن و زنقة سومية اقامة)

الدار البيضاء) ( (3 الطابق) (1 شهرزاد)

20450)الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد مراد شهار):))1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() شهار  مراد  السيد 

 7 رقم) أ  األحفاد  اقامة  القدس 

البيضاء) الدار  (20600 البرنو�ضي)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

عنوانه)ا() شهار  مراد  السيد 
 7 رقم) أ  األحفاد  اقامة  القدس 
البيضاء) الدار  (20600 البرنو�ضي)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 04 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ما2)2021)تحت رقم)776970.

64I

G.B.C GESTION ET CONSEIL

Trombetta
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

G.B.C GESTION ET CONSEIL
 IMMEUBLE 16 RUE(YOUSSEF

 IBN(TACHAFINE(ETAGE 4,
 Appartement 21 ، 60000،

OUJDA MAROC
Trombetta شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 

االر�ضي، شارع محمد الخامس، رقم 
235، زنقة مغنية. - 60000 وجدة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

37095
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2020 شتنبر) (23
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.Trombetta
مقهى) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

يشغل شخصين و اكثر.
الطابق) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
االر�ضي،)شارع محمد الخامس،)رقم)
وجدة) (60000 (- زنقة مغنية.) (،235

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
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 200.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() محمد2  أمين  السيد 
أنجاد) وجدة  عمالة  درار  بني  مركز 

60000)وجدة املغرب.
عنوانه)ا() عاد4  ناصر  السيد 
دوار اوالد امللحة انكاد)60000)وجدة)

املغرب.
السيد محمد محمد2 عنوانه)ا()
أنكاد) وجدة  عمالة  درار  بني  مركز 

60000)وجدة املغرب.
السيدة فريدة الزهراو2 عنوانه)ا()
أنكاد) وجدة  عمالة  درار  بني  مركز 

60000)وجدة املغرب.
السيدة عفاف محمد2 عنوانه)ا()
 45 رقم) الفتح  تجزئة  املحلة  ظهر 

60000)وجدة املغرب.
السيدة رشيدة محمد2 عنوانه)ا()
حي القديم بني درار عمالة وجدة أنكاد)

60000)وجدة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
عنوانه)ا() عاد4  ناصر  السيد 
دوار اوالد امللحة انكاد)60000)وجدة)

املغرب
عنوانه)ا() محمد2  أمين  السيد 
أنجاد) وجدة  عمالة  درار  بني  مركز 

60000)وجدة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (16 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2021)تحت رقم)1373.
65I

BCNG

STE: KREALYA
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: KREALYA 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 التجار2 : 

499251

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (01

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE: (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.KREALYA

اإلستيراد) (: غرض الشركة بإيجاز)

و التصدير.

(،265 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
شارع الزرقطوني الطابق)9)رقم92  - 

20050)الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسما4  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:

تود2) بنشقرون  ياسين  السيد 

 100 بقيمة) حصة  (100.000,00   :

درهم للحصة).

(: تود2) بنشقرون  ياسين  السيد 

1.000)بقيمة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

تود2) بنشقرون  ياسين  السيد 

 35 فيال) أكاسيا  تجزئة  عنوانه)ا()

البيضاء) الدار  (20050 بوسكورة)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

تود2) بنشقرون  ياسين  السيد 
 35 فيال) أكاسيا  تجزئة  عنوانه)ا()
البيضاء) الدار  (20050 بوسكورة)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 15 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أبريل)2021)تحت رقم)-.

66I

ائتمانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

ZAINA PECHE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-01 
صندوق البريد رقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب
ZAINA PECHE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي املطار 
زنقة الرباط رقم 55 رقم 02 - 

73000 الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 
17927

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2021 مارس) (12
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 ZAINA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.PECHE
بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السمك بالجملة.
عنوان املقر االجتماعي):)حي املطار)
زنقة الرباط رقم)55)رقم)02 - 73000 

الداخلة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

السيد عبد الواحد عزيز):))1.000 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عبد الواحد عزيز عنوانه)ا()
تزنيت) (85000 اكلو) باب  خارج  (30

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
السيد عبد الواحد عزيز عنوانه)ا()
تزنيت) (85000 اكلو) باب  خارج  (30

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ) ( االبتدائية بواد2 الدهب)

أبريل)2021)تحت رقم)584.
67I

COMPTE A JOUR

LE MIEL DU NORD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTE A JOUR
 AV(SAKIA(EL(HAMRAE(N° 13

 2EME(ETG(N° 4 NADOR ،
62000، NADOR(MAROC

LE MIEL DU NORD شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي املطار 
زنقة 35 رقم 53 - 62000 الناظور 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 
22085

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (20
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 LE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MIEL DU NORD

مخبزة و) (: غرض الشركة بإيجاز)

حلويات.

عنوان املقر االجتماعي):)حي املطار)
الناظور) (62000  -  53 رقم) (35 زنقة)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيدة غالية ابجطيط)):))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة غالية ابجطيط))عنوانه)ا()
 3 70رقم) زنقة) الشيخ  لعر2  حي 

62000)الناظور املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

السيدة غالية ابجطيط))عنوانه)ا()
 3 70رقم) زنقة) الشيخ  لعر2  حي 

62000)الناظور املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما2) (03 بتاريخ) ( االبتدائية بالناضور)

2021)تحت رقم)898.

68I

شركة ابهوش للخدمات

 STÉ STAR SUD S.R.V
PUBLICS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

شركة ابهوش للخدمات

شارع مكة عمارة الصالحي الطابق 

االو4 رقم 04 العيون ، 70010، 

العيون املغرب

 STÉ STAR SUD S.R.V PUBLICS

شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
الوكالة 1 بلوك E رقم 191   - 

70000 العيون املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجار2 
.31999

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تمت) (2021 أبريل) (30 في) املؤرخ 

املصادقة على):
محمد يعقوب) )ة() تفويت السيد)
أصل) من  اجتماعية  حصة  (4.000
)ة() السيد) ( لفائدة) حصة  (10.000
أبريل) (30 بتاريخ) امنزو4  هللا  عبد 

.2021
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
ما2) (06 بتاريخ) ( بالعيون) االبتدائية 

2021)تحت رقم)1440/2021.

69I

QUALICIA CONSULTING

AL MAGHERIBIA DE GAZ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

QUALICIA CONSULTING
 RÉSIDENCE AMINE DEUXIÈME.

 ÉTAGE(BUREAU(N°14 ,RUE
 TARFAYA MOULAY ALI CHRIF

 VN(MEKNES ، 50000، MEKNES
MAROC

 AL MAGHERIBIA DE GAZ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الحاجب 
قايدة الدير الجماعة القروية اقدار - 

51000 الحاجب املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجار2 
.40839

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)29)مارس)2021)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
الجماعة) الدير  قايدة  »الحاجب 
الحاجب) (51000 (- اقدار) القروية 
 25 3)عمارة) إلى)»املحل رقم) املغرب«)
(- شطر ف املدينة الجديدة مكناس)

50000)مكناس))املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما2) (05 بتاريخ) ( بمكناس) التجارية 

2021)تحت رقم)2273.
70I

شركة ابهوش للخدمات

 STÉ STAR SUD S.R.V
PUBLICS

شركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات الشريك الوحيد

تعيين مسير جديد للشركة

شركة ابهوش للخدمات
شارع مكة عمارة الصالحي الطابق 
االو4 رقم 04 العيون ، 70010، 

العيون املغرب
  STÉ STAR SUD S.R.V PUBLICS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
الوكالة 1 بلوك E رقم 191   - 

70000 العيون املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجار2 
.31999

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تم تعيين) (2021 أبريل) (30 املؤرخ في)
السيد)ة() للشركة  جديد  مسير 

امنزو4 عبد هللا كمسير وحيد
تبعا لقبو4 استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما2) (06 بتاريخ) ( بالعيون) االبتدائية 

2021)تحت رقم)1440/2021.
71I

ste controle balance sarl

 SOCIETE COMPTOIRE AL
FADILIA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسير جديد للشركة

ste controle balance sarl
 appt 3 immb 1031. lot(riad(al
 ismailia  marjane 1 . meknes
 meknes، 50000، MEKNES

maroc
  societe comptoire al fadilia
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة ا 10 

متجر 5 تجزئة فاضلية 1  - 50000 

مكناس املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجار2 

.52771

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تعيين) (2021 أبريل) (22 املؤرخ في)

محي) مسير جديد للشركة السيد)ة()
الدين بشير2 و عبد الهاد2 بشير2)

كمسير آخر

تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما2) (05 بتاريخ) ( بمكناس) التجارية 

2021)تحت رقم)2271.

72I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

ECO PALM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

ECO PALM  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر 

اسرير مدغرة الرشيدية  - 52000 

الرشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 

14821

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (30

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 ECO (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. PALM
غرض الشركة بإيجاز):)االستغال4)

الفالحي).
قصر) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 52000 (- ( الرشيدية) مدغرة  اسرير 

الرشيدية املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسما4  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() ( السيدة فاطة حدادة)
 52000 ( حي موال2 حفيظ الريصاني)

الرشيدية املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
عنوانه)ا() ( السيدة فاطة حدادة)
 52000 ( حي موال2 حفيظ الريصاني)

الرشيدية املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
تحت) (- بتاريخ) ( االبتدائية بالرشيدية)

رقم)-.
73I

شركة ابهوش للخدمات

 STÉ STAR SUD S.R.V
PUBLICS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل الشكل القانوني للشركة

شركة ابهوش للخدمات
شارع مكة عمارة الصالحي الطابق 
االو4 رقم 04 العيون ، 70010، 

العيون املغرب
 STÉ STAR SUD S.R.V PUBLICS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
و عنوان مقرها االجتماعي بتجزئة 

الوكالة 1 بلوك E رقم 191  - 70000 
العيون .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجار2 

.31999

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 

2021)تم تحويل) 30)أبريل) املؤرخ في)

الشكل القانوني للشركة من)»شركة)

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك)

»شركة ذات املسؤولية) إلى) الوحيد«)

املحدودة«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما2) (06 بتاريخ) ( بالعيون) االبتدائية 

2021)تحت رقم)1440/2021.
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SERVICE COMPTABILITE BELHADJ SARL

IMMOLI

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسما4 الشركة

 SERVICE COMPTABILITE

BELHADJ SARL

 AV(AL(MOUKAWAMA(N° 21

 APT(N°10 TETOUAN ، 93000،

TETOUAN MAROC

IMMOLI شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

الطويلع شارع الرئي�ضي محل رقم 35 

- 93000 تطوان املغرب.

رفع رأسما4 الشركة

رقم التقييد في السجل التجار2 

.11063

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) (2014 شتنبر) (30 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رأسما4  رفع 

 10.000« أ2 من) درهم«) (490.000«

عن) درهم«) (500.000« إلى) درهم«)

ديون) مع  مقاصة  إجراء) ( (: طريق)

الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بتطوان))بتاريخ)30)أكتوبر)

2014)تحت رقم)37221.

75I

FLASH ECONOMIE

BIDAN MULTISERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

BIDAN MULTISERVICES شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مدينة 

الوفاق بلوك د رقم 39  - 70000 

العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 

35931

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�ضى)

تم إعداد القانون) (2021 مارس) (18

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 BIDAN(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.MULTISERVICES

زراعة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الغابات واألنشطة الحرجية األخرى

وصيد) والغابات  الزراعة  (-

األسماك

-)بيع اآلالت الزراعية وآالت املوانئ)

والصيد

بالجملة) املعلبة  األسماك  بيع  (-

والتجزئة

بمصنع) الثلج  تصنيع  وحدة  (-

تجهيز األسماك

الصيد وجميع أعما4) خدمات  (-

الصيد البحر2.

مدينة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 70000  -   39 بلوك د رقم) الوفاق 

العيون املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الكراح) الفتاح  عبد  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
الكراح) الفتاح  عبد  السيد 
عنوانه)ا()حي الفتح زنقة تاملست رقم)

23 70000))العيون املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
الكراح) الفتاح  عبد  السيد 
عنوانه)ا()حي الفتح زنقة تاملست رقم)

23  70000)العيون املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
30)مارس) بتاريخ) ( االبتدائية بالعيون)

2021)تحت رقم)979.

76I

امغار عبد الغافور

 MAHRACH IMPORT ET
EXPORT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

امغار عبد الغافور
شارع الجيش امللكي اقامة النور رقم 
1 الطابق االو4 تطوان ، 93000، 

تطوان املغرب
 MAHRACH IMPORT ET

EXPORT شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
االميرة شارع املوحدين رقم 194 

الفنيدق  - 93100 الفنيدق املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 
29221
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (19

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 MAHRACH IMPORT ET  :

.EXPORT

استيراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتصدير.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 194 رقم) املوحدين  شارع  االميرة 

الفنيدق))-)93100)الفنيدق املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

الحفيظ) عبد  محراش  السيد 

درهم) (1.000 بقيمة) حصة  (100   :

للحصة).

(: الحفيظ) عبد  محراش  السيد 

100)بقيمة)1.000)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

الحفيظ) عبد  محراش  السيد 

شارع) االميرة  تجزئة  عنوانه)ا()

الفنيدق) مكرر  (389 رقم) املوحدين 

93100)الفنيدق املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

الحفيظ) عبد  محراش  السيد 

شارع) االميرة  تجزئة  عنوانه)ا()

الفنيدق) مكرر  (389 رقم) املوحدين 

93100)الفنيدق املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (20 بتاريخ) ( االبتدائية بتطوان)

2021)تحت رقم)0879.
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Auditnaji

 STE OUIDANI BRICOLAGE
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Auditnaji

 Zaouia(kbour(chouhada(ecole

 smara(marrakech ، 40000،

Marrakech املغرب

 Ste ouidani bricolage sarl au

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 

123 محل رقم 02 الطابق السفلي 

السعادة مراكش - 40000 مراكش 

املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

107201

 09 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2020 شتنبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 Ste (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ouidani bricolage sarl au

بيع مواد) (: غرض الشركة بإيجاز)

البناء)بالتقسيط).

إقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

السفلي) الطابق  (02 محل رقم) (123

مراكش) (40000 (- السعادة مراكش)

املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)5)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الويداني)) نورالدين  السيد 

 474 رقم) حمان  شارع  عنوانه)ا()

سيد2 يوسف بن علي مراكش)4000 

مراكش))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

الويداني)) نورالدين  السيد 

 474 رقم) حمان  شارع  عنوانه)ا()

مراكش)) علي  بن  يوسف  سيد2 

40000)مراكش))املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
09)أكتوبر) بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2020)تحت رقم)-.
78I

Bennani(&(Associes

 آلين تيكنولوجي موروكو
 ALIGN TECHNOLOGY 

MOROCCO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ألين تيكنولوجي موروكو
Align(Technology(Morocco
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
درهم مغربي50.000,00 رأسمالها 

االجتماعي
املقر االجتماعي، نيرشور بارك الدار 

البيضاء،
1100، شارع القدس، حي سيد2 

معروف
، املغرب20270الدار البيضاء 

السجل التجار2    500373
الضريبة املهنية 36104846 – 
التعريف الضريبي 50187528
التعريف املوحد للشركات 

002731806000038
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�ضى 
2021،)تم تأسيس شركة)  11)مارس)
بشريك) محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد تحمل الخصائص التـالـيـــة:
مسؤولية) ذات  شركـة  (: الشـكــــل)

محدودة بشريك وحيد؛

تيكنولوجي) ألين  ( (: التـسـمـــية)
موروكو

Align(Technology(Morocco
استيراد) ( (: االجتماعي) الغرض 
وتوزيع) وبيع  شراء) وكذلك  وتصدير 
أ2 نوع من أجهزة الرعاية الصحية)
املنتجات) وبيع  ( الضوئي) واملاسح  (،
البرامج) وجميع  بالجملة  الطبية 
(، الصلة) ذات  االستهالكية  واملواد 
الزبناء،) ودعم  التقني  الدعم  وتوفير 
وجميع) االستشارية  والخدمات 
األعما4 األخرى الالزمة لتحقيق أ2)

غرض تجار2 قانوني؛
درهم) (50.000,00 (: الرأسـمـا4)
مغربي))خمسون ألف درهم مغربي(؛

بارك) نيرشور  ( (: االجتماعي) املقر 
الدار البيضاء،)1100،)شارع القدس،)
الدار) (20270 (، حي سيد2 معروف،)

البيضاء)املغرب.
99)سنة ابتداء)من تاريخ) ( (: املـــــــدة)

التسجيل السجل التجار2؛
ألين تكنولوجي) (: الشريك الوحيد)
 Align(Technology(سوتزرالند جمبه
شركة) (، (Switzerland( GmbH
الكائن) السويد2،) للقانون  خاضعة 
 Suurstoffi( ب22 االجتماعي  مقرها 
Roktreuz,(Suisse)6343)-)سويسرا،)
أورو) (20.000 االجتماعي) رأسمالها 
مــــسجلـــة بمكتب التسجيل السويد2)
للشركات بcanton de Zoug))تحت)

.CHE 146.357.660(عدد
املسيرين:))i()السيد جيمس ادوارد)
 M.( James( Edward( Tandy تاند2)
بريطاني) (،20/07/1978 في) املزداد 
الحامل لجواز السفر رقم) الجنسية،)

517857559؛)و
 Angelo مورا) أنجلو  السيد  ()ii(
Maura،)مزداد في)26)أكتوبر)1983،)
لجواز) الحامل  الجنسية،) إيطالي 

.YA8608059((السفر رقم
الشركة) تسجيل  تــم  (: التــقـــــيـــيـــد)
املحكمة) لدى  التجار2  بالسجل 
 26 بــتــــاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أبريل)2021)))تحت رقم))500373.
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ادكو كونسيل

GALMA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ادكو كونسيل

26 حي الريحان الطابق 1 الشقة 2 

حي الراحة. ، 20550، الدار البيضاء 

املغرب

GALMA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي مركز 

بوسكورة ص ب رقم 1 - 20330 

الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجار2 

.159665

العام) الجمع  بمقت�ضى 

 2020 نونبر) (02 اإلستثنائياملؤرخ في)

املسؤولية) ذات  شركة  حل  تقرر 

رأسمالها) مبلغ  ( (GALMA املحدودة)

مقرها) وعنوان  درهم  (1.000.000

ب) ص  بوسكورة  مركز  اإلجتماعي 

رقم)1 - 20330)الدارالبيضاء)املغرب)

نتيجة 4):)توقف نشاط.

مركز) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 20330  -  1 رقم) ب  ص  بوسكورة 

الدارالبيضاء)املغرب.)

و عين:

السيد)ة()فيلب))بود2 و عنوانه)ا()

20250)الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب كمصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

العقود) تبليغ  محل  و   املخابرة 

و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 03 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

دجنبر)2020)تحت رقم)756082.
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ادكو كونسيل

LIVE AGENCY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

ادكو كونسيل
26 حي الريحان الطابق 1 الشقة 2 
حي الراحة. ، 20550، الدار البيضاء 

املغرب
LIVE AGENCY شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 197 
شارع املقاومة طابق 6 - 20500 

الدارالبيضاء املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجار2 
.416655

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
املؤرخ في)22)مارس)2021)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»197)شارع املقاومة طابق)6 - 20500 
زنقة) (3« إلى) املغرب«) الدارالبيضاء)
(- ( شتال شارع عبداملومن حي النخلة)

20020)الدارالبيضاء))املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 04 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ما2)2021)تحت رقم)776841.
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ZHAR AHMED

HUILES OUSSAMA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ZHAR AHMED
 HAY(QODS(BENSOUDA ، 11

30030، FES(MAROC
HUILES OUSSAMA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

التاللسة قرب الزاوية عين الشقف 
فاس - 36122 فاس املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجار2 

.40085

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2021 مارس) (11 في) املؤرخ 

املصادقة على):
صبر2) أيوب  )ة() السيد) تفويت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  (2.188
2.188)حصة لفائدة))السيد))ة()لبنى)

بشطي بتاريخ)16)مارس)2021.
أسامة صبر2) )ة() السيد) تفويت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  (2.188
2.188)حصة لفائدة))السيد))ة()لبنى)

بشطي بتاريخ)16)مارس)2021.
صبر2) هند  )ة() السيد) تفويت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  (1.093
1.093)حصة لفائدة))السيد))ة()لبنى)

بشطي بتاريخ)16)مارس)2021.
صبر2) سناء) )ة() السيد) تفويت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  (1.093
1.093)حصة لفائدة))السيد))ة()لبنى)

بشطي بتاريخ)16)أبريل)2021.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
التجارية بفاس))بتاريخ)03)ما2)2021 

تحت رقم)2146/2021.
82I

تفرانت كونسا2 ش.م.م

SEOTRAV SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

تفرانت كونسا2 ش.م.م
تجزئة املغرب الجديد رقم 1063 

العرائش ، 92000، العرائش املغرب
SEOTRAV SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 89 
تجزئة كنزة 2 الطابق 2  - 92000 

العرائش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 
6125

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (14
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SEOTRAV SARL AU
أشغا4) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء.
 89 رقم) (: عنوان املقر االجتماعي)
 92000  -   2 الطابق) (2 تجزئة كنزة)

العرائش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
ريبوت) مونريا4  نورية  السيدة 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
ريبوت) مونريا4  نورية  السيدة 
عنوانه)ا()بندة ديل مر رقم)33  0003 

برشلونة إسبانيا).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
ريبوت) مونريا4  نورية  السيدة 
عنوانه)ا()بندة دبل مر رقم)33 0003 

برشلونة إسبانيا)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعرائش))بتاريخ)29)أبريل)

2021)تحت رقم)312.
83I

chattabi(multiservice

شطابي متعدد الخدمات
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

chattabi(multiservice
 n° 4 lot(soukaina(eljadida ،

24000، eljadida(maroc
شطابي متعدد الخدمات شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 4 
اقامة سكينة طابق 1 - 24000 

الجديدة املغرب.
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 

17265

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

تم إعداد القانون) (2020 أكتوبر) (20

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)شطابي)

متعدد الخدمات.

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع للغير..

 4 رقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 24000  -  1 طابق) سكينة  اقامة 

الجديدة املغرب..

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: ( خالد) السيد شطابي 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ( خالد) شطابي  السيد 

رقم)4)اقامة سكينة طابق)1 24000 

الجديدة املغرب..

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

عنوانه)ا() ( خالد) شطابي  السيد 

رقم)4)اقامة سكينة طابق)1 24000 

الجديدة املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالجديدة))بتاريخ)24)نونبر)

2020)تحت رقم)2035073.

84I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

 NOBEL ECOLE

INTERNETIONALE PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA

الرقم 1 العمارة 91 الحي الحسني 

منطقة األنشطة االقتصادية ، 

46300، اليوسفية املغرب

 NOBEL ECOLE

INTERNETIONALE PRIVE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي الحي 

املحمد2 شارع 15 نونبررقم 02 - 

46300 اليوسفية املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجار2 

.2361

العام) الجمع  بمقت�ضى 

 2021 أبريل) (17 اإلستثنائياملؤرخ في)

املسؤولية) ذات  شركة  حل  تقرر 

 NOBEL ECOLE املحدودة)

مبلغ) ( (INTERNETIONALE PRIVE
وعنوان) درهم  (100.000 رأسمالها)

مقرها اإلجتماعي الحي املحمد2 شارع)

15)نونبررقم)02 - 46300)اليوسفية)

أنشطة) توقف  (: (4 نتيجة  املغرب 

الشركة.

الحي) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 -  02 نونبررقم) (15 شارع) املحمد2 

46300)اليوسفية املغرب.)

و عين:

السيد)ة()مينة))شريف و عنوانه)ا()

الحي املحمد2 شارع)15)نونبررقم)02 

كمصفي) املغرب  اليوسفية  (46300

)ة()للشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)

الحي املحمد2 شارع)15)نونبررقم)02 

اليوسفية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ) ( باليوسفية) االبتدائية 

أبريل)2021)تحت رقم)129/2021.

85I

AUDICOF GROUP

I-PLAY AFRICA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AUDICOF GROUP
 Immeuble(office(ghandi, ,236
 bd(ghandi, 3 ème(étage, N°9
Casablanca ، 20000، الدار 

البيضاء املغرب
I-Play Africa شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
 RDC, 62 وعنوان مقرها اإلجتماعي
 Résidence(RIO, Bd(Abdellatif
  Ben Kaddour Bourgogne,
20000 Casablanca(Maroc

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 
500191

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (08
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 I-Play (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.Africa
(: بإيجاز) الشركة  غرض 
 Aménagement et exploitation
 d’espaces de jeux et de salles de
 jeux( vidéo,( achats( et( ventes( de

.jouets
 RDC, 62(:(عنوان املقر االجتماعي
 Résidence RIO, Bd Abdellatif
  Ben Kaddour Bourgogne,

.20000 Casablanca Maroc

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 SAMYSO HOLDING الشركة)

درهم) (100 بقيمة) حصة  (:  1.000

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

 SAMYSO HOLDING الشركة)

 Bd( Okba( Bnou  ,303 عنوانه)ا()

 Nafia,(Hay(Mohammadi(20000

.Casablanca Maroc

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

 Salah-Din( MEDIOUNI السيد)

   rue de Dunes,Anfa  ,27 عنوانه)ا()

20000 Casablanca Maroc

(- بتاريخ) ( تم اإليداع القانوني ب-)

تحت رقم)-.

86I

nador conseil sarl au

NAD CITY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

nador conseil sarl au

 res(gourougou(b1 av(des(far ،

62000، nador(maroc

NAD CITY  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

لعرا�ضي زنقة الشيخ ماء العينين 

الناظور - 62000 الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

22095

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (23

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 NAD (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

. CITY
اال نعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقار2.
حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
العينين) ماء) الشيخ  زنقة  لعرا�ضي 

الناظور)-)62000)الناظور املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسما4  مبلغ 

1.160.000)درهم،)مقسم كالتالي:
السيد عبد الوافي العثماني):)ثالث)
 1.160.000 بقيمة) ( أرضية) قطع 

درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
العثماني) الوافي  عبد  السيد 
الشيخ) زنقة  لعرا�ضي  حي  عنوانه)ا()
ماء)العينين الناظور)62000)الناظور)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
العثماني)) الوافي  عبد  السيد 
الشيخ) زنقة  لعرا�ضي  حي  عنوانه)ا()
النظور) (62000 العينين الناظور) ماء)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما2) (04 بتاريخ) ( االبتدائية بالناضور)

2021)تحت رقم)901.
87I

nador conseil sarl au

IQRAE EXEMPLAIRE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تجديد مدة مزاولة مهام املسيرين

nador conseil sarl au
 res(gourougou(b1 av(des(far ،

62000، nador(maroc
 IQRAE EXEMPLAIRE SARL

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: والد 
اعالطن بني بويفرور الناظور  - 

62000 الناظور املغرب .

»تجديد مدة مزاولة مهام املسيرين«

رقم التقييد في السجل التجار2: 

.8571

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)12)أبريل)2021

مهام) مزاولة  مدة  تجديد  تقرر 

املسيرين ملدة:)غير محدودة.)سنوات.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور))بتاريخ)15)أبريل)

2021)تحت رقم)770.

88I

AAZIZ MOHAMED

CLIMANOVA SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تغيير تسمية الشركة

AUDIT(ET(CONSEIL 2010

 N°42, RUE(IBNOU(MOUATAZ,

 BELVEDERE ، 20300،

CASABLANCA MAROC

CLIMANOVA SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي 12 ممر 

صبر2 بوجمعة الطابق 1 رقم 6 - 

20000 الدار البيضاء املغرب.

تغيير تسمية الشركة

رقم التقييد في السجل التجار2 

259413

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تغيير) (2021 أبريل) (12 املؤرخ في)

 CLIMANOVA«(تسمية الشركة من

 TRUSTECH SARL«(إلى(»SARL AU

. »AU

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 05 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ما2)2021)تحت رقم)777183.

89I

EL MAQHOR ABDELHAK

STE VV INVEST SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EL MAQHOR ABDELHAK
شارع الفداء تجزئة سميرة تاونات  
34000  املغرب تاونات، 34000، 

تاونات املغرب
STE VV INVEST SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
الوحدة شارع املسيرة تاونات - 

34000 تاونات املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 
1837

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2021 مارس) (26
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE VV(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.INVEST SARL AU
االستيراد) (: غرض الشركة بإيجاز)

و التصدير.
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
(- تاونات) املسيرة  شارع  الوحدة 

34000)تاونات املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 20.000 ( الشركة:) رأسما4  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 José Antoine Janssen السيد)
درهم) (100 بقيمة) حصة  (:  200

للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
 José Antoine Janssen السيد)
 3eme etage 1B عنوانه)ا()

 Av.prince( waret( n°9residence

.hamza(Fes(30060(fes((maroc

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

 José Antoine Janssen السيد)

 3eme etage 1B عنوانه)ا()

 Av.prince( waret( n°9residence

hamza(Fes(30060(fes(maroc

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (28 بتاريخ) ( االبتدائية بتاونات)

2021)تحت رقم)39.

90I

ABK CONSULTING

ESCAPE THE ROOM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

ABK CONSULTING

 23RUE(OUED(DARAA(APPT 4

 AGDAL(RABAT ، 10080، RABAT

MAROC

ESCAPE THE ROOM شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

عقبة عمارة 26 رقم الشقة 5 

الطابق االو4 اكدا4 - 10090 

الرباط املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجار2 

.125597

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 

تمت) (2021 مارس) (19 في) املؤرخ 

املصادقة على):
املنير2) زياد  )ة() السيد) تفويت 

أصل) من  اجتماعية  حصة  (1.000

1.000)حصة لفائدة))السيد))ة()كامل)

كامور بتاريخ)19)مارس)2021.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

ما2) (05 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

2021)تحت رقم)114448.

91I
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ABK CONSULTING

ESCAPE THE ROOM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

ABK CONSULTING
 23RUE(OUED(DARAA(APPT 4

 AGDAL(RABAT ، 10080، RABAT
MAROC

ESCAPE THE ROOM  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
عقبة عمارة 26 رقم الشقة 5 
الطابق االو4 اكدا4  - 10090 

الرباط املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجار2 
.125597

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تم تعيين) (2021 مارس) (19 املؤرخ في)
مسير جديد للشركة السيد)ة()كامور)

كامل))كمسير وحيد
تبعا لقبو4 استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما2) (05 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

2021)تحت رقم)114448.
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EXPERFIN

YT BUSINESS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EXPERFIN
شارع واد سبو، 30 إقامة جوهرة 
رقم 2، األلفة، الحي الحسني ، 
20220، الدار البيظاء املغرب
YT BUSINESS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 
األر�ضي لرقم 40 تجزءة الداخلة، 
السخيرات - 12050 السخيرات 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 

132949

 29 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�ضى)

القانون) إعداد  تم  (2021 مارس)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 YT (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BUSINESS

انتاج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الصابون و مواد التنضيف.

الطابق) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الداخلة،) تجزءة  (40 لرقم) األر�ضي 

السخيرات) (12050 (- السخيرات)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)املغرب سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: بضر) أميمة  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() بضر  أميمة  السيدة 

رقم)40))تجزءة الداخلة)،)السخيرات)

12050)السخيرات املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

عنوانه)ا() بضر  أميمة  السيدة 

رقم)40))تجزءة الداخلة)،)السخيرات)

12050)السخيرات املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما2) (04 بتاريخ) ( بتمارة) االبتدائية 

2021)تحت رقم)998.
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FINANCIAL CONSULTING GROUP SARL

 GROUPE SCOLAIRE
MERMOZ PRIVE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 FINANCIAL CONSULTING
GROUP SARL

 Rue(de(Nador(n° 37 ، 28800،
Mohammedia(Maroc

 GROUPE SCOLAIRE MERMOZ
PRIVE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 37 

زنقة الناضور املحمدية - 28800 
املحمدية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 
28009

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2020 يناير) (02
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 GROUPE SCOLAIRE MERMOZ

.PRIVE
روض) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

األطفا4)؛
-)التعليم االبتدائي والثانو2

-التعليم العالي)؛
والبحث) والتدريب  التعليم  (-

والتطوير)؛
األجنبية) البرامج  تدريس  (-

كالفرنسية وغيرها،
-)التدقيق واالستشارات والتدريب)
األنشطة) لجميع  واملساعدة 
املتعلقة بالتعليم والتدريب والبحث)

والتطوير؛
واالجتماعي) املوازية  األنشطة  (-
والثقافي))الرسم واملوسيقى واأللعاب)
واإلنترنت) والحاسوب  التعليمية 

والرياضة()؛
وتسويق) وإنتاج  تصميم  (-

(، والنماذج) (، )البرامج) املنتجات)

والخدمات) وما إلى ذلك() (، واملعدات)

املتعلقة بالتعليم والتدريب والبحث)

والتطوير)؛

في) الدولي  أو  الوطني  التعاون  (-

والبحث) والتدريب  التعليم  مجا4 

والتطوير)؛

املعامالت) جميع  (، أعم) وبشكل 

التجارية أو الصناعية أو املنقولة أو)

العقارية أو املالية)،)التي تتم لحساب)

واملتعلقة بشكل) (، الشركة الحصر2)

مباشر أو غير مباشر بغرض الشركة أو)

التي يحتمل أن تعزز تطويرها..

 37 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 28800 (- املحمدية) الناضور  زنقة 

املحمدية املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 500.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 2.000 ( (: مريزا) شاردلي  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 3.000 ( (: جميل) سعيد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() مريزا  شاردلي  السيدة 

السيستا رقم)325))املحمدية))28800 

املحمدية املغرب.

عنوانه)ا() جميل  سعيد  السيد 

السيستا رقم)325))املحمدية))28800 

املحمدية املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

السيد خويا عبد الحليم عنوانه)ا()

اقامة خولة عمارة رقم8)شقة رقم)52 

املحمدية)28800)املحمدية املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

05)ما2) االبتدائية باملحمدية))بتاريخ)

2021)تحت رقم)1094.
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OREA

SOMAFIBRE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

OREA

RES(M ، 20000، CASA(MAROC

SOMAFIBRE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية زنقة 

الجر و2 ابو بكر بكالني طابق 3 شقة 

11 لوزيتانيا الدار البيضاء - 20370  

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 

501951

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�ضى)

القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (26

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOMAFIBRE

التجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

في السوق املحلي والخارجي ملنتوجات)

الشركة.

عنوان املقر االجتماعي):)زاوية زنقة)

الجر و2)ابو بكر بكالني طابق)3)شقة)

11)لوزيتانيا الدار البيضاء)-)20370  

الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد هشام جنون عنوانه)ا()11 

فاس) (18 زنقة شكيب ارسالن شقة)

30110)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

السيد هشام جنون عنوانه)ا()11 

فاس) (18 زنقة شكيب ارسالن شقة)

30110)فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 06 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ما2)2021)تحت رقم)16772.
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درعة ارشادات ش.م.م

RASYL TRAV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

درعة ارشادات ش.م.م

شارع محمد الخامس ص.ب رقم 10 

ورزازات ، 45000، ورزازات املغرب

RASYL TRAV شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار الرحى 

جماعة سيد2 عبد هللا غيات  - 

40000  مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 

114547

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (28

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 RASYL(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.TRAV

أشغا4) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مختلفة وأشغا4 البناء،)

نقل املر�ضى والتنظيف.
دوار) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الرحى جماعة سيد2 عبد هللا غيات))

- 40000))مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد عبد الرزاق لكرام):))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
لكرام) الرزاق  عبد  السيد 
عنوانه)ا()دوار سيد2 بوزكية سيد2)
 40000 اورير) أيت  غيات  هللا  عبد 

مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
لكرام) الرزاق  عبد  السيد 
عنوانه)ا()دوار سيد2 بوزكية سيد2)
 40000 اورير) أيت  غيات  هللا  عبد 

مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما2) (05 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)123723.
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Maitre(Idriss(el(khatib

 PLAGE MEDITERRANEE AL
AMINE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

Maitre(Idriss(el(khatib
 Tetouan(Tetouan، 93000،

Tetouan Maroc
 PLAGE MEDITERRANEE AL
AMINE شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شاطئ 
األمين طريق سبتة مكتب االدارة - 

93100 الفنيدق املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 
29331

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (08
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 PLAGE(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.MEDITERRANEE AL AMINE
االنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقار2.
شاطئ) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
(- االدارة) مكتب  سبتة  طريق  األمين 

93100)الفنيدق املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسما4  مبلغ 

3.258.000)درهم،)مقسم كالتالي:
السيد عبد املالك زكر2):)325800 

بقيمة)10)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد عبد املالك زكر2 عنوانه)ا()
مرتيل) (93000 انزران) بئر  ساحة 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
السيد عبد املالك زكر2 عنوانه)ا()
مرتيل) (93000 انزران) بئر  ساحة 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما2) (03 بتاريخ) ( بتطوان) االبتدائية 

2021)تحت رقم)0984.
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Maitre(Idriss(el(khatib

OUM AL AMINE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Maitre(Idriss(el(khatib
 Tetouan(Tetouan، 93000،

Tetouan Maroc
 OUM AL AMINE
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شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شاطئ 
األمين طريق سبتة مكتب االدارة - 

93100 الفنيدق املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 
29333

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (08
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 OUM (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.AL AMINE
االنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقار2.
شاطئ) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
(- االدارة) مكتب  سبتة  طريق  األمين 

93100)الفنيدق املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسما4  مبلغ 

1.571.990)درهم،)مقسم كالتالي:
 157199 (: السيدة مليكة الفتوح)

بقيمة)10)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
الفتوح عنوانه)ا() مليكة  السيدة 
مرتيل) (93000 انزران) بئر  ساحة 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
الفتوح عنوانه)ا() مليكة  السيدة 
مرتيل) (93000 انزران) بئر  ساحة 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما2) (03 بتاريخ) ( بتطوان) االبتدائية 

2021)تحت رقم)0985.
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 SOCEIE : SERVICE

ZOULOUTI AUTO  SZT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

146  شارع عال4 بن عبد هللا 

العرائش العرائش، 92000، 

العرائش املغرب

 SOCEITE : SERVICE(ZOULOUTI

AUTO  SZT شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي  تجزئة 

شعبان 1 رقم 884  . إقليم العرائش  

92000 العرائش  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

585

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 ما2) (19

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 SOCEITE : SERVICE ZOULOUTI

.AUTO  SZT

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

 entretien et réparation de.1

.véhicule(automobiles

 tolerie des camions et  des .2

.automobiles

.réparation carrosserie .3

تجزئة) ( (: االجتماعي) املقر  عنوان 
شعبان)1)رقم)884)).)إقليم العرائش))

92000)العرائش))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 50.000 ( الشركة:) رأسما4  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: ( محمد) الزلوطي  السيد 

حصة بقيمة)50.000)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد محمد الزلوطي عنوانه)ا()
العرائش)) (884 رقم) (1 تجزئة شعبان)

9200)العرائش))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

السيد محمد الزلوطي))عنوانه)ا()
العرائش)) (884 رقم) (1 تجزئة شعبان)

92000)العرائش))املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما2) (04 بتاريخ) ( االبتدائية بالعرائش)

2021)تحت رقم)320.

99I

SAMIR FIDUCIAIRE

HTC BAZZI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

SAMIR FIDUCIAIRE

 RUE(GHANA, IMM 8, APPT 3,

 3EME(ETAGE, VN, ، 50000،

MEKNES MAROC

HTC BAZZI شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : املحل 

الكائن بايت محند جماعة ايت 

بوميدان عين تاوجدات  - 50050 

مكناس املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

.47717

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2021 أبريل) (19 املؤرخ في)

شركة ذات مسؤولية) (HTC BAZZI

محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ)
وعنوان) درهم  (100.000 رأسمالها)

مقرها اإلجتماعي املحل الكائن بايت)

عين) بوميدان  ايت  جماعة  محند 

مكناس املغرب) (50050 (- ( تاوجدات)

نتيجة لقفل الشركة.

و عين:

و) الناجي  ( ( امينة) السيد)ة()

رقم) أ  شارع  الحفرة  حي  عنوانه)ا()

 50050 زرهون) ادريس،) موال2  (38

مكناس املغرب كمصفي))ة()للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

املحل) وفي  (2021 أبريل) (19 بتاريخ)

ايت) جماعة  محند  بايت  الكائن 

 50050 (- ( تاوجدات) عين  بوميدان 

مكناس املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما2) (05 بتاريخ) ( بمكناس) التجارية 

2021)تحت رقم)171.

100I

SERVICE COMPTABILITE BELHADJ SARL

IMMOLI
إعالن متعدد القرارات

 SERVICE COMPTABILITE

BELHADJ SARL

 AV(AL(MOUKAWAMA(N° 21

 APT(N°10 TETOUAN ، 93000،

TETOUAN MAROC

IMMOLI »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: حي 

الطويلع شارع الرئي�ضي محل رقم 35 

- 93000 تطوان املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجار2: 

.11063

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)02)يونيو)2016

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذ2 ينص على مايلي:)

الزيادة في راس املا4 من)500000)الى)

1000000)درهم وتغيير الفصل)6)و)7 

من القانون االسا�ضي للشركة

على) ينص  الذ2  (:2 رقم) قرار 

السيدين) املساهمين  قبو4  مايلي:)

البوزطاطي) أحمد  و  بوزملاط  زهير 

كشريكين جديدين).
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قرار رقم)3:)الذ2 ينص على مايلي:)
تعيين السيدين زهير بوزملاط و أحمد)
ملدة) للشركة  مسيرين  البوزطاطي 
غير محددة.)الشركة ابتداءا من االن)
مسيرة من طرف زهير بوزملاط و أحمد)

البوزطاطي و رضوان بن سفاج)
قرار رقم)4:)الذ2 ينص على مايلي:)
االمضاءات االجتماعية تلتزم الشركة)
قانوًنا)،)لجميع الوثائق املتعلقة بها)،)
بن سفاج) للسيد  املشترك  بالتوقيع 
أو بن سفاج) ( رضوان و زهير بوزملاط)

رضوان وأحمد البوزطاطي
قرار رقم)5:)الذ2 ينص على مايلي:)
للنظام) الجديدة  النصوص  اعتماد 

األسا�ضي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)
بند رقم)7:)الذ2 ينص على مايلي:)
درهم) (1000  000,00 املا4:) رأس 
كل) قيمة  10000حصة  إلى) مقسم 
بن) رضوان  (: درهم) (100,00 واحدة)
سفاج)5050)حصة،)كريم بن سفاج)
 2450 بوزملاط) زهير  حصة،) (50
 2450 البوزطاطي) أحمد  حصة،)

حصة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (23 بتاريخ) ( االبتدائية بتطوان)

2016)تحت رقم)972.
101I

QUALICIA CONSULTING

ONPROD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

QUALICIA CONSULTING
 Rue FARHAT HACHAD,2ème
 Etage(APPT(N°35 Résidence
 City، 20250، CASABLANCA

MAROC
ONPROD  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 64 زنقة 

عبد هللا املديوني الطابق األو4 شقة 
2  درب عمر 20080 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

501617

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (19

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. ONPROD

غرض الشركة بإيجاز):)-األنشطة)

السينمائية,الفيديو والتلفزيون;

-منتج أفالم سينمائية;

-اإلنتاج السمعي البصر2;

-تصوير سينمائي صوتي أو ناطق)

)شركة تأجير معدات أو أفالم(;

-استيراد وبيع وتوزيع وتمثيل أ2)

يرتبط) بي  خاص  ملحق  (، معدات)

بهدف) مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل 

الشركة والفيديو والصوت)؛.
زنقة) (64 (: عنوان املقر االجتماعي)

عبد هللا املديوني الطابق األو4 شقة)

الدار البيضاء) (20080 درب عمر) ( (2

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيد محمد حفي�ضي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد محمد حفي�ضي عنوانه)ا()

عمارة) (17 إقامة املستقبل مجموعة)

131)شقة)8)سيد2 معروف)20520 

الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

السيد محمد حفي�ضي عنوانه)ا()
عمارة) (17 إقامة املستقبل مجموعة)
131)شقة)8)سيد2 معروف)20520 

الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 04 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ما2)2021)تحت رقم)776951.
102I

داد2 واصل

OUM SALIM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

داد2 واصل
شارع السلطان موال2 يوسف 

رقم 10 - ص ب 328 ، 32000، 
الحسيمة املغرب

OUM SALIM شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي أفزار - 
32000 الحسيمة النغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 
3361

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (19
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 OUM (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.SALIM
غرض الشركة بإيجاز):)1()أشغا4)
منعش) ()3 تاجر العقارات.) ()2 البناء.)

عقار2.
عنوان املقر االجتماعي):)حي أفزار)

- 32000)الحسيمة النغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسما4  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيد بوعثمان سليم)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد بوعثمان سليم عنوانه)ا()
116)زنقة تمسمان)32000)الحسيمة)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

السيد بوعثمان سليم عنوانه)ا()
116)زنقة تمسمان)32000)الحسيمة)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالحسيمة))بتاريخ)05)ما2)

2021)تحت رقم)509.

103I

bureau de libre compte//بيرو د لبغ كونط

بب اكسبرس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 bureau de libre//بيرو د لبغ كونط

compte
رقم 7 مكتب 4 قسارية املرني�ضي 

شارع لال مريم ، 30000، فاس 

املغرب

بب اكسبرس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 

االر�ضي رقم 2 تجزئة ليلى زواغة - 

30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

67539

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (01

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

بب) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

اكسبرس.
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مقاو4) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
نقل البضائع بالسيارات.

الطابق) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
(- ليلى زواغة) تجزئة  (2 االر�ضي رقم)

30000)فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)100)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 ( (: شاهد) ابراهيم  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد بوشتى الزهي):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
 500 (: شاهد) ابراهيم  السيد 

بقيمة)100)درهم.
500)بقيمة) (: السيد بوشتى الزهي)

100)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() شاهد  ابراهيم  السيد 
زواغة) الوفاق  حي  ب  بلوك  (171

30000)فاس املغرب.
عنوانه)ا() الزهي  بوشتى  السيد 
ج) (34 شقة) (2 عمارة) لبنان  زنقة 

30000)فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
عنوانه)ا() شاهد  ابراهيم  السيد 
زواغة) الوفاق  حي  ب  بلوك  (171

30000)فاس املغرب
عنوانه)ا() الزهي  بوشتى  السيد 
ج) (34 شقة) (2 عمارة) لبنان  زنقة 

30000)فاس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (27 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2021)تحت رقم)2029/2021.
104I

CORPORATE AUDIT GROUP

SICPAGSS Morocco
إعالن متعدد القرارات

CORPORATE AUDIT GROUP
445, شارع عبد املومن، الطابق 
الخامس، رقم 22 ، 20000، 

casablanca maroc
SICPAGSS Morocco  »شركة  

املساهمة«
وعنوان مقرها االجتماعي: مشروع 

SOFTLOGISTIC، تجزئة كالي 
موريتانيا، Z.I. سيد2 برنو�ضي، 
محالتL1 و L2  - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجار2: 
.214621

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)23)فبراير)2021

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)1.:)الذ2 ينص على مايلي:)

-)توسيع غرض الشركة
قرار رقم)2.:)الذ2 ينص على مايلي:)
األسا�ضي) القانون  صياغة  اعادة  (-

للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)
بند رقم)2:)الذ2 ينص على مايلي:)

الغرض االجتماعي
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ما2)2021)تحت رقم)777204.

105I

sahara(decision

 TOP SOLAIRE
TECHNOLOGIE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

sahara(decision
شارع مكة عمارة مبارك ولد الخليل 

طابق2 الحي االدار2 العيون. ، 
70000، العيون املغرب

 TOP SOLAIRE TECHNOLOGIE
SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي مدينة 

الوفاق رقم 917 بلوك ب العيون. - 
70000 العيون املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 
36497

بمقت�ضى))عقد عرفي مؤرخ في)26 
أبريل)2021)تم إعداد القانون)

األسا�ضي لشركة ذات املسؤولية)
املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 TOP (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOLAIRE TECHNOLOGIE SARL
بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
التجهيزات الفالحية و اعداد االرا�ضي)
وتجهيزات) الفالحية  والضيعات 

السقي..
مدينة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
(- بلوك ب العيون.) (917 الوفاق رقم)

70000)العيون املغرب).
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
مبارك:)) موال2  خوجاني  السيد 
500)حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 500 ( (: حسن) خوجاني  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

مبارك) موال2  خوجاني  السيد 
حي) (67 رقم) (27 زنقة) عنوانه)ا()
العيون) (70000 العيون) (02 الوحدة)

املغرب.
السيد خوجاني حسن عنوانه)ا()
01)رقم) حي تيرث العليا بلوك د زنقة)

05)كلميم)81000)كلميم املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
مبارك) موال2  خوجاني  السيد 
حي) (67 رقم) (27 زنقة) عنوانه)ا()
العيون) (70000 العيون) (02 الوحدة)

املغرب
السيد خوجاني حسن عنوانه)ا()
01)رقم) حي تيرث العليا بلوك د زنقة)

05)كلميم)81000)كلميم املفرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما2) (05 بتاريخ) ( بالعيون) االبتدائية 

2021)تحت رقم)2713/21.
106I

FIDUCIAIRE KHALID

STE ABRAR TRANSACTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE KHALID

 RUE(DE(BERKANE ، 60000، 41

OUJDA MAROC

 STE ABRAR TRANSACTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 9 زنقة 

العربي - وجدة - 60000 وجدة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 

31701

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2017 أكتوبر) (02

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ABRAR TRANSACTION

غرض الشركة بإيجاز):)التصدير و)

االستيراد.

زنقة) (9 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

وجدة) (60000 (- وجدة) (- العربي)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: الحند2) السيد بوجمعة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد عبد االله الشراد2):))500 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد بوجمعة الحند2 عنوانه)ا()

 60000 247)طريق بوقناد4)-)وجدة)

وجدة املغرب.
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الشراد2) االله  عبد  السيد 

 -  8 حي املقاومة زنقة) (15 عنوانه)ا()

وجدة)60000)وجدة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

السيد بوجمعة الحند2 عنوانه)ا()

 60000 247)طريق بوقناد4)-)وجدة)

وجدة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

دجنبر) (12 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2017)تحت رقم)3512.

107I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

SOCIÉTÉ ALMOUTOIEF PA  

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تغيير نشاط الشركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

  SOCIÉTÉ ALMOUTOIEF PA  

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي حي ابو 

قاسم الزياني رقم 23 الريصاني 

الراشيدية - 52000 الراشيدية 

املغرب.

تغيير نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجار2 

.12219

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تغيير) (2021 أبريل) (29 املؤرخ في)

نشاط الشركة من)»بيع املحروقات«)

إلى)»املتاجرة)».

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

أبريل)2021)تحت رقم)217/2021.

108I

ديوان األستاذ صالح تويجر

 YAZIDI« ش م م ش و
»REALESTATE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ديوان األستاذ صالح تويجر
كريسطا4 -3 الطابق السفلي، ب 

06، شارع سيد2 محمد بن عبد هللا 
، 20100، الدار البيضاء املغرب

 YAZIDI« ش م م ش و
REALESTATE« شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
محمد بن عبد هللا برج كريسطا4 

3 الطابق السفلي مكتب رقم 
06  مارينا - 20100 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 
499777

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2021 مارس) (23
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)ش م م)

.»YAZIDI REALESTATE«(ش و
الغرض) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الرئي�ضي للشركة هو)،)بشكل مباشر)
إما لحسابها الخاص) (، أو غير مباشر)

أو لحساب أطراف ثالثة
وكالة عقارية

بيع وتأجير وشراء)أ2 مبنى أو سند)
ملكية أرض

أو) املفروشة  الفلل  شقق  تأجير 
غير املفروشة لفترة طويلة أو قصيرة)
أو من خال4 موقع الشركة) مباشرة 
www.vacancedream. اإللكتروني)

com

السمسرة في املعامالت املنقولة أو)

العقارية

املحليين) األعما4  مزود2 

والدوليين

أ2 عمليات من أ2) (، بشكل عام)

نوع قد تتعلق بشكل مباشر أو)»غير)

مباشر«)باألشياء)املذكورة أعاله.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 3 محمد بن عبد هللا برج كريسطا4)

الطابق السفلي مكتب رقم)06))مارينا)

- 20100)الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد عبد االله اليازد2):))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

اليازد2) االله  عبد  السيد 
زنقة اوالد سعيد) (08 رقم) عنوانه)ا()

الدار) (17 شقة) (5 ط) زينب  اقامة 

البيضاء) الدار  (20000 البيضاء)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

اليازد2) االله  عبد  السيد 
زنقة اوالد سعيد) (08 رقم) عنوانه)ا()

اقامة زينب ط)5)شقة)20000)الدار)

البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

(- بتاريخ) ( البيضاء) بالدار  التجارية 

تحت رقم)-.

109I

ادكو كونسيل

STOCKLOG
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

ادكو كونسيل

26 حي الريحان الطابق 1 الشقة 2 

حي الراحة. ، 20550، الدار البيضاء 

املغرب

STOCKLOG  شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي  119 شارع 
اميلزوال  طابق 1 شقة 2  - 20500 

الدارالبيضاء املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجار2 
.477897

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) (2021 أبريل) (07 املؤرخ في)
السيد)ة() للشركة  جديد  مسير 

معتوق إدريس كمسير آخر
تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 06 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ما2)2021)تحت رقم)777311.

110I

ادكو كونسيل

STOCKLOG
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسما4 الشركة

ادكو كونسيل
26 حي الريحان الطابق 1 الشقة 2 
حي الراحة. ، 20550، الدار البيضاء 

املغرب
STOCKLOG شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 119 شارع 
اميلزوال  طابق 1 شقة 2 - 20500 

الدارالبيضاء املغرب.
رفع رأسما4 الشركة

رقم التقييد في السجل التجار2 
.477897

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) (2021 أبريل) (07 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسما4  رفع 
من) أ2  درهم«) (2.000.000«
»1.000.000)درهم«)إلى)»3.000.000 
تقديم حصص) ( (: عن طريق) درهم«)

نقدية أو عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 06 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ما2)2021)تحت رقم)777311.

111I
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FLASH ECONOMIE

STE FARIDI
إعالن متعدد القرارات

تغير املقر االجتماعي للشركة فريد2 
ش.م.م

STE(FARIDI  SARL(AU
محضر) محتوى  خال4  من 
في) املؤرخ  االستثنائي  العام  الجمع 
تم) دادس  ببومالن  (12/01/2021

االتفاق على:
مسير الشركة القديم) ( -استقالة)

نايت خويا محمد).
الدين) نور  كرو  السيد  وتعيين  (-
رقم))) الوطنية  للبطاقة  الحامل 
لشركة) جديد  مسير  ( (P204722

فريد2 ش.م.م.)
املقر االجتماعي للشركة) ( تغيير) (-
16)ممر) بلوك ب رقم) (: )ب) املذكورة)

10)حي السالم أيت ملو4
بكتابة) تم  القانوني:) اإليداع 
الضبط باملحكمة ااٍلبتدائية بانزكان)
رقم السجل التجار2):)22933))تحت)

رقم:815))بتاريخ)06/04/ 2021 . 
112I

AL WAKIL MANAGEMENT

 LOGISTIC BENNTRANS
AFRIK

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسما4 الشركة

AL WAKIL MANAGEMENT
14 شارع موال2 اسماعيل اقامة 

موال2 اسماعيل الطابق الثاني رقم 
8 ، 90000، طنجة املغرب

 LOGISTIC BENNTRANS AFRIK
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 

الصدق شارع سيد قطب مكتب ف 
رقم 39 - 90000 طنجة املغرب.

رفع رأسما4 الشركة
رقم التقييد في السجل التجار2 

.18769
العام) الجمع  بمقت�ضى 
أبريل) (26 في) املؤرخ  اإلستثنائي 
الشركة) رأسما4  رفع  تم  (2021
درهم«) (7.480.000« قدره) بمبلغ 

إلى) درهم«) (2.520.000« من) أ2 
((: طريق) عن  درهم«) (10.000.000«

تقديم حصص نقدية أو عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما2) (05 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)242061.
113I

COFISCOM

PRIMA INVEST AGRO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة)

COFISCOM
 N°6 BD(MED(VI(HAY(EL

 HASSANI ، 63300، BERKANE
MAROC

PRIMA INVEST AGRO شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي كلم 2 
طريق السعيدية - 63300 بركان 

املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجار2 
.7519

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2021 أبريل) (20 في) املؤرخ 
نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
-تصدير الخضر والفواكه.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
ما2) (05 بتاريخ) ( ببركان) االبتدائية 

2021)تحت رقم)245/2021.
114I

CAGES

 CREATIVE BATIMENT
MAROC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CAGES
 ANGLE(RUE(IFNI & RABIAA 97
 EL(ADAOUIA 1ER(ETAGEN(N°2،
20500، CASABLANCA(MAROC
 CREATIVE BATIMENT MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مجمع 

التقدم م س 2-17 الطابق 2 سيد2 
برنو�ضي  - 20620 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 
412981

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2018 شتنبر) (04
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CREATIVE BATIMENT MAROC
أعما4) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء)والتشييد.
مجمع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
التقدم م س)17-2)الطابق)2)سيد2)
البيضاء) الدار  (20620 (- ( برنو�ضي)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: سطيلة) محمد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() سطيلة  محمد  السيد 
37)زنقة الحوزة بلوك ح حي املسيرة)

25000)خريبكة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
عنوانه)ا() سطيلة  محمد  السيد 
37)زنقة الحوزة بلوك ح حي املسيرة)

25000)خريبكة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 10 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

شتنبر)2018)تحت رقم)-.
115I

YF CONSULTING SERVICES

MAASARAT AL KALAA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

YF CONSULTING SERVICES

 RUE ABOUTAMAM N2

 BUREAU(N 4 ، 14000،

KENITRA MAROC

MAASARAT AL KALAA شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الرقم 74 

الطابق االو4  بلوك   ك  اوالد اوجيه  

القنيطرة. - 14000  القنيطرة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 

60465

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (15

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MAASARAT AL KALAA

معصرة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

النتاج زيت الزيتون)،)تخزين و تغليف)

وبيع زيت الزيتون..

الرقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

اوالد) ( ك) ( ( بلوك) ( الطابق االو4) (74

اوجيه))القنيطرة.)-)14000))القنيطرة)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 300.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: زيان) ابراهيم  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 1.000 ( (: السيد الشاعر عبد هللا)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
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الكريم) عبد  الشاعر  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() زيان  ابراهيم  السيد 
اوجيه) اوالد  (170 رقم) ( (4 ( بلوك)

القنيطرة)14000)القنيطرة املغرب.
السيد الشاعر عبد هللا عنوانه)ا()
اوجيه) اوالد  ك  بلوك  ( (74 ( الرقم)

القنيطرة)14000)القنيطرة املغرب.
الكريم) عبد  الشاعر  السيد 
زومي) مركز  البراشمة  حي  عنوانه)ا()

وزان)91202))زومي وزان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
عنوانه)ا() زيان  ابراهيم  السيد 
اوجيه) اوالد  (170 رقم) ( (4 ( بلوك)

القنيطرة)14000)القنيطرة املغرب
السيد الشاعر عبد هللا عنوانه)ا()
اوجيه) اوالد  ك  بلوك  ( (74 ( الرقم)

القنيطرة)14000)القنيطرة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
05)ما2) االبتدائية بالقنيطرة))بتاريخ)

2021)تحت رقم)82294.
116I

socogese

»GLOIRIM«
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

socogese
 Bd. Prince(Héritier(Résidence

 Mly(El-Kamel(Fès ، 30000، Fès
Maroc

»GLOIRIM« شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 63 إقامة 
غيثة الشقة 8 ايت سقاطو 2 طريق 

ايموزار - 30000 فاس املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجار2 
.39627

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)24)مارس)2021)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

ايت) (8 الشقة) غيثة  إقامة  (63«

 30000 (- ايموزار) طريق  (2 سقاطو)

تجزئة سعد) (15« إلى) فاس املغرب«)

فاس)) (30000 (- زواغة) بنسودة 

املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بفاس))بتاريخ)04)ما2)2021 

تحت رقم)2021/2166.
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SOCIETE FICOMAN

 SOCIETE SPORT
MUSCULATION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOCIETE FICOMAN

 RUE SAFI REIDANCE AIDA

 APPT 7 2 ET(E(ETAGE) VN(

 meknes، 50000، Meknes

MAROC

 SOCIETE SPORT

MUSCULATION   شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

القسارية سبت جحجوح - 51000 

الحاجب املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

52339

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2020 نونبر) (16

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

متبوعة) الشركة  تسمية 

بمختصر) اإلقتضاء) عند 

 SOCIETE SPORT (: تسميتها)

.  MUSCULATION

قاعة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الرياضة.

دوار) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 51000 (- القسارية سبت جحجوح)

الحاجب املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
العالي:)) عبد  يادين  ايت  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
العالي) عبد  يادين  ايت  السيد 
اكورا2) جحجوح  مركز  عنوانه)ا()

الحاجب)51000)الحاجب املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
العالي) عبد  يادين  ايت  السيد 
اكورا2) جحجوح  مركز  عنوانه)ا()

الحاجب)51000)الحاجب املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (19 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2021)تحت رقم)895.
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NEXIA FIDUCIA

ERFAS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إنشاء)فرع تابع للشركة

ايرفاس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

شريك وحيد
رأسمالها 6.000.000 درهم

املقر الرئي�ضي : اقامة أتريوم رقم 
374  شارع عبد املومنـ  الدار 

البيضاء
رقم السجل التجار2 : 393129

املخولة) الصالحيات  إطار  في 
بتاريخ) الشركة  مسير  قرر  له،)
تجار2) متجر  إنشاء) (19/02/2021
شارع) فاس،) ( بمدينة) )فرع() جديد)
التجار2) املركز  الفا�ضي،) عال4 
رقم)))) ( األر�ضي) الطابق  ( (، فاس) برج 

 R47-R48

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 17 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

مارس)2021)تحت رقم)770443

مستخلص من أجل النشر
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CAF MANAGEMENT

 AMERICAN ACADEMY

 INTERNATIONAL SCHOOL

MARRAKECH

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

رفع رأسما4 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 و شارع أنفا - 20000 

الدار البيضاء املغرب.

رفع رأسما4 الشركة

رقم التقييد في السجل التجار2 

.487363

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) (2021 مارس) (12 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رأسما4  رفع 

من) أ2  درهم«) (4.201.000«

 4.301.000« إلى) درهم«) (100.000«

تقديم حصص) ( (: عن طريق) درهم«)

نقدية أو عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 08 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أبريل)2021)تحت رقم)773881.
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ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

DEGEMER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتانيا صندوق البريد 
2609 ، 40000، مراكش املغرب

DEGEMER شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 57 شارع 
موريتانيا صندوق البريد 2609 - 

40000 مراكش املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجار2 
.110437

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)14)أبريل)2021)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
شارع موريتانيا صندوق البريد) (57«
إلى) - 40000)مراكش املغرب«)  2609
حي الجبل األخضر) (11 »رياض رقم)

املدينة)-)40000)مراكش))املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما2) (06 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)123808.
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BANITRAC

BANITRAC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

استدراك خطٍإ

استدراك خطٍإ وقع بالجريدة 
الرسمية

BANITRAC
28 إقامة الفردوس ج ه 25 أ شارع 
أم الربيع ، 20220، الدار البيضاء 

املغرب
BANITRAC شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
 وعنوان مقرها اإلجتماعي 28 إقامة 
الفردوس ج ه 25 أ شارع أم الربيع - 

20220 الدار البيضاء املغرب.
 إستدراك خطٍإ وقع بالجريدة 

الرسمية عدد 5661 بتاريخ 28 أبريل 
.2021

تجزئة) الرحمة  مدينة  (: من) بدال 

111)رقم)16)دار بوعزة)-)27223)الدار)

البيضاء)املغرب«.

 111 مدينة الرحمة تجزئة) (: يقرأ)

(- بوعزة) دار  الثاني  الطابق  (16 رقم)

27223)الدار البيضاء)املغرب«.

الباقي بدون تغيير.
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ديوان األستاذ صالح تويجر

MZY ش م م ش و

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ديوان األستاذ صالح تويجر

كريسطا4 -3 الطابق السفلي، ب 

06، شارع سيد2 محمد بن عبد هللا 

، 20100، الدار البيضاء املغرب

MZY ش م م ش و شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

سيد2 محمد بن عبد هللا برج 

كريسطا4 3 الطابق السفلي مكتب 

رقم 06 مارينا - 20100 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 

499771

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�ضى)

تم إعداد القانون) (2021 مارس) (25

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

MZY)ش م م ش و.

الهدف) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
وتوزيع) إنتاج  هو  للشركة  الرئي�ضي 
اختراع) براءة  على  الحاصلة  األجهزة 

لنظافة الفم
للشركة حصرًيا) يجوز  (، وبالتالي)
لحسابها الخاص أو لحساب أطراف)

ثالثة:
والتطوير) والتصميم  اإلنشاء)

والتصنيع والتسويق
الخام) واملواد  اآلالت  استيراد 

املتعلقة بتصنيع الجهاز املذكور
التوزيع في املغرب والعالم لقطع)
منتجات) وعبوات  وامللحقات  الغيار 
نظافة الفم املخصصة حصرًيا لهذا)

الجهاز
أ2 عمليات من أ2) (، بشكل عام)
نوع قد تتعلق بشكل مباشر أو)»غير)

مباشر«)باألشياء)املذكورة أعاله.
شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
برج) هللا  عبد  بن  محمد  سيد2 
الطابق السفلي مكتب) (3 كريسطا4)
رقم)06)مارينا)-)20100)الدار البيضاء)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: ممدوح) كريم  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() ممدوح  كريم  السيد 
و) بلدية  (79 رقم) النورس  تجزئة 
النواصر) اقليم  بوعزة  دار  باشوية 

20220)دار بوعزة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
عنوانه)ا() ممدوح  كريم  السيد 
و) بلدية  (79 رقم) النورس  تجزئة 
النواصر) اقليم  بوعزة  دار  باشوية 

20220)دار بوعزة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
(- بتاريخ) ( البيضاء) بالدار  التجارية 

تحت رقم)-.
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STE AGEFICO SARL

RED NORD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE AGEFICO SARL

12 شارع عمر الخيام الطابق الثاني 
رقم 4 ، 90000، طنجة املغرب

RED NORD شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي املنطقة 

الصناعية كزناية رقم 433 - 90000 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

116033

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (16

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 RED (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.NORD

صناعة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املالبس للتصدير.

املنطقة) (: عنوان املقر االجتماعي)

الصناعية كزناية رقم)433 - 90000 

طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 100 ( (: سعيد2) رضوان  السيد 

حصة بقيمة)1.000)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد رضوان سعيد2 عنوانه)ا()

تجزئة كريمة زنقة غينيا بيساو رقم)

12 90000)طنجة املغرب.
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والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسير2 الشركة:

السيد رضوان سعيد2 عنوانه)ا()
تجزئة كريمة زنقة غينيا بيساو رقم)

12 90000)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما2) (05 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)242026.
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امغار عبد الغافور

GLOBAL FORM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

امغار عبد الغافور
شارع الجيش امللكي اقامة النور رقم 
1 الطابق االو4 تطوان ، 93000، 

تطوان املغرب
GLOBAL FORM شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
عال4 الفا�ضي اقامة ياسمين الوالية 
بلوك ا 1 الطابق 06 رقم 21 تطوان 

- 93000 تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 
28569

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (02
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GLOBAL FORM
(: بإيجاز) الشركة  غرض 

االعالميات.
شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
عال4 الفا�ضي اقامة ياسمين الوالية)

21)تطوان) 06)رقم) 1)الطابق) بلوك ا)
- 93000)تطوان املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 60.000 ( الشركة:) رأسما4  مبلغ 
درهم،)مقسم كالتالي:

 600 ( (: ايوب) الخنو�ضي  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 600 (: ايوب) الخنو�ضي  السيد 
بقيمة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد الخنو�ضي ايوب عنوانه)ا()
ياسمين) اقامة  الفا�ضي  عال4  شارع 
 21 6)شقة) الطابق) (1 الوالية بلوك ا)

تطوان)93000)تطوان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
السيد الخنو�ضي ايوب عنوانه)ا()
ياسمين) اقامة  الفا�ضي  عال4  شارع 
 21 6)شقة) الطابق) (1 الوالية بلوك ا)

تطوان)93000)تطوان املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما2) (04 بتاريخ) ( بتطوان) االبتدائية 

2021)تحت رقم)0987.
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إئتمانية الوفاء

MAKBOUL PROMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

إئتمانية الوفاء
شارع عال4 الفا�ضي الرقم 79 

سطات ، 26000، سطات املغرب
MAKBOUL PROMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار ملراونة 
جماعة بني خلوق البروج - 26000 

سطات املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

6515
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 ما2) (03
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MAKBOUL PROMO
غرض الشركة بإيجاز):)-1)منعش)

عقار2
-2)أشغا4 البناء)املختلفة.

دوار) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
(- البروج) خلوق  بني  جماعة  ملراونة 

26000)سطات املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 500.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد مقبو4 نور الدين):))2.500 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 2.500 ( (: السيد تباعي بوشعيب)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
الدين) نور  مقبو4  السيد 
الضعفان) زنقة  الخير  حي  عنوانه)ا()
سطات) (26000  04 الرقم) حجاج 

املغرب.
السيد تباعي بوشعيب عنوانه)ا()
حجاج) الضعفان  زنقة  الخير  حي 

الرقم)04 26000)سطات املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
الدين) نور  مقبو4  السيد 
الضعفان) زنقة  الخير  حي  عنوانه)ا()
سطات) (26000  04 الرقم) حجاج 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما2) (06 بتاريخ) ( االبتدائية بسطات)

2021)تحت رقم)214/2021.
126I

fiduciairelaperformance

فولكر شيميكال
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduciairelaperformance

 APPT(N°5 3EME(ETAGE
 IMMEUBLE 13 RUE(ABOU(ALI

 BEN RAHALE V.N MEKNES
meknes، 50000، meknes(maroc

فولكر شيميكا4 شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

الجامع ايت وال4 مكناس  - 50000 
meknes املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 
53167

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2021 مارس) (18
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
فولكر) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

شيميكا4.
االستيراد) (: غرض الشركة بإيجاز)

و التصدير.
دوار) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 50000 (- ( الجامع ايت وال4 مكناس)

meknes)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيدة منية الناو):))1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة منية الناو عنوانه)ا()دوار)
 50000 مكناس) الدخيسة  املخاطير 

meknes)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
السيدة منية الناو عنوانه)ا()دوار)
 50000 مكناس) الدخيسة  املخاطير 

meknes)املغرب
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما2) (04 بتاريخ) ( بمكناس) التجارية 

2021)تحت رقم)2225.
127I

CABINET FICOR

FK FASHION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

CABINET FICOR
12 زنقة األقحوان إقامة الناس 

بوسجور ، 20200، الدار البيضاء 
املغرب

FK FASHION شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 7 زنقة 
أحمد التوكي الطابق التاني - 20000 

الدار البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجار2 
.14616

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2021 أبريل) (07 في) املؤرخ 

املصادقة على):
فكر2 حسناء) )ة() تفويت السيد)
أصل) من  اجتماعية  حصة  (1.000
1.000)حصة لفائدة))السيد))ة()وليد)

هزلي))بتاريخ)07)أبريل)2021.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 19 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أبريل)2021)تحت رقم)774962.
128I

AMDE

FLATLINER LOGISTICS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AMDE
 ANGLE RUE SOUMAYA ET BD
 ABDELMOUMEN ، 20000،

CASABLANCA MAROC
FLATLINER LOGISTICS شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 30 زنقة 

 Casablanca بيزن�ضي بلفدير البيضاء

20000 الدار البيصاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 

497245

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

تم إعداد القانون) (2021 مارس) (05

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FLATLINER LOGISTICS

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع.

زنقة) (30 (: عنوان املقر االجتماعي)

 Casablanca(بيزن�ضي بلفدير البيضاء

20000)الدار البيصاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيد محمد بنمو�ضى)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد محمد بنمو�ضى عنوانه)ا()

كندا)2150)كيبيك كندا.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

السيد محمد بنمو�ضى عنوانه)ا()

كندا)2150)كيبيك كندا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

(- بتاريخ) ( البيضاء) بالدار  التجارية 

تحت رقم)-.

129I

NEXIA FIDUCIA

MOROXYGEN
إعالن متعدد القرارات

مور أكسجين
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

لشريك وحيد
رأسمالها 10.000 درهم

 مقرها االجتماعي: 131 ،شارع أنفا، 
اقامة أزورـ  الدارالبيضاء

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
بتاريخ)15)أبريل)2021)تم)):)

50)سهًما من) ـ)املصادقة على بيع)
لفائدة) ( كولون) كار4  السيد  طرف 

شركة ليتل كرين ليد2)
للشركة) القانوني  الشكل  تغيير  ـ)
مسؤولية) ذات  شركة  لتصبح 

محدودة مع مساهم واحد
ـ)تعديل املواد)1)و)6)و)7)من النظام)

األسا�ضي)؛))
استقالة السيد كولون كار4 من)

مهامه كمسير للشركة-)))))))))
 3 ملدة) ( تعيين مسيرين للشركة) ـ)
الرواح،) حنان  ( السيدة) سنوات،)
رقم) الوطنية  للبطاقة  حاملة 
ستيفان) اوغ  السيد  و  (NS806400
رقم) االقامة  لبطاقة  حامل  اغولد 

                  3070877S
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

ما2)2021)تحت رقم)777181
مستخلص من أجل النشر

130I

d’Amico Dry Maroc

d‘Amico Dry Maroc
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

d›Amico Dry Maroc
219 شارع الزرقطوني ، زاوية 
بوليفارد الروضاني ، الطابق 

السادس ، 20330، الدار البيضاء 
اململكة املغربية

d›Amico Dry Maroc شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 219 
شارع الزرقطوني ، زاوية بوليفارد 

الروضاني ، الطابق السادس - 

20330 الدار البيضاء اململكة 

املغربية.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجار2 

.205981

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2021 مارس) (15 في) املؤرخ 

املصادقة على):

 CESARE )ة() السيد) تفويت 

DAMICO 150)حصة اجتماعية من)

)ة() السيد) ( 300)حصة لفائدة) أصل)

مارس) (15 بتاريخ) (PIETRO EUGENI

.2021

 PAOLO )ة() السيد) تفويت 

DAMICO 150)حصة اجتماعية من)

)ة() السيد) ( 300)حصة لفائدة) أصل)

مارس) (15 بتاريخ) (PEITRO EUGENI

.2021

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 06 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ما2)2021)تحت رقم)777307.

131I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

JANA RENT 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

 SOCIETE FIDU SOUMAYA

SARL-AU

 FES, AV(DES(FAR(IMM(SAIDI

 BUREAU(FATH 2EME(ETAGE

 APPT(N °7 VN ، 30000، fès

Maroc

 JANA RENT  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

الجيش امللكي إقامة الفضل رقم 

83 الطابق التالت املكتب رقم 16 - 

30000 فاس املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجار2 

.62999
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بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تعيين) (2021 أبريل) (06 املؤرخ في)

السيد)ة() للشركة  جديد  مسير 

لوكليب لبنى كمسير وحيد

تبعا لقبو4 استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بفاس))بتاريخ)05)ما2)2021 

تحت رقم)2193/2021.

132I

EL MAQHOR ABDELHAK

 STE SENNOUN ABBADI
 POUR LA CONDUITE DES

VOITURES AUTO SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EL MAQHOR ABDELHAK

شارع الفداء تجزئة سميرة تاونات  

34000  املغرب تاونات، 34000، 

تاونات املغرب

 STE SENNOUN ABBADI POUR

 LA CONDUITE DES VOITURES

AUTO SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

الزريقة سفلى غفسا2 تاونات - 

34000 تاونات املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

1845

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 ما2) (03

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 SENNOUN ABBADI POUR LA

 CONDUITE DES VOITURES

.AUTO SARL

سيارة) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تعليم السياقة.

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

(- تاونات) غفسا2  سفلى  الزريقة 

34000)تاونات املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: احمد) العباد2  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: هشام) السنون  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() أحمد  العباد2  السيد 

 34000 تاونات) غفسا2  امتيوة  حي 

تاونات املغرب.

عنوانه)ا() السنون هشام  السيد 

تاونات) امرابطة  عين  الفداء) شارع 

34000)تاونات املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

عنوانه)ا() أحمد  العباد2  السيد 

 34000 تاونات) غفسا2  امتيوة  حي 

تاونات املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما2) (06 بتاريخ) ( بتاونات) االبتدائية 

2021)تحت رقم)44.

133I

FIDUCIAIRE BUSINESS CONSEILS

ENDOSMART
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE BUSINESS

CONSEILS

 PLACE MOHAMED V N°27

 APPART(N°2 1ER(ETAGE(SETTAT

، 26000، SETTAT(MAROC

ENDOSMART  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 64 زنقة 
عبد هللا املديوني الطابق االو4 

الشقة 2 - 20000 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 
502047

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (21
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. ENDOSMART
(: بإيجاز) الشركة  غرض 
 COMMERCES DE DETAIL
 EN MAGASIN SPECIALISE
 (ACHAT-VENTE DE MATERIELS
 TECHNIQUE , ELECTRONIQUE

  (.... ET ELECTRIQUE
زنقة) (64 (: عنوان املقر االجتماعي)
عبد هللا املديوني الطابق االو4 الشقة)

2 - 20000)الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 ( (: باسكون) ياسين  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد عزيز احربية):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد ياسين باسكون عنوانه)ا()
حي مبروكة زنقة تيز2 نتاست الرقم)

3 26000)سطات املغرب.
عنوانه)ا() احربية  عزيز  السيد 
زنقة سيد2 العربي حي الكورس)) (55

20160)اسفي املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
السيد ياسين باسكون عنوانه)ا()
حي مبروكة زنقة تيز2 نتاست الرقم)

3 26000)سطات املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 06 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ما2)2021)تحت رقم)16840.
134I

ALEXIA BUSINESS CENTER

K.Y CAPITAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ALEXIA BUSINESS CENTER
61 شارع اللة الياقوت الطابق 4 
رقم 16 مركز الرياض ، 20100، 

الدار البيضاء املغر ب
K.Y CAPITAL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 61 شارع 
اللة ياقوت تقاطع مصطفى املعاني 
الطابق 4 الرقم 16 مركز الرياض - 

20100 الدارالبيضاء  املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجار2 
.481675

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2021 أبريل) (29 في) املؤرخ 

املصادقة على):
)يونس الخدير) )ة() تفويت السيد)
أصل) من  اجتماعية  حصة  (500
)ة() السيد) ( لفائدة) حصة  (1.000
أبريل) (29 بتاريخ) سمامي  املصطفى 

.2021
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 29 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أبريل)2021)تحت رقم)777378.

135I

bureau de libre compte//بيرو د لبغ كونط

بيتش برومو ه.أ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 bureau de libre//بيرو د لبغ كونط
compte

رقم 7 مكتب 4 قسارية املرني�ضي 
شارع لال مريم ، 30000، فاس 

املغرب
بيتش برومو ه.أ شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة باب 
االندلس رقم 9 اقامة اوسرد الطابق 
السفلي  مكتب 7 - 30000 فاس  

املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 
67179

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2021 مارس) (11
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
بيتش) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

برومو ه.أ.
غرض الشركة بإيجاز):)مقاو4 بناء

)ترويج العقارات.
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
اوسرد) اقامة  (9 رقم) االندلس  باب 
 30000  -  7 مكتب) ( الطابق السفلي)

فاس))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)100)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 ( (: الحمداو2) السيد حميد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 500 ( (: العلمي) هللا  عبد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 500 (: الحمداو2) حميد  السيد 

بقيمة)100)درهم.
 500 (: العلمي) هللا  عبد  السيد 

بقيمة)100)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
الحمداو2) حميد  السيد 
 1 ك) (214 رقم) (8 الزنقة) عنوانه)ا()
 30000 ( تجزئة الحديقة تغاث فاس)

فاس))املغرب.
السيد))عبد هللا العلمي عنوانه)ا()
رقم)3)مكرر بلوك أ حي الوفاق زواغة)

30000)فاس))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
الحمداو2) حميد  السيد 
 1 ك) (214 رقم) (8 الزنقة) عنوانه)ا()
 30000 ( تجزئة الحديقة تغاث فاس)

فاس))املغرب

السيد))عبد هللا العلمي عنوانه)ا()

رقم)3)مكرر بلوك أ حي الوفاق زواغة)

30000)فاس))املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بفاس))بتاريخ)07)ما2)2021 

تحت رقم)1692/2021.

136I

ECO FINANCE

CECOP CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ECO FINANCE

 RUE(SOCRATE - RES(ISLAM

N 52- املعاريف، 20370، الدار 

البيضاء املغرب

CECOP CONSULTING شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 237 

عقارات ماندارونا الطابق 1 سيد2 

معروف  237 عقارات ماندارونا 

الطابق 1 سيد2 معروف  20150 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 

501489

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (15

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CECOP CONSULTING

غرض الشركة بإيجاز):))-)تمرين

-)نصيحة

-)التدريب.

-التطوير الشخ�ضي)-)بناء)الفريق
 237 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
سيد2) (1 عقارات ماندارونا الطابق)
ماندارونا) عقارات  (237 ( معروف)
 20150 ( معروف) سيد2  (1 الطابق)

الدارالبيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد برادة رشيد):))1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() رشيد  برادة  السيد 
العمامرة ال بيسا بوسكورة النواصر)

27182)الدارالبيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
عنوانه)ا() رشيد  برادة  السيد 
العمامرة ال بيسا بوسكورة النواص)

27182)الدارالبيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 04 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ما2)2021)تحت رقم)776851.

137I

إئتمانية الواحة

شركة كنز الرشيدية
إعالن متعدد القرارات

إئتمانية الواحة
2 زنقة الحرية ، 52000، الرشيدية 

املغرب
شركة كنز الرشيدية »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: قصر الكنز 

جماعة شرفاء مدغرة الرشيدية - 
52023 الرشيدية املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجار2: 
.12717

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) (2021 يناير) (27 املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذ2 ينص على مايلي:)

تفويت جميع الحصص التي في ملك)

السيد موال2 املهد2 علو2 الصو�ضي))

البالغ) و  الصالبي  محمد  السيد  الى 

عددها)1000)حصة

قرار رقم)2:)الذ2 ينص على مايلي:)

من) للشركة  االجتماعي  املقر  تغيير 

مدغرة) شرفاء) جماعة  الكنز  قصر 

)الحي الشبه الصناعي) الى) ( الرشيدية)
رقم)44)الرشيدية

قرار رقم)3:)الذ2 ينص على مايلي:)

تعيين السيد محمد الصالبي مسيرا)

جديدا للشركة)

قرار رقم)4:)الذ2 ينص على مايلي:)

تحيين القوانبن االساسية للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)

بند رقم)4:)الذ2 ينص على مايلي:)

الشبه) الحي  (: في) الشركة  مقر  حدد 

الصناعي رقم)44)الرشيدية)،)ويمكن)

أو) إلى أ2 جهة داخل املغرب  ( نقله)

خارجه بقرار الشريك الوحيد

بند رقم)6:)الذ2 ينص على مايلي:)

قدم السيد محمد الصالبي))للشركة))

درهم)) (100 بقيمة) حصة  (1000

للحصة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 09 بتاريخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

فبراير)2021)تحت رقم)60.

138I

EL MAQHOR ABDELHAK

 STE H M C 5 TRANSPORT
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EL MAQHOR ABDELHAK

شارع الفداء تجزئة سميرة تاونات  

34000  املغرب تاونات، 34000، 

تاونات املغرب

 STE(H(M(C 5 TRANSPORT(SARL

AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد



عدد)5665 - 14)شوا4)1442 )26)ما2)2021)الجريدة الرسمية   10706

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار اوالد 

عمرو عين عائشة تيسة تاونات - 

34000 تاونات املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

1833

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (06

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE H(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.M C 5 TRANSPORT SARL AU

نقل) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير.

عنوان املقر االجتماعي):)دوار اوالد)

(- تاونات) تيسة  عائشة  عين  عمرو 

34000)تاونات املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيد البشير2 حميد)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد البشير2 حميد عنوانه)ا()
الصفار عين) جنان  (5 زنقة) (67 رقم)

نقبي فاس)30060)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

السيد البشير2 حميد عنوانه)ا()
الصفار عين) جنان  (5 زنقة) (67 رقم)

نقبي فاس)30060)فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (21 بتاريخ) ( االبتدائية بتاونات)

2021)تحت رقم)37.

139I

Fiduciaire(jazouli(mohammed

SOTRAGAF
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسما4 الشركة

Fiduciaire(jazouli(mohammed
5 شارع ابو بكر الصديق فاس، 

30000، فاس املغرب
SOTRAGAF شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 

املشرق العربي عمارة 19 الشقة 10 
شارع تورينو حي الوفاء 2  النرجس 

فاس 30000 فاس املغرب.
رفع رأسما4 الشركة

رقم التقييد في السجل التجار2 
.39191

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) (2020 دجنبر) (31 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسما4  رفع 
من) أ2  درهم«) (1.000.000«
»1.000.000)درهم«)إلى)»2.000.000 
درهم«)عن طريق):))إدماج احتياطي أو)
أرباح أو عالوات إصدار في رأس املا4.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (23 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2021)تحت رقم)2048/2021.
140I

BCNG

STE: CRP CONSULTING
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: CRP(CONSULTING 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 التجار2 : 
494483

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (12
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE: (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CRP CONSULTING
الترميم) ( (: غرض الشركة بإيجاز)

واملحافضة على الثرات.
(،265 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
شارع الزرقطوني الطابق)9)رقم92  - 

20050)الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسما4  مبلغ 

10.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:
 3.400 ( (: لوديني) أميمة  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 3.300 ( (: الصنهاجي) السيد أنس 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 3.300 ( (: العزوز2) السيد طارق 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
السيدة أميمة لوديني):)34)بقيمة)

100)درهم.
السيد أنس الصنهاجي):)33)بقيمة)

100)درهم.
السيد طارق العزوز2):)33)بقيمة)

100)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() لوديني  أميمة  السيدة 
أسفي) السالم  حي  الزنقة29) (10

20050))أسفي املغرب.
السيد أنس الصنهاجي عنوانه)ا()
الحوز) أورير  أيت  (127 رقم) الفرح 

20050))أيت أورير الحوز املغرب.
عنوانه)ا() العزوز2  طارق  السيد 
  20050 حي البام واملاس الخميسات)

الخميسات املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

عنوانه)ا() لوديني  أميمة  السيدة 

أسفي) السالم  حي  الزنقة29) (10

20050))أسفي املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 06 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ما2)2021)تحت رقم)769972.

141I

إئتمانية الواحة

شركة طاهوما
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

إئتمانية الواحة

2 زنقة الحرية ، 52000، الرشيدية 

املغرب

شركة طاهوما  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي  زنقة 
12رقم 21 مكرر حي املسيرة  - 

52000 الرشيدية املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجار2 

.7377

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)

2021)تقرر حل) 24)فبراير) املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

رأسمالها) مبلغ  ( ( طاهوما) شركة 

مقرها) وعنوان  درهم  (100.000
اإلجتماعي))زنقة)12رقم)21)مكرر حي)

الرشيدية املغرب) (52000 (- ( املسيرة)

نتيجة 4):)االزمات املتكررة).
زنقة) ( ب) التصفية  مقر  حدد  و 
12رقم)21)مكرر حي املسيرة))-)52000 

الرشيدية املغرب.)

و عين:

و) طهير2  ( اسماعيل) السيد)ة()
21)مكرر حي) 12رقم) عنوانه)ا())زنقة)

املغرب) الرشيدية  (52000 ( املسيرة)

كمصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-



10707 الجريدة الرسميةعدد)5665 - 14)شوا4)1442 )26)ما2)2021) 

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

مارس)2021)تحت رقم)162.

142I

bureau de libre compte//بيرو د لبغ كونط

لبيريت دور
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 bureau de libre//بيرو د لبغ كونط

compte

رقم 7 مكتب 4 قسارية املرني�ضي 

شارع لال مريم ، 30000، فاس 

املغرب

لبيريت دور شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 18 

تجزئة لدون 2 طريق مكناس فاس - 

30000 فاس املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 

67443

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (02

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

لبيريت) (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

دور.
مقاو4) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

بناء.

 18 رقم) (: عنوان املقر االجتماعي)

2)طريق مكناس فاس)-) تجزئة لدون)

30000)فاس املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)100)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد جهاد الحسني):))300)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

 300 ( (: الصبار) نارمين  السيدة 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

400)حصة) ( (: السيد طه الصبار)
بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد جهاد الحسني):)300)بقيمة)
100)درهم.

 300 (: الصبار) نارمين  السيدة 
بقيمة)100)درهم.

بقيمة) (400 (: السيد طه الصبار)
100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() الحسني  جهاد  السيد 
رقم)9)بلوك ك قمرة الشما4 الرباط)

10000)الرباط املغرب).
السيدة نارمين الصبار عنوانه)ا()
فاس) واد  تجزئة  (15 رقم) (19 حي)

30000)فاس املغرب).
حي) السيد طه الصبار عنوانه)ا()
 30000 15)تجزئة واد فاس) 19)رقم)

فاس املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
حي) السيد طه الصبار عنوانه)ا()
 30000 15)تجزئة واد فاس) 19)رقم)

فاس املغرب)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (21 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2021)تحت رقم)1942/2021.
143I

Idnaco

IDHALI & SONS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Idnaco
 11B, Rue(Ahmed(Akrad, Oasis,
 Etage 2, Casablanca ، 20410،

Casablanca Maroc
IDHALI & SONS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  2,5 كم 
طريق بيوجرا ايت ملو4 - 86153 

ايت ملو4 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 

20887

 03 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2020 غشت)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.IDHALI(&(SONS

تمتلك) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

األسهم املتداولة لشركاٍت)أخرى.

كم) (2,5 ( (: عنوان املقر االجتماعي)

 86153 (- ملو4) ايت  بيوجرا  طريق 

ايت ملو4 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسما4  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:

 -

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() حالي  إد  نجم  السيد 

 58 رقم) لعزيزية  ممر  أكوك  تجزئة 

الدار) (20410 البيضاء) كاليفورنيا 

البيضاء))املغرب.

 11 عنوانه)ا() (IDNACO الشركة)

ب أحمد عقرد اوسيس الدار البيضاء)

20410)الدار البيضاء))املغرب.

السيد الحاج براهيم إد حالي بيشا)

 85200 تزنيت) بيشا  فيال  عنوانه)ا()

تزنيت املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

عنوانه)ا() حالي  إد  نجم  السيد 

 58 رقم) لعزيزية  ممر  أكوك  تجزئة 

الدار) (20410 البيضاء) كاليفورنيا 

البيضاء))املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بانزكان))بتاريخ)-)تحت رقم)

.-
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CHEZ MAGANDA

CHEZ MAGANDA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CHEZ MAGANDA

سكينة 7 الشقة 9 الطابق 2 أكيود 

مراكش ، 40000، مراكش املغرب

CHEZ MAGANDA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي سكينة 7 

الشقة 9 الطابق 2 أكيود مراكش 

مراكش 40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

114507

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (05

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 CHEZ (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.MAGANDA

خياطة) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

املالبس التقليدية والعصرية

-)شراء)وبيع املالبس بالتقسيط.

سكينة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

أكيود مراكش) (2 الطابق) (9 الشقة) (7

مراكش)40000)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

جناح) الزهراء) فاطمة  السيدة 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):



عدد)5665 - 14)شوا4)1442 )26)ما2)2021)الجريدة الرسمية   10708

جناح) الزهراء) فاطمة  السيدة 
عمارة) الفضل  إقامة  عنوانه)ا()
االزدهار) (201 الشقة) (2 13الطابق)

مراكش)40000)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
جناح) الزهراء) فاطمة  السيدة 
عمارة) الفضل  إقامة  عنوانه)ا()
االزدهار) (201 الشقة) (2 13الطابق)

مراكش)40000)مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما2) (04 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)123683.
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EL MAQHOR ABDELHAK

STE M A W TRAVAUX SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

EL MAQHOR ABDELHAK
شارع الفداء تجزئة سميرة تاونات  
34000  املغرب تاونات، 34000، 

تاونات املغرب
 STE M A W TRAVAUX SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي : دوار 

الجعاونة اوالد داوود تيسة تاونات - 
34000 تاونات املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

.1451
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2021 أبريل) (05 املؤرخ في)
 STE M A W TRAVAUX SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ)
وعنوان) درهم  (100.000 رأسمالها)
مقرها اإلجتماعي دوار الجعاونة اوالد)
داوود تيسة تاونات)-)34000)تاونات)
املغرب نتيجة 4-)خسارة على مستوى)

السنوات االخيرة.
و عين:

))عبد العلي و) السيد)ة()الشريكي)
دوار الجعاونة اوالد داوود) عنوانه)ا()
تاونات املغرب) (34000 تيسة تاونات)

كمصفي))ة()للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
دوار) وفي  (2021 أبريل) (15 بتاريخ)
(- الجعاونة اوالد داوود تيسة تاونات)

34000)تاونات املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (11 بتاريخ) ( االبتدائية بتاونات)

2021)تحت رقم)0.
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ديفي اكسبيرتيز

B&C RECOUVREMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ديفي اكسبيرتيز
إقامة الياسمين زاوية شارع عمر 
الخيام وزنقة البنفسج عمارة 7 

بوسيجور ، 20220، الدار البيضاء 
املغرب

B&C(RECOUVREMENT  شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 265 شارع 
الزرقطوني رقم 92 الدار البيضاء. - 

20050 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

500323
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (23
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 B&C (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. RECOUVREMENT
تحصيل) (: بإيجاز) غرض الشركة 
غير) التجارية  أو  املدنية  الديون 

املسددة..
عنوان املقر االجتماعي):)265)شارع)
(- الدار البيضاء.) (92 الزرقطوني رقم)

20050)الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) رأسما4  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

50)حصة) ( (: السيد جميل برشيد)
بقيمة)100)درهم للحصة).

50)حصة) ( (: السيد عماد الكوهن)
بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() برشيد  جميل  السيد 
 3 زنقة جان جوريس طابق) (88 رقم)
الدار البيضاء) (20000         6 شقة)

املغرب.
عنوانه)ا() الكوهن  عماد  السيد 
 10 4)شقة) 73)زنقة جورج ساند ط)
الدار) (20390 فا4 فلور2))

البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
عنوانه)ا() برشيد  جميل  السيد 
 3 زنقة جان جوريس طابق) (88 رقم)
الدار البيضاء) (20000         6 شقة)

املغرب
عنوانه)ا() الكوهن  عماد  السيد 
 10 4)شقة) 73)زنقة جورج ساند ط)
الدار) (20390 فا4 فلور2))

البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
(- بتاريخ) ( البيضاء) بالدار  التجارية 

تحت رقم)-.
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EL MAQHOR ABDELHAK

 STE EXTRA TRAVAUX
ZYAMOU SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

EL MAQHOR ABDELHAK
شارع الفداء تجزئة سميرة تاونات  
34000  املغرب تاونات، 34000، 

تاونات املغرب
 STE EXTRA TRAVAUX ZYAMOU

SARL AU شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : دوار 
املسدورة عين عائشة تيسة تاونات - 

34000 تاونات املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجار2 : 
.1043

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تقرر حل) (2021 01)مارس) املؤرخ في)
 STE EXTRA TRAVAUX ZYAMOU
مسؤولية) ذات  شركة  (SARL AU
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ)
وعنوان) درهم  (100.000 رأسمالها)
مقرها اإلجتماعي دوار املسدورة عين)
عائشة تيسة تاونات)-)34000)تاونات)
نشاط) أ2  4-غياب  نتيجة  املغرب 

للشركة لسنوات.
و عين:

و) محمد  ( ( الزياني) السيد)ة()
عنوانه)ا()دوار املسدورة عين عائشة)
تاونات املغرب) (34000 تيسة تاونات)

كمصفي))ة()للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
دوار) وفي  (2021 أبريل) (13 بتاريخ)
املسدورة عين عائشة تيسة تاونات)-)

34000)تاونات املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (16 بتاريخ) ( االبتدائية بتاونات)

2021)تحت رقم)0.
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TANGEXPERT CONSULTING SARL

 LAITHPARCOURS
 TRANSPORT ET

LOGISTIQUE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 TANGEXPERT CONSULTING
SARL

 RUE OMAR EL KHAYAM 19
 2 EME(ETAGE(N°4، 90000،

TANGER MAROC
 LAITHPARCOURS TRANSPORT

ET LOGISTIQUE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 29 شارع 
عمر بن العاص  الطابق 3 رقم 26  

90000 طنجة املغرب



10709 الجريدة الرسميةعدد)5665 - 14)شوا4)1442 )26)ما2)2021) 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

115891

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (01

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 LAITHPARCOURS TRANSPORT

.ET LOGISTIQUE

النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الوطني و الدولي للسلع.

29)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)
  26 رقم) (3 الطابق) ( عمر بن العاص)

90000)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيدة بن يحيى إحسان):))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

إحسان) يحيى  بن  السيدة 

عنوانه)ا()شارع باستور إقامة الجسر)

 90000  2 رقم) الشقة  (5 الطابق)

طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

إحسان) يحيى  بن  السيدة 

عنوانه)ا()شارع باستور إقامة الجسر)

  90000  2 رقم) الشقة  (5 الطابق)

طنجة))املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (30 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)241884.
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TANGEXPERT CONSULTING SARL

AMOQ RESTO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

 TANGEXPERT CONSULTING
SARL

 RUE OMAR EL KHAYAM 19
 2 EME(ETAGE(N°4، 90000،

TANGER MAROC
AMOQ RESTO  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 29 شارع 
عمر بن العاص الطابق 3 رقم 26  - 

90000  طنجة  املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجار2 
.108287

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)05)أبريل)2021)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
 3 »29)شارع عمر بن العاص الطابق)
املغرب«) ( طنجة) ( (90000  -   26 رقم)
إلى)»3)زنقة البصير2))بامليس سابقا(،)
محل)5)و)6 - 90000))طنجة)))املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (23 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)241638.
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TANGEXPERT CONSULTING SARL

 DIVERS SERVICES 
 TRASNPORT ET

LOGISTIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

 TANGEXPERT CONSULTING
SARL

 RUE OMAR EL KHAYAM 19
 2 EME(ETAGE(N°4، 90000،

TANGER MAROC
 DIVERS SERVICES TRASNPORT 

ET LOGISTIQUE  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي    مركب 
سوالنج 4 الحسني، إقامة هناء ، 

مدخل 3، الطابق األر�ضي، رقم 5، 

كزناية - 90000 طنجة  املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجار2 
.92323

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)01)أبريل)2021)تم))تحويل))
(((« املقر االجتماعي الحالي للشركة من)
مركب سوالنج)4)الحسني،)إقامة هناء)
(،5 3،)الطابق األر�ضي،)رقم) ،)مدخل)
إلى) املغرب«) ( 90000)طنجة) (- كزناية)
إقامة) الذهبي  منصور  شارع  (17«
 -  6 رقم) مكتب  (،2 الطابق) جبيلو 

90000)طنجة)))املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما2) (07 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)242184.
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socomif sarl

BECAT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسما4 الشركة

socomif sarl
زنقة محمد الحصالي عمارة 35 شقة 

رقم 2 ، 14005، القنيطرة املغرب
BECAT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 28 زنقة 
مبارك دكالي إقامة يماني شقة رقم 
01 القنيطرة - 14000 القنيطرة 

املغرب.
رفع رأسما4 الشركة

رقم التقييد في السجل التجار2 
.43789

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) (2021 أبريل) (23 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسما4  رفع 
»900.000)درهم«)أ2 من)»100.000 
عن) درهم«) (1.000.000« إلى) درهم«)
أو) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
05)ما2) االبتدائية بالقنيطرة))بتاريخ)

2021)تحت رقم)82305.
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AMJ MANAGEMENT

NATIK MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

AMJ MANAGEMENT
زنقة  االردن  اقامة يامنة   2 الطابق 

االو4 رقم 30   طنجة ، 90000، 

طنجة املغرب

NATIK MAROC شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الغرفة شارع الغزوانى بن قاسم رقم 

17  - 90000 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجار2 

.61097

الشريك) قرار  بمقت�ضى 

 2021 أبريل) (21 في) الوحيداملؤرخ 

مسؤولية) ذات  شركة  حل  تقرر 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

رأسمالها) مبلغ  ( (NATIK MAROC

مقرها) وعنوان  درهم  (100.000

شارع) الغرفة  تجزئة  اإلجتماعي 

الغزوانى بن قاسم رقم)17  - 90000 

صعوبات) (: (4 نتيجة  املغرب  طنجة 

مالية.

تجزئة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

الغرفة شارع الغزوانى بن قاسم رقم)

17  - 90000)طنجة املغرب.)

و عين:

السيد)ة()خالد))العرفى و عنوانه)ا()

 10 مجمع ابراهيم الخليل ب عمارة)
طابق))02رقم))90000)طنجة املغرب)

كمصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما2) (05 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)242056.

153I
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ائتمانية ياقوت

 FAN OUA ITKAN AL
MIAMAR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية ياقوت

22 الطابق السفلي عمارة رقم 23 

اشراق سكن تامنصورت ، 40300، 

مراكش املغرب

 FAN OUA ITKAN AL MIAMAR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 

االر�ضي من املنز4 الكائن بسيد2 

امبارك دوار اكزولة جماعة الويدان 

- 40200 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

114503

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (06

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 FAN (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.OUA ITKAN AL MIAMAR

جميع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االشغا4 املختلفة واشغا4 البناء)..

الطابق) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

بسيد2) الكائن  املنز4  من  االر�ضي 

امبارك دوار اكزولة جماعة الويدان)

- 40200)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: الهاد2 عبدهللا) السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الهاد2 عبدهللا عنوانه)ا() السيد 

النخيل) (38 رقم) بولعضام  دوار 

الشمالي)40000)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

الهاد2 عبدهللا عنوانه)ا() السيد 

النخيل) (38 رقم) بولعضام  دوار 

الشمالي)40000)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما2) (04 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)123681.

154I

AAMAR CONSULTING

TB2R TRAVAUX SAHARIEN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AAMAR CONSULTING

 N °4 APT 1 Rue 43 Place(Dchira

، 70000، LAAYOUNE(MAROC

 TB2R TRAVAUX SAHARIEN

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 386 

شارع اسكيكيمة حي الوحدة 01   - 

70000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

36519

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 ما2) (05

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 TB2R (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.TRAVAUX SAHARIEN

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

ابضائع لحساب الغير

اشغا4 البناء)و االشغا4 العمومية

التجارة و خدمات متعددة.
عنوان املقر االجتماعي):)رقم)386 

 -    01 شارع اسكيكيمة حي الوحدة)

70000)العيون املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: احمد) الغوار2  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() احمد  الغوار2  السيد 

 104 رقم) زاكورة  زنقة  الوحدة  حي 

السمارة)72000)السمارة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

عنوانه)ا() احمد  الغوار2  السيد 

 104 رقم) زاكورة  زنقة  الوحدة  حي 

السمارة)72000)السمارة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما2) (06 بتاريخ) ( بالعيون) االبتدائية 

2021)تحت رقم)1450/2021.

155I

ائتمانية ياقوت

ART OUAHKIM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية ياقوت

22 الطابق السفلي عمارة رقم 23 

اشراق سكن تامنصورت ، 40300، 

مراكش املغرب

ART OUAHKIM  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حدائق 

الياسمين املجموعة 31 مدخل 

5 الشقة 3 تامنصورت - 40300 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 

114179

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�ضى)

القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (02

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 ART (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. OUAHKIM

الصناعة) (: غرض الشركة بإيجاز)

التقليدية والتصدير واالستيراد.

حدائق) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

مدخل) (31 املجموعة) الياسمين 

 40300 (- تامنصورت) (3 الشقة) (5

مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيد واحكيم اشرف)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد واحكيم اشرف عنوانه)ا()

ا) (4 عمارة) الغرب  عملية  (2 املسيرة)

شقة)4 40000)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

السيد واحكيم اشرف عنوانه)ا()

ا) (4 عمارة) الغرب  عملية  (2 املسيرة)

شقة)4 40000)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (23 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2021)تحت رقم)123386.

156I
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FIDUCIAIRE OFFICO

تيكنيك كوم
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

FIDUCIAIRE OFFICO
34 شارع لال الياقوت 34 شارع لال 
الياقوت، 20130، الدار البيضاء 

املغرب
تيكنيك كوم شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي الدار 
البيضاء،أولفا، مجموعة ك، 

زنقة 153، رقم 112 110- الدار 
البيضاء،أولفا، مجموعة ك، زنقة 
153، رقم 112 110- 20220 الدار 

البيضاء املغرب.
تغيير نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجار2 -.
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تم تغيير) (2021 يناير) (12 في) املؤرخ 
إلى) »التواصل«) من) الشركة  نشاط 

»مقاو4 إليكترو ميكانيك.«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أبريل)2021)تحت رقم)776386.

157I

comptable(-(lafrikh(said 

JHTRAP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

comptable - lafrikh(said
 N° 60 rue 01 assaka(Khénifra ،

25063، bejaad(maroc
JHTRAP شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 179 تجزئة 
الشرفاء أبي الجعد - )

25060 أبي الجعد املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 
523

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (02
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.JHTRAP
االشغا4) (: غرض الشركة بإيجاز)

املختفلة).
 179 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

تجزئة الشرفاء)أبي الجعد)-))
25060)أبي الجعد املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيد اجبار2 حفيظ)
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد اجبار2 حفيظ عنوانه)ا()
203)تجزئة بدر)1)أبي الجعد)))

25060))أبي الجعد))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
السيد اجبار2 حفيظ عنوانه)ا()
203)تجزئة بدر)1)أبي الجعد))25060  

أبي الجعد))املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بابي الجعد))بتاريخ)03)ما2)

2021)تحت رقم)13.
158I

HB LAW FIRM

UNICITRUS MOROCCO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسما4 الشركة

HB LAW FIRM
 6Rue(Farabi, Bd(Rachidi,

 Résidence(Toubkal, 2ème(étage
، 20000، casablanca(maroc

UNICITRUS MOROCCO شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 11 زنقة 

الفريد ديفيني، إقامة الوسيم، 

الطابق 6 رقم 9 - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.
رفع رأسما4 الشركة

رقم التقييد في السجل التجار2 -.

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 

تم) (2021 أبريل) (13 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسما4  رفع 

من) أ2  درهم«) (1.500.000«

 2.000.000« إلى) درهم«) (500.000«

تقديم حصص) ( (: عن طريق) درهم«)

نقدية أو عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 15 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أبريل)2021)تحت رقم)774533.

159I

التهامي السالمي

A NOUS LA ROUTE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

التهامي السالمي
رقم 6 الشارع الكبير بنسودة ، 

30000، فاس املغرب

A NOUS LA ROUTE  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 58 ك 

تجزئة رياض ياسمين طريق عن 

الشقف فاس - 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

67623

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (08

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 A (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. NOUS LA ROUTE
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع).
ك) (58 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
عن) طريق  ياسمين  رياض  تجزئة 
الشقف فاس)-)30000)فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: ( السيد محمد مزوينو)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 1.000 (: ( مزوينو) محمد  السيد 

بقيمة)100)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() ( السيد محمد مزوينو)
 13 الجميل تجزئة رقم) تجزئة الهواء)
طريق صفرو فاس) (2 طابق) (6 زنقة)

30000)فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
عنوانه)ا() ( السيد محمد مزوينو)
 13 الجميل تجزئة رقم) تجزئة الهواء)
طريق صفرو فاس) (2 طابق) (6 زنقة)

30000)فاس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس))بتاريخ)03)ما2)2021 

تحت رقم)2122.

160I

GRID PAPER

GRID PAPER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

GRID PAPER
10 زنقة لبيرتي, الطابق 1, الشقة 5 ، 

20120، الداربيضاء املغرب
GRID PAPER شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجتماعي 10 
زنقة لبيرتي, الطابق 3, شقة 5 

CASABLANCA 20290 الداربيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

500397

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (08

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 GRID (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.PAPER

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

 Développement informatique,

 production, conception,

 réalisation(des( jeux(vidéos,(film

.en(image(de(synthèse(3D

 10 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 5 شقة) (,3 الطابق) لبيرتي,) زنقة 

CASABLANCA 20290)الداربيضاء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسما4  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

50)حصة) ( (: السيد حمزة اعتمي)

بقيمة)5.000)درهم للحصة).

 50 ( (: عشار2) يوسف  السيد 

حصة بقيمة)5.000)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() اعتمي  حمزة  السيد 

 17 رقم) الحضرية  الوكالة  تجزئة 

االلفة)20190)الداربيضاء)املغرب.

السيد يوسف عشار2 عنوانه)ا()

عمارة)7)شقة)15)اقامة السعادة حي)

املحمد2)80000)اكادير املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

عنوانه)ا() اعتمي  حمزة  السيد 

 17 رقم) الحضرية  الوكالة  تجزئة 

االلفة)20190)الداربيضاء)املغرب

السيد يوسف عشار2 عنوانه)ا()

عمارة)7)شقة)15)اقامة السعادة حي)

املحمد2)80000)اكادير املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أبريل)2021)تحت رقم)775848.
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STE CONSEIL MAROC

FRUIT ET LEGUME FATTAHI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE CONSEIL MAROC

 AV SIDI TALHA IMMEUBLE

 SOUNBOLA(DAHABIA 2 EME

 ETAGE(N 8 TETOUAN ، 93000،

TETOUAN MAROC

 FRUIT ET LEGUME FATTAHI

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

املامون زنقة زيو رقم 39 تطوان 

93000 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

29277

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (08

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 FRUIT(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.ET LEGUME FATTAHI

بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الفواكه و الخضر بنصف الجملة.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

تطوان) (39 رقم) زيو  زنقة  املامون 

93000)تطوان املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)املغرب سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: الفتاحي محمد) السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الفتاحي محمد عنوانه)ا() السيد 

 60 رقم) عروس  بني  حي  طابولة 

93000)تطوان املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

الفتاحي محمد عنوانه)ا() السيد 

 60 رقم) عروس  بني  حي  طابولة 

93000)تطوان املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (23 بتاريخ) ( االبتدائية بتطوان)

2021)تحت رقم)0920.
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BCNG

STE: GO QHSE
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: GO(QHSE 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 التجار2 : 

500339

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (12

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE: (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GO QHSE

غرض الشركة بإيجاز):)اإلستشار)

في التسيير.

(،265 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
شارع الزرقطوني الطابق)9)رقم92  - 

20050)الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسما4  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:

((: حسني) هجر  السيدة 

 100 بقيمة) حصة  (100.000,00

درهم للحصة).

 1.000 (: حسني) هجر  السيدة 

بقيمة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() حسني  هجر  السيدة 

عمارة) (7 ديار االزهار2 م س) تجزئة 

الدار) (20050 األلفة) (148 شقة) (69

البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

عنوانه)ا() حسني  هجر  السيدة 

عمارة) (7 ديار االزهار2 م س) تجزئة 

الدار) (20050 األلفة) (148 شقة) (69

البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أبريل)2021)تحت رقم)-.
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cabinet(aux(services(des(affaires

R&O FOOD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

cabinet(aux(services(des(affaires

 n° 99 rue(my(lhassan 1er

 etage(erfoud ، 52200، erfoud

MAROC

R&O(FOOD شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر 

اهبيبات عرب الصباح زيز ارفود - 

52200 ارفود املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 

14843

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (12

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 R&O (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.FOOD

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

 TRAITEURS ET AUTRES

 SERVICES DE RESTAURATION

 TRANSPORT DE

 MARCHANDISES POUR

AUTRUI

 TRAVAUX DIVERS OU

.CONSTRUCTION

قصر) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

(- ارفود) زيز  الصباح  عرب  اهبيبات 

52200)ارفود املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد صديقي ر�ضى):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: عثمان) صديقي  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ر�ضى  صديقي  السيد 
شارع االمير موال2 عبد هللا البطحاء)

ارفود)52200)ارفود املغرب.
السيد صديقي عثمان عنوانه)ا()
 42 ( شارع االمير موال2 عبد هللا رقم)
ارفود) (52200 ارفود) البطحاء) حي 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
عنوانه)ا() ر�ضى  صديقي  السيد 
شارع االمير موال2 عبد هللا البطحاء)

ارفود)52200)ارفود املغرب
السيد صديقي عثمان عنوانه)ا()
 42 ( شارع االمير موال2 عبد هللا رقم)
ارفود) (52200 ارفود) البطحاء) حي 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالرشيدية))بتاريخ)05)ما2)

2021)تحت رقم)14843.
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YOUR DOMICILIATION AND CONSULTING

MTR BLADI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 YOUR DOMICILIATION AND
CONSULTING

 Bureaux(assafae, 4éme(étage,
 bureau 28, av(moulay(rachid,
 route(de(sefrou ، 30050، fès

MAROC
MTR BLADI شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب رقم 
28 الطابق 4 مكاتب الصفاء طريق 
صفرو موال2 الرشيد  - 30050 

فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 
67681

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

تم إعداد القانون) (2021 مارس) (26

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 MTR (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.BLADI

تجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املالبس واألحذية بالجملة

استيراد و تصدير

العمليات) جميع  عامة،) وبصفة 

التي من شأنها توسيع نشاط الشركة.

مكتب) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الصفاء) مكاتب  (4 الطابق) (28 رقم)

طريق صفرو موال2 الرشيد))-)30050 

فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: غلولو) املهد2  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() غلولو  املهد2  السيد 

الفشتالي) العزيز  عبد  زنقة  (8 عمارة)

ايت اسقاطو)30000)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

عنوانه)ا() غلولو  املهد2  السيد 

الفشتالي) العزيز  عبد  زنقة  (8 عمارة)

ايت اسقاطو)30000)فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بفاس))بتاريخ)05)ما2)2021 

تحت رقم)2185.

165I

ائتمانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

WIFAK AL KHALIJ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة)

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-01 

صندوق البريد رقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب

WIFAK AL KHALIJ شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي حي املسيرة 

2 رقم 187 - 73000 الداخلة 

املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجار2 

.1141

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2021 أبريل) (16 في) املؤرخ 

نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

استغال4 وتسيير فندق.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 30 بتاريخ) ( االبتدائية بواد2 الدهب)

أبريل)2021)تحت رقم)711.
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MEDIUM DENSITY FIBERBOARD MOROCCO

 MAGHREB OIL AND

ENERGY COMPANY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 MAGHREB OIL AND ENERGY

COMPANY

 Etg 6 Appt 4, BD(Abdelmoumen

 17, place(Pasteur(Résidence

 Build(Pasteur, Casablanca ،

20250، fes(MAROC

 MAGHREB OIL AND ENERGY

COMPANY شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي فاس 

مكتب 4 الجنان Z138 عين شكيف 

- 30040 فاس املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 
67667

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (16
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 MAGHREB OIL AND ENERGY

.COMPANY
االستيراد) (: غرض الشركة بإيجاز)

و التصدير
الوقود) أو  الوقود  في  التجارة 
الصناعية) والزيوت  السائل 
الزيت،) املغير،) الكحو4  والشحوم،)

الوقود بالجملة)
نقل البضائع)

.
فاس) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
Z138)عين شكيف) 4)الجنان) مكتب)

- 30040)فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسما4  مبلغ 

1.000.000)درهم،)مقسم كالتالي:
 5.500 ( (: بودرقة) سعيد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد اسماعيل بودرقة):))1.500 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد عبد االاله بودرقة):))1.500 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 1.500 ( (: بودرقة) حسن  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() بودرقة  سعيد  السيد 
حي) هللا  عبد  بن  عال4  شارع  (10

القدس))30000))فاس املغرب.
بودرقة) اسماعيل  السيد 
عنوانه)ا()10)شارع عال4 بن عبد هللا)

حي القدس)30000))فاس املغرب.

بودرقة) االاله  عبد  السيد 
بن) شارع عال4  (10 فيال) ( عنوانه)ا()
فاس) ( (30000 عبد هللا حي القدس)

املغرب.
عنوانه)ا() بودرقة  حسن  السيد 
بن) عال4  شارع  الصهريج  10بالد 
فاس) ( (30000 ( عبد هللا حي القدس)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
عنوانه)ا() بودرقة  سعيد  السيد 
حي) هللا  عبد  بن  عال4  شارع  (10

القدس)30000))فاس املغرب
بودرقة) اسماعيل  السيد 
عنوانه)ا()10)شارع عال4 بن عبد هللا)

حي القدس)30000))فاس املغرب
بودرقة) االاله  عبد  السيد 
بن) شارع عال4  (10 فيال) ( عنوانه)ا()
فاس) ( (30000 عبد هللا حي القدس)

املغرب
عنوانه)ا() بودرقة  حسن  السيد 
10بالد الصهريج شارع عال4 بن عبد)
هللا حي القدس)30000))فاس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس))بتاريخ)04)ما2)2021 

تحت رقم)2176.
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YOUR DOMICILIATION AND CONSULTING

NORSIGHT GROUP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 YOUR DOMICILIATION AND
CONSULTING

 Bureaux(assafae, 4éme(étage,
 bureau 28, av(moulay(rachid,
 route(de(sefrou ، 30050، fès

MAROC
NORSIGHT GROUP شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب رقم 
28 الطابق 4 مكاتب الصفاء طريق 
صفرو موال2 الرشيد  - 30050 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 
67683

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2021 مارس) (24
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.NORSIGHT GROUP
غرض الشركة بإيجاز):)مستشار

تجارة
منظم املناسبات
استيراد و تصدير

مطور عقارات
العمليات) جميع  عامة  وبصفة 
التي من شأنها توسيع نشاط الشركة.
مكتب) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الصفاء) مكاتب  (4 الطابق) (28 رقم)
طريق صفرو موال2 الرشيد))-)30050 

فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: شومي) عصام  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() شومي  عصام  السيد 
رقم)256)بلوك)18)حي تغات))30000 

فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
عنوانه)ا() شومي  عصام  السيد 
رقم)256)بلوك)18)حي تغات))30000 

فاس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس))بتاريخ)05)ما2)2021 

تحت رقم)2186.
168I

SEECHANGE

SEECHANGE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

SEECHANGE

12 زنقة صبر2 بوجمعة الطابق 

االو4 الشقة رقم 6 ، 20015، الدار 

البيضاء املغرب

SEECHANGE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : 12 زنقة 

صبر2 بوجمعة الطابق االو4 الشقة 
رقم 6 - 20015 الدار البيضاء  

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

.405995

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 

تقرر حل) (2021 11)مارس) املؤرخ في)

SEECHANGE)شركة ذات مسؤولية)

محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ)
وعنوان) درهم  (100.000 رأسمالها)
صبر2) زنقة  (12 اإلجتماعي) مقرها 

رقم) الشقة  االو4  الطابق  بوجمعة 

املغرب) ( البيضاء) الدار  (20015  -  6

نتيجة اللشركة لم تتمكن من تحقيق)

الهدف الذ2 أسست من أجله.

و عين:

و) صفير  ( حسناء) السيد)ة()
بوجمعة) صبر2  زنقة  (12 عنوانه)ا()

 20015  6 الطابق االو4 الشقة رقم)

)ة() املغرب كمصفي) ( البيضاء) الدار 

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
12)زنقة) 2021)وفي) 11)مارس) بتاريخ)

صبر2 بوجمعة الطابق االو4 الشقة)
البيضاء)) الدار  (20015  -  6 رقم)

املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مارس)2021)تحت رقم)772051.

169I
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SOMADINCO

IH IMMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOMADINCO

إقامة ماجور4 عمارة B رقم2 

حي القدس البرنو�ضي ، 20610، 

الدارالبيضاء املغرب

IH IMMO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 

البستان 2 عمارة 1 متجر 1 

البرنو�ضي - 20610 الدارالبيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

501779

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (23

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 IH (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.IMMO

أنشطة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقارية.

إقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

البستان)2)عمارة)1)متجر)1)البرنو�ضي)

- 20610)الدارالبيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الودغير2) شريف  بن  السيد 

 100 حصة بقيمة) (1.000 ( (: حسين)

درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الودغير2) شريف  بن  السيد 
كليفورنيا) تجزئة  عنوانه)ا() حسين 
 20100 القدس) شازع  رضا  فيال 

الدارالبيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
الودغير2) شريف  بن  السيد 
كليفورنيا) تجزئة  عنوانه)ا() حسين 
 20100 القدس) شازع  رضا  فيال 

الدارالبيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 06 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ما2)2021)تحت رقم)777237.
170I

APROTEL

APROTEL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

APROTEL
 RUE MOULAY AHMED

 LAGRARI IMMEUBLE KAYTI AU
 ،7éme(ETAGE(N°31 ، 60000

وجدة املغرب
APROTEL شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
 RUE وعنوان مقرها اإلجتماعي

 MOULAY AHMED LAGRARI
 IMM(KAYTI(AU 7éme(ETAGE

N°31 - 60000 وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 
37267

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (01
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.APROTEL

-مركز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
االتصاالت الهاتفية..

 RUE (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 MOULAY AHMED LAGRARI
 IMM KAYTI AU 7éme ETAGE

N°31 - 60000)وجدة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 90.000 ( الشركة:) رأسما4  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 900 ( (: ( بولخصوم) السيد زكرياء)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
بولخصوم)) زكرياء) السيد 
 DERB MBASSO RUE 1 عنوانه)ا()

NR 54 BIS 60000)وجدة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
بولخصوم)) زكرياء) السيد 
 DERB MBASSO RUE 1 عنوانه)ا()

NR 54 BIS 60000)وجدة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما2) (05 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2021)تحت رقم)1683.
171I

DOMAINE KARIBOU

DOMAINE KARIBOU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

DOMAINE KARIBOU
 GARAGE 03 RUE(NAHIE,LOT
 ،MBARKI(ZITOUN ، 60000

وجدة املغرب
DOMAINE KARIBOU شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 GARAGE وعنوان مقرها اإلجتماعي
 03,RUE NAHIE,LOT MBARKI
ZITOUN - 60000 وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

37137
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (06

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DOMAINE KARIBOU
-تشغيل) (: بإيجاز) غرض الشركة 

الحقو4 الزراعية
املنتجات) وتصدير  -استيراد 

الزراعية,املواد واملعدات الزراعية.
 GARAGE(:(عنوان املقر االجتماعي
 03,RUE NAHIE,LOT MBARKI

ZITOUN - 60000)وجدة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 90.000 ( الشركة:) رأسما4  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد خالد عمر):))1.059)حصة)

بقيمة)10)درهم للحصة).
 2.647 ( (: السيد عبد القادرعمر)

حصة بقيمة)10)درهم للحصة).
السيد حسن عمر):))2.647)حصة)

بقيمة)10)درهم للحصة).
السيد رشيد عمر):))2.647)حصة)

بقيمة)10)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
حي) عنوانه)ا() عمر  خالد  السيد 
�ضي لخضر زنقة ب41رقم23 60000 

وجدة املغرب.
القادرعمر عنوانه)ا() السيد عبد 
دباب) بن  الخطيب  ابن  مستشفى 

30100)فاس)))املغرب.
السيد حسن عمر عنوانه)ا())رقم)
عين) طريق  كاليفورنيا  تجزئة  (97

الشقف)30100)فاس)))املغرب.
السيد رشيد عمر عنوانه)ا()تجزئة)
سيد2) (51 النجد شارع الشفق رقم)

يحي)60000)وجدة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
حي) عنوانه)ا() عمر  خالد  السيد 
�ضي لخضر زنقة ب41رقم23 60000 

وجدة ااملغرب.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (20 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2021)تحت رقم)1464.

172I

COMPTAFFAIRES

J2M SERVICE
إعالن متعدد القرارات

COMPTAFFAIRES

 EL WAFA RUE EL JAHID

 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er(ETAGE(N°2

 MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

J2M SERVICE  »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: شارع 
محمد 6 ف ب 16 الطابق االو4 

الرقم 2 املحمدية - 20800 

املحمدية املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجار2: 

.15197

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)22)أبريل)2021

تم اتخاذ القرارات التالية:)

على) ينص  الذ2  (:1 رقم) قرار 

استقالة) بقبو4  املسير  تغيير  مايلي:)

التسيير) من  رشيد  ايموال  السيد 

وتعيين السيدة حنان الكادة كمسيرة)

للشركة ملدة غير محدودة.

قرار رقم)2:)الذ2 ينص على مايلي:)

توفير) (*« من) الشركة  نشاط  تغيير 

(*« إلى) استيراد وتصدير«) (* الخدمة)

الشقق) واجهات  تنظيف  في  مقاو4 

مقاولة لغسيل املالبس) (* واالدارات)

واملناديل)*)مقاو4 في مختلف اعما4)

البناء)».

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)

على) ينص  الذ2  (:2-9 رقم) بند 

األسا�ضي) النظام  تحيين  مايلي:)

للشركة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
03)ما2) االبتدائية باملحمدية))بتاريخ)

2021)تحت رقم)1067.
173I

LA VIE FISCALE

OPEN CITY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LA VIE FISCALE
 RUE LAKHDAR GHILANE IMM
 MEHDAOUI 2EME(ETAGE(N°05

، 60000، OUJDA(MAROC
OPEN CITY شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 32 زنقة ا9 
حي عمر البولي�ضي - 60000 وجدة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

37127
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 يناير) (25
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 OPEN(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.CITY
منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقار2.
زنقة) (32 (: عنوان املقر االجتماعي)
ا9)حي عمر البولي�ضي)-)60000)وجدة)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 120.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد الفرح البكا2):))400)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
 400 ( (: رمضان) مصباح  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 400 ( (: عبد هللا) بوكناح  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() البكا2  الفرح  السيد 
 30 رقم) (15 زنقة) الريا�ضي  الحي 

60000)وجدة املغرب.

السيد مصباح رمضان عنوانه)ا()

حي الزهور شارع زايد بن سلطان زنقة)

القرنفل رقم)7 60000)وجدة املغرب.

السيد بوكناح عبد هللا عنوانه)ا()

حي النور طريق عين بني مطهر زنقة)
س1)رقم)3 60000)وجدة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

عنوانه)ا() البكا2  الفرح  السيد 
 30 رقم) (15 زنقة) الريا�ضي  الحي 

60000)وجدة املغرب

السيد مصباح رمضان عنوانه)ا()

حي الزهور شارع زايد بن سلطان زنقة)

القرنفل رقم)7 60000)وجدة املغرب

السيد بوكناح عبد هللا عنوانه)ا()

حي النور طريق عين بني مطهر زنقة)
س1)رقم)3 60000)وجدة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (19 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2021)تحت رقم)1444.

174I

العيون استشارات

 SPECIALIST EUROPEAN
 SUPPLIERS GROUP MAROC

S.E.S.G.M
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

العيون استشارات
رقم 31 شارع االمير موال2 عبد هللا ، 

70000، العيون املغرب

 SPECIALIST EUROPEAN

 SUPPLIERS GROUP MAROC

S.E.S.G.M شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

الحرية رقم 04 حي املسيرة - 70000 

العيون املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجار2 

.24751

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2021 أبريل) (20 املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

 SPECIALIST EUROPEAN

 SUPPLIERS GROUP MAROC

S.E.S.G.M))مبلغ رأسمالها)100.000 

درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة)

 70000 (- 04)حي املسيرة) الحرية رقم)

العيون املغرب نتيجة 4):)الشركة لم)

تقم با2 نشاط.

زنقة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 70000 (- 04)حي املسيرة) الحرية رقم)

العيون املغرب.)

و عين:

و) بوعشرة  ( زكرياء) السيد)ة()
العيون) (70000 العيون) عنوانه)ا()

املغرب كمصفي))ة()للشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية)

- :

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما2) (22 بتاريخ) ( بالعيون) االبتدائية 

2021)تحت رقم)1290.

175I

FICAS

MATIRA BEACH SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FICAS

 CITE(SAADA(RUE 10 N°189

 EL ALIA MOHAMMEDIA

حي السعادة 10 رقم 189 

العالية املحمدية، 28830، 

MOHAMMEDIA MAROC

 MATIRA BEACH SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة ج 

حي موال2 اسماعيل الطابق السفلي 
رقم 2 . - 28800 محمدية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

27469

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 يناير) (25

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MATIRA BEACH SARL AU

:))مطعم و) غرض الشركة بإيجاز)

بيع السجائر.

:)عمارة ج) عنوان املقر االجتماعي)

حي موال2 اسماعيل الطابق السفلي)
رقم)2 . - 28800)محمدية املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيد املولود2 مهير2)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد املولود2 مهير2 عنوانه)ا()

درب ولد العيش بني شكدا4))23203 

الفقيه بن صالح املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

السيد املولود2 مهير2 عنوانه)ا()

درب ولد العيش بني شكدا4)23203 

الفقيه بن صالح املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 08 بتاريخ) ( باملحمدية) االبتدائية 

مارس)2021)تحت رقم)27469.

176I

اكسازار كونسا2

 AMEUBLEMENT ZAHIR
 FAHFOUHI IMPORT
DISTRIBUTION AZFID

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسما4 الشركة

اكسازار كونسا2
 N°18 COMPLEXE(BUREAUX
 ATLAS 13 AVENUE(JOULANE
ATLAS ، 30000، FES(MAROC

 AMEUBLEMENT ZAHIR
 FAHFOUHI IMPORT

DISTRIBUTION AZFID شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
الوفاء، تجزئة رقم 724، تقسيم 4 
طريق صفرو، فاس  - 30000 فاس 

املغرب.
رفع رأسما4 الشركة

رقم التقييد في السجل التجار2 
.58321

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) (2021 فبراير) (25 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسما4  رفع 
»100.000)درهم«)أ2 من)»100.000 
عن) درهم«) (200.000« إلى) درهم«)
أو) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس))بتاريخ)06)ما2)2021 

تحت رقم)2221.
177I

INJO

إنجو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

INJO
fes ، 30000، fes(MAROC
إنجو شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع عبد 
الكريم الخطابي اقامة بن مو�ضى 

الكوش الطابق التاني فاس - 30000  
فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

67709
في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (09
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)إنجو.
استيراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
املواد) توزيع  و  انتاج  وتصدير-)

الغدائية)-)تقديم الخدمات.
شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
عبد الكريم الخطابي اقامة بن مو�ضى)
الكوش الطابق التاني فاس)-)30000  

فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد يونس شبايبي):))800)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
200)حصة) ( (: السيد طه شبايبي)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() شبايبي  يونس  السيد 
 6 السعادة) اقامة  عمار  بني  زنقة 
فاس) االطلس  (15 املنز4) (4 الطابق)

30000)فاس املغرب.
السيد طه شبايبي عنوانه)ا()دوار)
تازة) (35000 تازة) مطماطة  الزاوية 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
عنوانه)ا() بومعقل  دنيا  السيدة 
 6 السعادة) اقامة  عمار  بني  زنقة 
فاس) االطلس  (15 املنز4) (4 الطابق)

30000)فاس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس))بتاريخ)06)ما2)2021 

تحت رقم)2211.

178I

اكسازار كونسا2

 AMEUBLEMENT ZAHIR
 FAHFOUHI IMPORT
DISTRIBUTION AZFID

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تغيير تسمية الشركة

اكسازار كونسا2
 N°18 COMPLEXE(BUREAUX
 ATLAS 13 AVENUE(JOULANE
ATLAS ، 30000، FES(MAROC

 AMEUBLEMENT ZAHIR
 FAHFOUHI IMPORT

DISTRIBUTION AZFID شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي تجزئة 
الوفاء، تجزئة رقم 724، تقسيم 4 
طريق صفرو، فاس - 30000 فاس 

املغرب.
تغيير تسمية الشركة

رقم التقييد في السجل التجار2 
58321

العام) الجمع  بمقت�ضى 
فبراير) (25 في) املؤرخ  اإلستثنائي 
الشركة) تسمية  تغيير  تم  (2021
 AMEUBLEMENT« من)
 ZAHIR FAHFOUHI IMPORT
إلى) (»DISTRIBUTION AZFID

. « AZFID«
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس))بتاريخ)06)ما2)2021 

تحت رقم)2221.

179I

FIDUNIVERSEL

هابي بت سطور
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUNIVERSEL
 AVENUE HASSAN SEGHIR 33

 CASABLANCA، 20030،
CASABLANCA MAROC

هابي بت سطور شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتماعي 26 شارع 
مرس سلطان طابق 1 رقم 3 - 
20700 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 
502181

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (21
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
هابي) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

بت سطور.
تاجر) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املنتجات الحيوانية.
26)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)
مرس سلطان طابق)1)رقم)3 - 20700 

الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: معراس) سعيد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 1000 (: معراس) سعيد  السيد 

بقيمة)100)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() معراس  سعيد  السيد 
40)شارع ابن حبوس املعارف)2)شقة)

8 20330))الدار البيضاء.)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
عنوانه)ا() معراس  سعيد  السيد 
40)شارع ابن حبوس املعارف)2)شقة)

8 20330))الدار البيضاء.)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ما2)2021)تحت رقم)777503.

180I

JURISMAG SARL

 NEW GENERATION TIRES
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجتماعي للشركة

JURISMAG SARL
 5Rue(Pléiades, Résidence

 Imrane,(En face école primaire
 Abdelmoumen(, Appt(N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،
Casablanca Maroc

 NEW GENERATION TIRES SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 266، 
شارع املقاومة ، زاوية زنقة لوز 

بيلونيز، الطابق األو4، الشقة رقم 2 
- 20000 الدار البيضاء املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجار2 
.482627

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)29)أبريل)2021)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
»266،)شارع املقاومة)،)زاوية زنقة لوز)
بيلونيز،)الطابق األو4،)الشقة رقم)2 
إلى) املغرب«) الدار البيضاء) (20000  -
(،2 الطابق) (، »46،)شارع الزرقطوني)
الشقة رقم)6 - 20000)الدار البيضاء))

املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ما2)2021)تحت رقم)777527.
181I

WIJDANE BOIS

WIJDANE BOIS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

WIJDANE BOIS
 Boulevard(Zerktouni, 2ème ,46

 étage, Bureau(N°6 ، 20013،
CASABLANCA MAROC

WIJDANE BOIS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 46 شارع 

الزرقطوني الطابق الثاني مكتب رقم 

6 - 20000 الدار البيضاء  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

500181

 01 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 مارس)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.WIJDANE BOIS

نجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الخشب.

46)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)

الزرقطوني الطابق الثاني مكتب رقم)

6 - 20000)الدار البيضاء))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسما4  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد عبد الصمد رشاش)):))100 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

رشاش)) الصمد  عبد  السيد 
رقم) (150 عنوانه)ا()حي نسيم عمارة)

1 20000)الدار البيضاء))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

رشاش)) الصمد  عبد  السيد 
رقم) (150 عنوانه)ا()حي نسيم عمارة)
1)الدار) 150)رقم) 1)حي نسيم عمارة)

البيضاء))املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أبريل)2021)تحت رقم)15246.

182I

MON BUREAU COMPTABLE

MARTIFARINE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

MON BUREAU COMPTABLE
 AV(DES(FAR(RES(HNIA 2.2EME
 ETAGE(APPART(N°6 TETOUAN،

93000، TETOUAN(MAROC
MARTIFARINE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 3 شارع 
البحر الألحمر تجزئة الحمامة مرتيل 

مرتيل 93200 مرتيل املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجار2 
.24567

الشريك) قرار  بمقت�ضى 
 2021 أبريل) (05 في) الوحيداملؤرخ 
مسؤولية) ذات  شركة  حل  تقرر 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 
رأسمالها) مبلغ  ( (MARTIFARINE
مقرها) وعنوان  درهم  (100.000
الألحمر) البحر  شارع  (3 اإلجتماعي)
تجزئة الحمامة مرتيل مرتيل)93200 
مرتيل املغرب نتيجة 4):)الوضع املالي)

واملحاسبتي املتدهور لشركة.
شارع) (3 و حدد مقر التصفية ب)
البحر الألحمر تجزئة الحمامة مرتيل)

مرتيل)93200)مرتيل املغرب.)
و عين:

و) ( أوملعلم) ( ( ة) سعيد  السيد)ة()
مرتيل) (93200 مرتيل) عنوانه)ا()

املغرب كمصفي))ة()للشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
3)شارع البحر الألحمر تجزئة الحمامة)

مرتيل
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (21 بتاريخ) ( االبتدائية بتطوان)

2021)تحت رقم)1328.

183I
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JURISMAG SARL

MEHOS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

JURISMAG SARL
 5Rue(Pléiades, Résidence

 Imrane,(En face école primaire
 Abdelmoumen(, Appt(N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،
Casablanca Maroc

MEHOS SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
لينا، رقم 307، املنطقة الصناعية 

سيد2 معروف - 20000 
الدارالبيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجار2 

.196193
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2021 مارس) (18 في) املؤرخ 

املصادقة على):
شركة)) )ة() السيد) تفويت 
 PRECISION MEDICALE
 MAROC SARL, par abréviation »
PRECISMED SARL « 1.200)حصة)
حصة) (1.200 أصل) من  اجتماعية 
لفائدة))السيد))ة()الحسين إدوخسان)

بتاريخ)18)مارس)2021.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 26 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أبريل)2021)تحت رقم)775816.
184I

FIDUCIAIRE  GESTION ZIADI

SOUKARA MALAK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE  GESTION(ZIADI
 LOT LAAYOUNE 84

 2BOULEVARD RAYAUME
 D›ARABIE(SAOUADITE 1ER

 ETG(N°12 84 LOT(LAAYOUNE
 2BOULEVARD RAYAUME

 D›ARABIE(SAOUADITE 1ER

 ETG(N°12، 90000، TANGER

MAROC

SOUKARA MALAK شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 37 , اقامة 

فرابي عمارة س شارع ابو عالء 

مار2 محل 56 و 57 ساحة كسطيار  

طنجة 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

106729

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 ما2) (10

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOUKARA MALAK

-)مقهى و) (: غرض الشركة بإيجاز)

مخبزة الحلويات).

وغرف) املقاهي  عمليات  -جميع 

املعجنات والكريمة) الشا2 ومحالت 

والسندويشات) واأللبان  واملخابز 

الخفيفة واملطاعم..

 ,  37 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

اقامة فرابي عمارة س شارع ابو عالء)

مار2 محل)56)و)57)ساحة كسطيار))

طنجة)90000)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)املغرب سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

100)حصة) ( (: السيد جابر هشام)

بقيمة)1.000)درهم للحصة).

بقيمة) (100 (: السيد جابر هشام)

1.000)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

حي) السيد جابر هشام عنوانه)ا()

النزاهة زنقة سيد2 عبد املومن رقم)

13 90000)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

حي) السيد جابر هشام عنوانه)ا()

النزاهة زنقة سيد2 عبد املومن رقم)

13 90000)طنجة))املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (05 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

.M08202150174(2020)تحت رقم

185I

STE BOMGLAZ SARL

BOMGLAZ SARL  AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE BOMGLAZ SARL

دوار تزايت تمرووت تافراوتن 

تارودانت ، 83000، تارودانت 

املغرب

BOMGLAZ(SARL  AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

تزايت تمرووت تافراوتن تارودانت - 

83000 تارودانت املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 

7715

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (26

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BOMGLAZ SARL  AU

:)مقاو4 في) غرض الشركة بإيجاز)
إدارة

العمليات التجارية والخدمات).
دوار) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
(- تزايت تمرووت تافراوتن تارودانت)

83000)تارودانت املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99))سنة).
الشركة:)) رأسما4  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:
السيد ايت همو الحسين):))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
الحسين) همو  ايت  السيد 
تمرووت) تزايت  دوار  عنوانه)ا()
تافراوتن تارودانت)83000)تارودانت)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
الحسين) همو  ايت  السيد 
تمرووت) تزايت  دوار  عنوانه)ا()
تافراوتن تارودانت)83000)تارودانت)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بتارودانت))بتاريخ)06)ما2)

2021)تحت رقم)395.
186I

OMNICOMPTA

MAROC KITCHEN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

OMNICOMPTA
97 شقة رقم 5 حي كريمة سال ، 

11010، سال املغرب
MAROC KITCHEN شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي 101  

رياض والد مطاع قطاع 3ـ  تمارة - 
10023 تمارة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجار2 

.109151
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الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تقرر) (2021 مارس) (11 في) املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 
 MAROC الوحيد) الشريك  ذات 
KITCHEN))مبلغ رأسمالها)100.000 
  101 درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي)
تمارة) ـ) (3 قطاع) مطاع  والد  رياض 
(: (4 نتيجة  املغرب  تمارة  (10023  -

ضعوبة املقاولة.
  101 ب) التصفية  مقر  حدد  و 
(- تمارة) ـ) (3 رياض والد مطاع قطاع)

10023)تمارة املغرب.)
و عين:

السيد)ة())محمد))ادري�ضي قيطوني)
حي كيش االوداية)) (484 و عنوانه)ا()
)ة() كمصفي) املغرب  تمارة  (10023

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما2) (05 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

2021)تحت رقم)114414.
187I

HORIZON LINES SARL

QUALITY SPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسما4 الشركة

HORIZON LINES SARL
شارع محمد اليزيد2، إقامة 

األندلس، بلوك H، الطابق الثاني، 
رقم 11 ، 93040، تطوان املغرب
QUALITY SPORT شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

الوحدة، رقم 25 - 93000 تطوان 
املغرب.

رفع رأسما4 الشركة
رقم التقييد في السجل التجار2 

.23393
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تم) (2021 أبريل) (28 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رأسما4  رفع 

»100.000)درهم«)أ2 من)»100.000 

عن) درهم«) (200.000« إلى) درهم«)

أو) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما2) (06 بتاريخ) ( بتطوان) االبتدائية 

2021)تحت رقم)1007.

188I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

KMT IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL

SARL

Appt.N°2, 2°Etage(Lot.

 B22 Lotissement(Zaitoune

 TIKIOUINE(AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

KMT IMMOBILIER شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 

عائشة شارع الحسن الثاني أكادير - 

80000 اكادير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

47355

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (28

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 KMT (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.IMMOBILIER

تأجير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

شقق مفروشة.

عمارة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
عائشة شارع الحسن الثاني أكادير)-)

80000)اكادير املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: السيد طارق السماللي)

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.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
السيد طارق السماللي عنوانه)ا()
رحمة) (05 رقم) الرحمة  منزه  فيالت 
دار بوعزة النواصر الدار البيضاء) (2

20000)الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما2) (07 بتاريخ) ( باكادير) التجارية 

2021)تحت رقم)99473.

189I

G.MAO.CCF

STE MA MARKET RETAIL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

G.MAO.CCF
 AVENUE HASSAN II VILLE 24

 NOUVELLE ، 30000، FES
MAROC

STE MA MARKET RETAIL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

 N° وعنوان مقرها اإلجتماعي
 50 RUE 14 LOTS(OUED(FES
 RESIDENCE MARYAM MAG

 RDC(FES. N° 50 RUE 14
 LOTS OUED FES RESIDENCE

 MARYAM MAG RDC FES.
30000 fes(maroc

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 

67715

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (01

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MA MARKET RETAIL

 TENANT(:(غرض الشركة بإيجاز

 UN MAG D’ALIMENTATION

  GENERALE-MARCHAND  DE

 PRODUIT CHIMIQUES EN

.DETAIL

 N° (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 50 RUE 14 LOTS OUED FES

 RESIDENCE MARYAM MAG

 RDC FES. N° 50 RUE 14

 LOTS OUED FES RESIDENCE

 MARYAM MAG RDC FES. 30000

.fes maroc

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 -

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

 YOUNES ABDELLAOUI(السيد

 N° 34 ETG 2 BLOC 4 عنوانه)ا()

 HAY TGHAT FES 30000 FES

.MAROC

 MOHAMED السيد)

 BLOC 4 عنوانه)ا() (ABDELLAOUI

 N° 34 HAY RGHAT FES 30000

.FES MAROC

 HASSANIA السيدة)

 N39 ETG عنوانه)ا() (MERBOUH

 2 Q1 LOTS HADIKA TGHAT FES

.30000 FES MAROC
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 LAMIAE OUALI السيدة)
 34BLOC 4 ( عنوانه)ا() (ALAMI
.TGHAT FES 30000 FES MAROC
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
 YOUNES ABDELLAOUI(السيد
 N° 34 ETG 2 BLOC 4 عنوانه)ا()
 HAY TGHAT FES 30000 FES

MAROC
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس))بتاريخ)06)ما2)2021 

تحت رقم)2223/21.

190I

FLASH ECONOMIE

MOHAMED OVITCHE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 MOHAMED OVITCHE« شركة
« S.A.R.L

شركة ذات مسؤولية محدودة 
برأسما4 100.000 درهم

املقر اإلجتماعي :  رقم 38 مكرر زنقة 
مراكش-الخميسات

رقم السجل التجار2 : 28737 
بالخميسات

عام) جمع  محضر  بمقت�ضى 
تم) ( (2021.04.12 بتاريخ) ( استثنائي)
 MOHAMED (« الحل املبكر لشركة)
وتعيين السيدة) (« (OVITCHE SARL

بية خديجة مصفية للشركة.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
اإلبتدائية) باملحكمة  الضبط 
بالخميسات)،)تحت رقم)184))بتاريخ)

2021.05.05

191I

FLASH ECONOMIE

BOUALAM SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد
حل شركة

 BOUALAM SERVICE  شركة
 S.A.R.L AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد برأسما4 

150.000 درهم   

املقر اإلجتماعي :  حي االندلس رقم 

299 تيفلت

رقم السجل التجار2 : 28021 

بالخميسات

عام) جمع  محضر  بمقت�ضى 

تم) (2021.04.07 بتاريخ) استثنائي 

 BOUALAM (« لشركة) املبكر  الحل 

SERVICE SARL AU)»)وتعيين السيد)

بوعالم احمد مصفيا للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

اإلبتدائية) باملحكمة  الضبط 

بالخميسات)،)تحت رقم)140))بتاريخ)

2021.04.19

192I

FLASH ECONOMIE

YASMINE BATIMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

 YASMINE BATIMENT « شركة

« S.A.R.L AU

شركة ذات مسؤولية محدودة  ذات 

الشريك الوحيد برأسما4 100.000 

درهم

املقر اإلجتماعي : تجزئة الكرم رقم 

18 تيفلت

رقم السجل التجار2 : 28449 

بالخميسات

عام) جمع  محضر  بمقت�ضى 

تم) ( (2021.04.09 بتاريخ) ( استثنائي)

 YASMINE (« لشركة) املبكر  الحل 

وتعيين) (« (BATIMENT SARL AU

مصفيا) الدين  نور  محب  السيد 

للشركة.

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

اإلبتدائية) باملحكمة  الضبط 

بالخميسات)،)تحت رقم)141))بتاريخ)

2021.04.19

193I

FLASH ECONOMIE

SYNAPSE GARDIENNAGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة
 SYNAPSE GARDIENNAGE «

S.A.R.L « شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة 

برأسما4 100.000 درهم
املقر اإلجتماعي : د 26 حي االندلس 

تيفلت
السجل التجار2 : 26847

عام) جمع  محضر  بمقت�ضى 
وبناءا) (2013.12.10 استثنائي بتاريخ)
طرف) من  املقدمة  االستقالة  على 
السيد العقاد مروان قامت الشركة)

بالتغيير اآلتي:
زين) اليسار2  السيد  تعيين  (-

العابدين،)مسيرا جديدا للشركة.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية) باملحكمة  الضبط 
بتاريخ)) ( تحت رقم182) بالخميسات،)

 2021.05.04
194I

مكتب معيشة للحسابات و األستشارات الجبائية

K.Z FRERE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
مكتب معيشة للحسابات 

واألستشارات الجبائية
حي السالم بلوك E  رقم 22 -- سيد2 
سليمان ، 14200، سيد2 سليمان 

املغرب
K.Z FRERE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي توطين: 
مكتب رقم 3 إقامة الياسمين 25 
بولفار يعقوب املنصور  - 14200 

سيد2 سليمان املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

60517
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (28
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 K.Z (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FRERE

-أعما4) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

متنوعة.

توطين:) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 25 الياسمين) إقامة  (3 رقم) مكتب 

 14200 (- ( املنصور) يعقوب  بولفار 

سيد2 سليمان املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد محمد قزيبر):))200)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

 200 ( (: قزيبر) عبداملجيد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد هشام قزيبر)):))200)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

 400 ( (: ( السيدة عائشة الزروالي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد محمد قزيبر عنوانه)ا()دوار)

سيد2) (14200 بومعيز) الكرينات 

سليمان املغرب.

السيد عبداملجيد قزيبر عنوانه)ا()

سيد2) (14200 دوار املغليين بومعيز)

سليمان املغرب.

عنوانه)ا() ( قزيبر) هشام  السيد 

دوار الكرينات بومعيز)14200)سيد2)

سليمان املغرب.

السيدة عائشة الزروالي))عنوانه)ا()

سيد2) (14200 دوار املغليين بومعيز)

سليمان املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

السيد محمد قزيبر عنوانه)ا()دوار)

 14200  14200 بومعيز) الكرينات 

14200

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

06)ما2) االبتدائية بالقنيطرة))بتاريخ)

2021)تحت رقم)-.

195I
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GENIE MANAGEMENT  CONSULTING

ZK SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)

  GENIE MANAGEMENT

CONSULTING

 Boulevard,  Al(Qods, Lot(Al 157

 Majd, 1er(Etage, Appart(N°6, BP

 64, Aouama – Tanger، 90000،

TANGER MAROC

ZK SERVICES شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي زنقة 

جيوت  - 90000 طنجة  املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجار2 

.69679

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 

تمت) (2021 أبريل) (21 في) املؤرخ 

نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

الترويج العقار2.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

ما2) (04 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)241987.

196I

MONDIALE GEST

CHANTIERS RIDA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسما4 الشركة

MONDIALE GEST

 IMM 202 APT 01A(PORTES(DE

 MARRAKECH 2 - MARRAKECH

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

CHANTIERS RIDA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 

68 عملية العنبر 2ـ175 املسيرة 2 

مراكش - 40000 مراكش املغرب.
رفع رأسما4 الشركة

رقم التقييد في السجل التجار2 
.93975

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تم) (2021 أبريل) (29 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسما4  رفع 
»500.000)درهم«)أ2 من)»500.000 
عن) درهم«) (1.000.000« إلى) درهم«)
أو) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما2) (06 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)123813.

197I

CAFE GODAX

CAFE GODAX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAFE GODAX
 26AVENUE MERS SULTAN

 APPT 3 ETG 1 CASABLANCA ،
20130، CASABLANCA 20130

CAFE GODAX شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 26 شارع  

مرس السلطان شقة  3 الطابق 
األو4  البيضاء 20130 الدارالبيضاء 

أملغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 
502257

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (19
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 CAFE (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.GODAX

مقهى و) ( (: غرض الشركة بإيجاز)
توزيع القهوة).

26)شارع)) عنوان املقر االجتماعي):)
الطابق) (3 ( شقة) السلطان  مرس 
األو4))البيضاء)20130)الدارالبيضاء)

أملغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد رضوان الصغيور):))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
الصغيور) رضوان  السيد 
عمارة) (1 إقامة بيتي م س) عنوانه)ا()
 20130 ( الحسني) الحي  (5 شقة) (1

الدارالبيضاء)أملغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
الصغيور) رضوان  السيد 
عمارة) (1 إقامة بيتي م س) عنوانه)ا()
 20130 ( الحسني) الحي  (5 شقة) (1

الدارالبيضاء)أملغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ما2)2021)تحت رقم)777542.

198I

AMOURI CONSULTING

BLANDICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AMOURI CONSULTING
 Fès(Lotissement(Belair 2

 Dokkarat(Bureau 2 Immeuble
 Espace(Bureaux(des(Champs،

30000، FES(MAROC
BLANDICES شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي فيال 5 
سيتي الزهور 2 حي فرح - 30090 

فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 

67593

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (16

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BLANDICES

استيراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتصدير وإنتاج وتوزيع مستحضرات)

التجميل والنباتات الطبية.

 5 فيال) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 30090 (- فرح) حي  (2 الزهور) سيتي 

فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسما4  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

السيدة صوفيا السود2 القر�ضي):))

50)حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 50 ( (: السيد محمد التاجموعتي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة صوفيا السود2 القر�ضي)

2)حي) 5)سيتي الزهور) عنوانه)ا()فيال)

فرح)30090)فاس املغرب.

التاجموعتي) محمد  السيد 

2)حي) 5)سيتي الزهور) عنوانه)ا()فيال)

فرح)30090)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

السيدة صوفيا السود2 القر�ضي)

2)حي) 5)سيتي الزهور) عنوانه)ا()فيال)

فرح)30090)فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (29 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2021)تحت رقم)-.

199I
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مجموعة سميد كوم

مجموعة سميد كوم
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إغالق فرع تابع لشركة تجارية يوجد)

مقرها االجتماعي باملغرب

مجموعة سميد كوم
تعاونية النصر سيد2 سليمان مو4 
الكيفان مكناس، 50000، مكناس 

املغرب
مجموعة سميد كوم »شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: الطابق 
السفلي و الطابق االو4 تعاونية 

النصر سيد2 سليمان مو4 كيفان 
مكناس - 50000 مكناس املغرب.
»إغالق فرع تابع لشركة تجارية 
يوجد مقرها االجتماعي باملغرب«
رقم التقييد في السجل التجار2: 

.35503
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)19)أبريل)2021)تقرر إغالق)
فرع تابع لشركة مجموعة سميد كوم)
تسميته مجموعة سميد كوم والكائن)
شقة) (24 مختارة) عمارة  في  عنوانه 
شتنبر شارع) (2 ساحة) (6 الطابق) (24
مكناس) ( الجديدة) املدينة  قنيطرة 

50000)مكناس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
ما2) (05 بتاريخ) ( بمكناس) التجارية 

2021)تحت رقم)2257.
200I

ادكو كونسيل

LIVE AGENCY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إضافة تسمية تجارية أو شعار)

ادكو كونسيل
26 حي الريحان الطابق 1 الشقة 2 
حي الراحة. ، 20550، الدار البيضاء 

املغرب
LIVE AGENCY »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: 3 زنقة 
شتال شارع عبداملومن حي النخلة - 

20020 الدارالبيضاء املغرب.

»إضافة تسمية تجارية أو شعار«

رقم التقييد في السجل التجار2: 

.416655

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)

تقرر) (2021 مارس) (22 في) املؤرخ 

إضافة شعار تجار2 للشركة وهو:

رياض الحسناء

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 04 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ما2)2021)تحت رقم)776841.

201I

FIDUCIAIRE  GESTION ZIADI

TCBTD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير تسمية الشركة

FIDUCIAIRE  GESTION(ZIADI

 LOT LAAYOUNE 84

 2BOULEVARD RAYAUME

 D›ARABIE(SAOUADITE 1ER

 ETG(N°12 84 LOT(LAAYOUNE

 2BOULEVARD RAYAUME

 D›ARABIE(SAOUADITE 1ER

 ETG(N°12، 90000، TANGER

MAROC

TCBTD شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي 165 شارع 

ولي العهد  165 شارع ولي العهد 

90000 طنجة املغرب .

تغيير تسمية الشركة
رقم التقييد في السجل التجار2 

97581

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تغيير) (2021 فبراير) (11 املؤرخ في)

إلى) (»TCBTD« من) الشركة  تسمية 

. « LUFY TRAV«

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (24 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)1825.

202I

Abi(abdelouahad(laabi

STE MARYOU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Abi(abdelouahad(laabi

 rue(aljihad(hay(riad(route 42

Ain(smen ، 30000، فاس املغرب

STE MARYOU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مكاتب 

املارينا الطابق 3 مكتب 19 شارع 

عبد الكريم بنجلون م ج - 30000 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 

67721

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (13

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MARYOU

تاجر) (1- (: غرض الشركة بإيجاز)

الحبوب بالجملة.

مكاتب) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

املارينا الطابق)3)مكتب)19)شارع عبد)

فاس) (30000 (- الكريم بنجلون م ج)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

حسن) املدغر2  العلو2  السيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

حسن) املدغر2  العلو2  السيد 
 9 هللا) عبد  موال2  شارع  عنوانه)ا()
املنصور) باب  زنقة  صباح  تجزئة 

الزهور)1 30000)فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
حسن) املدغر2  العلو2  السيد 
 9 هللا) عبد  موال2  شارع  عنوانه)ا()
املنصور) باب  زنقة  صباح  تجزئة 

الزهور)1 30000)فاس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس))بتاريخ)07)ما2)2021 

تحت رقم)2228.
203I

TR-GESTION

 KINESITHERAPIE SPA
BEAUTE NATURELLE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

TR-GESTION
 AGDAL ، 12000، RABAT

MAROC
 KINESITHERAPIE SPA BEAUTE

NATURELLE  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي بلوك 
3 الدور الرابع شقة 25 مجمع 
الجوهرة تمارة - 12000 تمارة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

132993
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (20
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 KINESITHERAPIE SPA BEAUTE

. NATURELLE
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غرض الشركة بإيجاز):)-)التدليك)
والتجميل)-)منتجع صحي

 3 بلوك) (: عنوان املقر االجتماعي)
الدور الرابع شقة)25)مجمع الجوهرة)

تمارة)-)12000)تمارة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 ( (: الطاويها) ليلى  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
السيدة حنان عياد):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() الطاويها  ليلى  السيدة 
عمارة)19)الشقة)02)الشطر)2)األمل)

1  12000)تامسنا املغرب.
عنوانه)ا() عياد  حنان  السيدة 
 6 ش) ب  ع  عبود  بن  أحمد  زنقة 

القبيبات))10050)تامسنا املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
عنوانه)ا() الطاويها  ليلى  السيدة 
عمارة)19)الشقة)02)الشطر)2)األمل)

1  12000)تامسنا املغرب
عنوانه)ا() عياد  حنان  السيدة 
 6 ش) ب  ع  عبود  بن  أحمد  زنقة 

القبيبات))10050)الرباط املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما2) (07 بتاريخ) ( بتمارة) االبتدائية 

2021)تحت رقم)5625.
204I

SOLFAMI

SOLFAMI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOLFAMI
 ZONE INDISTRUELLE WIFAK
 1 BOULEVARD(HH 24 RUE
 2 IMM 19 APPT 2 ، 2240،

casablanca maroc
SOLFAMI شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

 ZI WIFAK وعنوان مقرها اإلجتماعي

 1 Bd(HH 24 RUE 2 IMM 19

 APPT 2  - 20240 CASABLANCA

MAROC

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

15742

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (28

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOLFAMI

 TRAVAUX(:(غرض الشركة بإيجاز

 DIVER OU CONSTRUCTION

. PRESTATION DE SERVICE

 ZI (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 WIFAK 1 Bd HH 24 RUE 2

 IMM 19 APPT 2  - 20240

.CASABLANCA MAROC

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 -

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

 SOUANI NAJWA السيدة)

 JARDINS OULFA عنوانه)ا()

 CASABLANCA 20190

.CASABLANCA MAROC

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

 SOUANI NAJWA السيدة)

 JARDINS OULFA عنوانه)ا()

 CASABLANCA 20190

CASABLANCA MAROC

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
(- بتاريخ) ( البيضاء) بالدار  التجارية 

تحت رقم)-.

205I

COMPTA DAK

SUMATEK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTA DAK
شارع محمد فاضل السماللي 

حي السالم رقم 1308 ، 73000، 
الداخلة املغرب

SUMATEK شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
مزوار رقم 172 - 70000 العيون 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 
36515

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 ما2) (03
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SUMATEK
اشغا4)) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

متنوعة أو إنشائية
ماء) أنابيب؛) الصحي؛) الصرف  (-

صالح للشرب)؛
-)أعما4 الطرق والطرق الحضرية.
-)جميع دراسات املشروع وجميع)
وجه) وعلى  بالبناء) املتعلقة  األعما4 
وتركيب) املواد  توريد  الخصوص:)
ومياه) )الغاز  املختلفة) الشبكات 
والر2) الصحي  والصرف  الشرب 

والكهرباء)واالتصاالت(.

التطوير العقار2 بكافة أشكاله) (-

واالستبدا4) االستحواذ  من خال4  (،

لجميع) والتقسيم  والتقسيم  والبيع 

املباني العمرانية سواء)كانت مبنية أو)

غير مبنية.

عمليات) جميع  وتنفيذ  إنجاز  (-

املساكن) أو  املباني  وتشييد  البناء)

لجميع االستخدامات)؛

(/ واستيراد) وتسويق  تصنيع  (-

تصدير مواد ومعدات البناء)؛)القيام)

واإلصالح) الصيانة  أعما4  بجميع 

وامليكانيكية) الصناعية  بأنواعها 

والكهربائية واإللكترونية وتكنولوجيا)

املعلومات واألجهزة املنزلية والزراعة)

واللف واللحام.

أو عن طريق) املوقع  في  الشراء) (-

االستيراد أو البيع في السوق املحلي أو)

تصدير املعدات واألدوات وامللحقات)

املتعلقة) واملكونات  االستهالكية 

باألنشطة املذكورة أعاله)؛

جميع) وتوزيع  وإدارة  تمثيل  (-

جميع) وتمثيل  التجارية  العالمات 

األشخاص الطبيعيين أو االعتباريين)

املرتبطين بغرض الشركة)؛

-)جميع األنشطة املتعلقة بخدمة)

باألصالة عن نفسها) (، ما بعد البيع)

أو) مغربية  شركات  عن  وبالنيابة 

أجنبية أخرى)؛

-)إنشاء)وتشغيل الوكاالت واملكاتب)

واملستودعات لتسهيل تحقيق هدف)

الشركة)؛

واالتجار) والتصدير  االستيراد  (-

والشحن والتمثيل والسمسرة لجميع)

الغذائية) واملواد  والسلع  املنتجات 

مهما كانت طبيعتها ومنشأها ووجهتها؛

-)دراسة وبحث وتصميم وتصنيع)

وشراء) وتحويل  ومعالجة  وتسويق 

وبيع جميع املواد واملنتجات واألشياء)

واإلمدادات املرتبطة بشكل مباشر أو)

غير مباشر باألنشطة املذكورة أعاله)؛

جميع) وإدارة  وتشغيل  تنظيم  (-

األنشطة املتعلقة بتشغيل الوحدات)

ذات) األخرى  واألنشطة  السياحية 

الصلة.
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وتقديم) واقتناء) وتشغيل  إدارة  (

واملطاعم) الفنادق  وتأجير  الطعام 

والشقق املفروشة وكرفانات التخييم)

والرياض) التقليدية  والبيوت  والنز4 

وجميع املنشآت السياحية األخرى)؛

(، تسويق) (، تصدير) (/ استيراد) (-

تسويق) (، تمثيل) (، تمثيل) (، سمسرة)

(، املنتجات) (، األشياء) وتوزيع جميع 

املواد)،)البضائع)،)اآلالت)،)امللحقات)

عام) بشكل  بالصناعة  املتعلقة 

والتجارة العامة)؛

جميع) (، أعم) وبصورة  وبطريقة 

والصناعية) التجارية  املعامالت 

والتي) (، والعقارية) واملنقولة  واملالية 

قد تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر)

باألشياء)املحددة أعاله أو من املحتمل)

أن تعزز تطوير الشركة.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

العيون) (70000  -  172 رقم) مزوار 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد علي وهراء):))1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

حي) عنوانه)ا() وهراء) علي  السيد 

املسيرة)02)زنقة ابي رقراق رقم)1017 

73000)الداخلة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

حي) عنوانه)ا() وهراء) علي  السيد 

املسيرة)02)زنقة ابي رقراق رقم)1017 

73000)الداخلة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما2) (06 بتاريخ) ( بالعيون) االبتدائية 

2021)تحت رقم)1444/2021.

206I

CABINET(SEDDIK(&(ASSOCIES

 بلو الين لوتسمون

BLUELINE LOTISSEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET(SEDDIK & ASSOCIES
 185BD ZERKTOUNI

 RESIDENCE(ZERKTOUNI 6EME
 ETAGE ، 20330، CASABLANCA

MAROC
 BLUELINEبلو الين لوتسمون 
LOTISSEMENT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 131 شارع 
أنفا ، إقامة أزور، املكتب 11 ب   - 

20000 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

501851
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2019 أكتوبر) (05
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 BLUELINEلوتسمون الين  بلو  ( (:

.LOTISSEMENT
الترويج) (• (: غرض الشركة بإيجاز)
العقار2 والقيام بأ2 تقسيم فرعي أو)

عملية تطوير.
املعدة) املباني  جميع  تشييد  (•

لجميع االستخدامات.
•)بيع أرض أو أ2 عقار.

 131 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 11 املكتب) إقامة أزور،) (، شارع أنفا)

ب)))-)20000)الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسما4  مبلغ 

10.000.000)درهم،)مقسم كالتالي:
السيد الحسين بولهام)):))49.500 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد سيف الدين بودية:))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد محمد الشرقاو2):)12.156 

حصة عينية بقيمة)100)درهم.

 6.078 (: السيدة خولة الشرقاو2)

حصة عينية بقيمة)100)درهم.

 1.620 (: املكريني) فاطنة  السيدة 

حصة عينية بقيمة)100)درهم.

(: الشرقاو2) خديجة  السيدة 

 100 بقيمة) عينية  حصة  (2.946

درهم.

عرباو2:) الرحمان  عبد  السيد 

 100 بقيمة) عينية  حصة  (6.874

درهم.

 6.874 (: عرباو2) محمد  السيد 

حصة عينية بقيمة)100)درهم.

السيدة الحسنية عرباو2):)3.437 

حصة عينية بقيمة)100)درهم.

 3.437 (: عرباو2) زينب  السيدة 

حصة عينية بقيمة)100)درهم.

 6.078 (: السيدة اسية الشرقاو2)

حصة عينية بقيمة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد محمد الشرقاو2 عنوانه)ا()

ليساسفة تجزئة الخزامى ح ح عمارة)

البيضاء) الدار  (20000 البيضاء) (79

املغرب.
الشرقاو2) خولة  السيدة 
154)زنقة الفونس دوديت) عنوانه)ا()

فرنسا)93500)فرنسا فرنسا.

السيدة فاطنة املكريني عنوانه)ا()

الجعد) ابي  (168 رقم) عرباوة  درب 

20000)ابي الجعد املغرب.
الشرقاو2) خديجة  السيدة 

درب الزالغي ابي الجعد) (9 عنوانه)ا()

20000)ابي الجعد املغرب.
عرباو2) الرحمان  عبد  السيد 

درب الزالغي ابي الجعد) (9 عنوانه)ا()

20000)ابي الجعد املغرب.

السيد محمد عرباو2 عنوانه)ا()9 

ابي) (20000 درب الزالغي ابي الجعد)

الجعد املغرب.

عرباو2) الحسنية  السيدة 
درب الزالغي ابي الجعد) (9 عنوانه)ا()

20000)ابي الجعد املغرب.
عنوانه)ا() عرباو2  زينب  السيدة 

اسبانيا)20000)اسبانيا اسبانيا.
الشرقاو2) اسية  السيدة 
ابي) (168 درب عرباوة رقم) عنوانه)ا()

الجعد)20000)ابي الجعد املغرب.
السيد الحسين بولهام عنوانه)ا()
فرنسا) (93500 ليكليز) بالص  (45

93500)فرنسا فرنسا.
بودية) الدين  سيف  السيد 
طابق) نورماند2  84زنقة  عنوانه)ا()
7)شقة)13)املعاريف اليضاء)20000 

الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
بودية) الدين  سيف  السيد 
زنقة نورماند2 طابق) (84 عنوانه)ا()
الدار) (20000 املعاريف) (13 شقة) (7

البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ما2)2021)تحت رقم)777071.

207I

مستأمنة املتنبي للمحاسبة

GHAILAN TRAV
إعالن متعدد القرارات

مستأمنة املتنبي للمحاسبة
130 شارع املتنبي الطابق 2 ، 

23000، بني مال4 املغرب
GHAILAN TRAV »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: سوق 
سبت  دار اوالد زيدوح اوالد علي 
محمد - 23203 فقيه بن صالح 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجار2: 
.1635

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) (2021 أبريل) (21 املؤرخ في)

القرارات التالية:)
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قرار رقم)1:)الذ2 ينص على مايلي:)
تفويت الحصص

قرار رقم)2:)الذ2 ينص على مايلي:)
تغير املسير

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)
النظام األسا�ضي التالية:)

ينص) الذ2  6و7:) رقم) بند 
جميع) تفويت  تم  لقد  مايلي:) على 
عبد) السيد  يملكها  التي  الحصص 
املجيد بوغيالن))1000()لسيد احمد)

احميدوش)
على) ينص  الذ2  (:12 رقم) بند 
مايلي:)بعد استقالة املسير عبد املجيد)
احمد احميدوش) ( بوغيالن تم تعين)

مسير جديد و له جميع الصالحيات
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) ( االبتدائية بالفقيه بن صالح)

06)ما2)2021)تحت رقم)139.
208I

مستأمنة فيسكاكوم

WASSIM TEK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مستأمنة فيسكاكوم
رقم 25، زنقة املستشفى، ، 25350، 

واد2 زم املغرب
WASSIM TEK شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 22 
تجزئة الفتح - 25350 واد2 زم 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 
1171

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2021 مارس) (10
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.WASSIM TEK
بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السجاد
االستيراد والتصدير

تجارة كبيرة.
رقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
واد2 زم) (25350 (- تجزئة الفتح) (22

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: السيد الخروبي محمد)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد الخروبي محمد عنوانه)ا()
واد2) (25350 تجزئة الفتح) (22 رقم)

زم املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
السيد الخروبي محمد عنوانه)ا()
واد2) (25350 تجزئة الفتح) (22 رقم)

زم املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما2) (06 بتاريخ) ( االبتدائية بواد2 زم)

2021)تحت رقم)27/2021.

209I

AMOURI CONSULTING

ROSE & CANNELLE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إضافة تسمية تجارية أو شعار)

AMOURI CONSULTING
 Fès(Lotissement(Belair 2

 Dokkarat(Bureau 2 Immeuble
 Espace(Bureaux(des(Champs،

30000، FES(MAROC
ROSE & CANNELLE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: تجزئة 
رقم 49 سينور 1 دكرات - - فاس 

املغرب.

»إضافة تسمية تجارية أو شعار«

رقم التقييد في السجل التجار2: 

.66217

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)

تقرر) (2021 مارس) (04 في) املؤرخ 

إضافة شعار تجار2 للشركة وهو:

تشغيل) مواصلة  الشركاء) قرر 

أعما4 الشركة تحت العالمة التجارية)

تم) التي  (، (ROSE( &( CANNELLE

 03/04/2021 الحصو4 عليها بتاريخ)

تحت رقم)2309096

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

أبريل) (26 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2021)تحت رقم)2025.

210I

AUDIT HOUSE(أوديت هاوس

IB AROME
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)

AUDIT HOUSE أوديت هاوس
تجزئة الكولين 2 عمارة لوماتينيون 

الطابق 2 املكتب 6 سيد2 معروف، 

20150، البيضاء املغرب

IB AROME شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي دوار ايت 

مسعود جماعة حربيل - البور  - 

40000 مراكش املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجار2 

.42997

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 

تمت) (2021 فبراير) (01 في) املؤرخ 

نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

املياه) أو  العطرية  للزيوت  مقطر 

املعطرة أو الطبية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

ما2) (05 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)123712.

211I

AUDIT HOUSE(أوديت هاوس

IB AGRI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AUDIT HOUSE أوديت هاوس
تجزئة الكولين 2 عمارة لوماتينيون 

الطابق 2 املكتب 6 سيد2 معروف، 

20150، البيضاء املغرب

IB AGRI شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار ايت 

مسعود جماعة حربيل البور - 

40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

114515

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 يناير) (25

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 IB (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AGRI

شركة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

زراعية.

دوار) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

(- ايت مسعود جماعة حربيل البور)

40000)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

الشركة 2-ب))أروم):))990)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

 10 ( (: ( إخيواش) محمد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الشركة 2-ب))أروم عنوانه)ا()دوار)
البور) حربيل  جماعة  مسعود  ايت 

40000)مراكش املغرب.
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السيد محمد إخيواش))عنوانه)ا()

 40000 تاركة) (9 إقامة ال مثيل رقم)

مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

السيد محمد إخيواش))عنوانه)ا()

 40000 تاركة) (9 إقامة ال مثيل رقم)

مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما2) (04 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)123687.

212I

AUDIT HOUSE(أوديت هاوس

EXCIPIUM
إعالن متعدد القرارات

AUDIT HOUSE أوديت هاوس
تجزئة الكولين 2 عمارة لوماتينيون 

الطابق 2 املكتب 6 سيد2 معروف، 

20150، البيضاء املغرب

EXCIPIUM »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 167 شارع 

مهد2 بن بركة اقامة ميراج مكتب 

4 - - البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجار2: 

.497921

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)16)أبريل)2021

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذ2 ينص على مايلي:)

باع السيد))منصيف املصمود2))500 

و باع) حصة للسيد محمد إخيواش.)

 500 ( املصمود2) منصيف  ( السيد)

حصة للسيد جما4 زريكم.

قرار رقم)2:)الذ2 ينص على مايلي:)

تعيين السيد محمد إخيواش والسيد)

جما4 زريكم))كمسيرين معا للشركة)

بدال عن السيد))منصيف املصمود2)

املستقيل

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)

بند رقم)8:)الذ2 ينص على مايلي:)
مايلي:) على  ينص  الذ2  (:8 رقم) بند 
رأسما4) حدد  (: الشركة) رأسما4 
درهم) (300000 مبلغ) في  الشركة 
بقيمة) حصة  (3000 على) مقسمة 
على) موزعة  للواحدة  درهم  (100
1500)حصة لكل) (: كما يلي) الشركاء)
والسيد) إخيواش  السيد محمد  من 

جما4 زريكم.
على) ينص  الذ2  (:34 رقم) بند 
عينا مسيريين معا للشركة و) مايلي:)
محمد) السيدان  محدودة  غير  ملدة 
الباقي دون) إخيواش و جما4 زريكم.)

تغيير.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ما2)2021)تحت رقم)777531.
213I

efg expert

HANA GROSSISTE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

efg expert
  Av(lalla(Yacout  5eme, Appt 39

D ، 20000، casablanca(maroc
HANA GROSSISTE 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 التجار2 : 
116191

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (21
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 HANA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.GROSSISTE
بيع مواد) (: غرض الشركة بإيجاز)

البناء.
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 رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: الهوتي) أحمد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() الهوتي  أحمد  السيد 
سيد2) قيادة  مو�ضى  اوالد  مدشر 

اليماني))90055)أصيلة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
عنوانه)ا() الهوتي  أحمد  السيد 
سيد2) قيادة  مو�ضى  اوالد  مدشر 

اليماني))90055)أصيلة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما2) (06 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)242171.

214I

COMPTA DAK

BENGRICH  MARBRE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

COMPTA DAK
شارع محمد فاضل السماللي 

حي السالم رقم 1308 ، 73000، 
الداخلة املغرب

BENGRICH  MARBRE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 
تفودارت رقم 526 حي موال2  - 

73000 الداخلة  املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 
18123

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 ما2) (06
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BENGRICH  MARBRE
أعما4) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

التشطيبات في البناء
-)بيع وشراء)الرخام بأ2 شكل
-)تسويق وإنتاج مواد البناء.

-)اعما4 متنوعة))انشاءات)-)رخام)
-)بالط)-)ديكور)-)جص)-)دهان وجميع)

االعما4 املتعلقة بقطاع العقار(.
-)نقل كل هذه األشكا4

-)استيراد)/)تصدير)،)تجارة عامة
-)تقديم الخدمة والتجارة

-)تأجير جميع أنواع معدات البناء)
والتشطيب وكذلك معدات النقل.

طلبات) وتقديم  املشاركة  (-
املناقصات واملزدا العلني

عمليات) بجميع  التاجر  يقوم  (-
االستيراد والتصدير لجميع املنتجات)
بجميع) واملواد  واألشياء) والبضائع 
نصف) إلى  الصنع  تامة  (، أنواعها)
تشطيب)،)بجميع أنواعها ومن جميع)

األصو4.
(، املتاجرة) (، البيع) (، الشراء) (-
من) التعاقد  (، التوزيع) (، التمثيل)

الباطن.
االستحواذ أو اإليجار أو اإليجار) (-
وكذلك التطوير والتحويل والتشغيل)
املباشر أو غير املباشر أل2 مصنع أو)

مبنى لتحقيق الغرض الرئي�ضي.
-)االستحواذ على حصة أو مصلحة)

في أ2 شركة أو عمل مماثل.
(، الحصير) (، الحصير) (، السجاد) (-
؛) املشمع وأغطية األرضيات األخرى)

معلقات جدارية وليست من نسيج.
وأغطية) واألحذية  املالبس  (-

الرأس.
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-)أجهزة ومنشآت اإلنارة والتدفئة)

والطبخ) البخار  وتوليد  والتبريد 

والتجفيف والتهوية وإمدادات املياه)

والتجهيزات الصحية.

املطبوعات؛) والكرتون.) الورق  (-

الصور.) الكتب.) لتجليد  مقاالت 

(، واملكتب) القرطاسية  مستلزمات 

باستثناء)األثاث)؛)مواد الصقة))مواد)

الصقة()لألغراض املكتبية أو املنزلية)

؛)مواد الرسم واملواد للفنانين.)فرش)

؛) تعليمية) أو  تعليمية  مواد  الطالء)

صفائح وأغشية وأكياس بالستيكية)

؛)كتلة الحروف)،) للتغليف والتعبئة)

الكليشيهات.

اللحوم) والرياح.) الشراء) (-

والطرائد) والدواجن  واألسماك 

الفواكه) اللحوم  مستخلصات  ؛)

واملجمدة) املحفوظة  والخضروات 

الهالم) ؛) واملطبوخة) واملجففة 

واملربيات والكومبوت.)بيض؛)الحليب)

ومنتجات) والزباد2  والزبدة  والجبن 
ودهون) زيوت  ؛) األخرى) األلبان 

غذائية.)شاى قهوة

تقديم) وخدمة  الطعام  تقديم  (-

الطعام))الطعام)،)استراحات القهوة)

،)املضيفات()؛)اقامة مؤقتة.

-)التجارة الوطنية والدولية

؛) كبير) منزلي  (، عام) تنظيف  (-

تنظيف نهاية العمل

-)أعما4 البناء

-)تنظيم فعاليات))وطنية ودولية(

واملؤتمرات) املعارض  تنظيم  (-

والندوات واملكتبات

-)نقل البضائع

حماية) وحماية.) وحراسة  أمن  (-

الشخصيات املهمة

الحريق) معدات  جميع  تسويق  (-

ومعدات) (RIA الحريق) وطفايات 

السالمة والحماية املهنية

-)بيع املالبس املهنية

واإلصالح) البناء) خدمات  (-

املدنية) والهندسة  والبناء) والتركيب 

واإلنارة العامة.

أنابيب) معدنية.) غير  بناء) مواد  (-
األسفلت) ؛) صلبة غير معدنية للبناء)
مباني) ؛) والقار) والقطران  والزفت 
(، اآلثار) ؛) غير معدنية) (، قابلة للنقل)

وليس من املعدن.
(، والشراء) البيع  (، االستيراد) (-

التجارة العامة
وتخزين) تعبئة  املواصالت؛) (-

البضائع)؛)منظمة السفر.
جميع أعما4 التطوير والنجارة) (-
والدهان والسباكة والصرف الصحي.
التقنية) واملعدات  الكمبيوتر  (-

واملراقبة بالفيديو.)العرض العام
شبابيك؛) ؛) السيارات) غسيل  (-
سجاد) (، ُبسط) والكرا�ضي  األرائك 

ُملصق
-)حفر

واملأكوالت) األسماك  صيد  (-
األسماك) وبيع  وشراء) البحرية 
واملأكوالت البحرية)؛)استزراع املحار)
وبلح) البحرية  واملأكوالت  واألسماك 

البحر وأذن البحر
واملعالجة) املعالجة  -املواصالت؛)
وتعبئة) البحرية  املأكوالت  تجميد 

األسماك
اإلمدادات) التوريد،) (-

االستهالكية،)التوريد الزراعي)،
ومعدات) بناء) ومواد  -عقاقير 
)بشرية) زراعية) وأغذية  كهربائية 

وزراعية وماشية(
-)تسويق وتوزيع أ2 منتج غذائي

جميع) (، وبشكل أكثر عمومية) ( ( (
مباشر) بشكل  املرتبطة  العمليات 
نمو) لتعزيز  بنشاطها  مباشر  غير  أو 

الشركة وتطورها.
زنقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
(- ( موال2) حي  (526 رقم) تفودارت 

73000)الداخلة))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: ( السيد عثمان بنكريش)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عثمان بنكريش))عنوانه)ا()
حي غار البارود زنقة الغواص رقم)76 

51100)وجدة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
السيد عثمان بنكريش))عنوانه)ا()
حي غار البارود زنقة الغواص رقم)76 

51100)وجدة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 06 بتاريخ) ( االبتدائية بواد2 الدهب)

ما2)2021)تحت رقم)750/2021.

215I

LA GESTORIA DEL NORTE SARL

WARENHAUS LOGISTIK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 LA GESTORIA DEL NORTE
SARL

 12RUE MOUSSA IBNO
 NOUSSAIR(IMM(PORTE 2

 ETAGE(N° 6، 90000، TANGER
MAROC

WARENHAUS LOGISTIK شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

 Plle n°4, وعنوان مقرها اإلجتماعي
 extension(zone(franche(de
 Tanger Automotive city dite
TAC2 - 90100 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 
 112831

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 يناير) (29
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.WARENHAUS LOGISTIK
((: بإيجاز) الشركة  غرض 
نقل) (، البضائع) نقل  ؛) اللوجستية)

األشخاص)،)النقل الخاص.

وتخزين) اللوجستية  املساعدة  (-

البضائع.

النقل) في  الفنية  املساعدة  (-

واللوجستيات.

املشاركة املباشرة أو غير املباشرة)

في رأس املا4 بأ2 وسيلة لنفسها نيابة)

عن أطراف ثالثة.

واستبدا4) وبيع  وتأجير  اقتناء)

التركيبات واملعدات الالزمة.

املعامالت) جميع  (، عام) بشكل 

أو) املالية  أو  الصناعية  أو  التجارية 

املنقولة أو العقارية التي تتعلق بشكل)

األشياء) بأحد  مباشر  غير  أو  مباشر 

املذكورة أعاله أو التي قد تعزز تطوير)

الشركة.

 Plle (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 n°4,( extension( zone( franche

 de Tanger Automotive city dite

TAC2 - 90100)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 96.967 ( الشركة:) رأسما4  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 POZO MARTIN Arturo(السيد

 10 حصة بقيمة) (Salvador :  900

درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

 POZO MARTIN Arturo(السيد

 28009 Salvador)عنوانه)ا()اسبانيا)

مدريد اسبانيا.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

 POZO MARTIN Arturo(السيد

 28009 Salvador)عنوانه)ا()اسبانيا)

مدريد اسبانيا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

فبراير) (10 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)239177.

216I
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ELYX CONSULTING

EDITO VENTURES
إعالن متعدد القرارات

ELYX CONSULTING

 5Rue(mohammed(fakir

 Immeuble Sémiramis-Appt

 n°32-Etage(n°10 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

EDITO VENTURES »شركة  

املساهمة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 37 شارع 

عبد اللطيف بن قدور الدار البيضاء 

- - الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجار2: 

.196423

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)31)يناير)2020

تم اتخاذ القرارات التالية:)

على) ينص  الذ2  (:1 رقم) قرار 
)أمين بن شكر2) مايلي:)تعيين السيد)

اقامة بوا�ضي زنقة ابو) (12 املقيم ب)

البيضاء))) املعاريف  الرواني  املحاسن 
كرئيس املجلس اإلدار2

قرار رقم)2:)الذ2 ينص على مايلي:)

تحويل املقر االجتماعي الحالي للشركة)
من)»)37)شارع عبد اللطيف بن قدور)
الدار البيضاء))إلى)»)شارع)80)رقم)20 

الحي الصناعي سيد2 معروف)،الدار)

البيضاء)-)20050)املغرب

على) ينص  الذ2  (:3 رقم) قرار 

(« من) الشركة  تسمية  تغيير  مايلي:)

 EDITO«(إلى(«(UPLINE VENTURES

»VENTURES

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)

على) ينص  الذ2  (:3 رقم) بند 

 EDITO (« تسمية الشركة هي) مايلي:)

« VENTURES

على) ينص  الذ2  (:4 رقم) بند 

مايلي:)املقر الرئي�ضي للشركة في شارع)
سيد2) الصناعي  الحي  (20 رقم) (80

معروف)،الدار البيضاء)املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

غشت)2020)تحت رقم)741938.
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ELYX CONSULTING

WARAK TRADING
إعالن متعدد القرارات

ELYX CONSULTING
 5Rue(mohammed(fakir

 Immeuble Sémiramis-Appt
 n°32-Etage(n°10 ، 20000،

CASABLANCA MAROC
WARAK TRADING »شركة  

املساهمة«
وعنوان مقرها االجتماعي: ابو بكر 

القادر2 سيد2 معروف الدار 
البيضاء - - الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجار2: 

.55643
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)28)يناير)2021
تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذ2 ينص على مايلي:)
توسيع الغرض املؤس�ضي للشركة على)
النحو التالي:-)الشراء)والبيع واملعالجة)
والتسويق) والتمثيل  والعمولة 
والتصدير) واالستيراد  والتوزيع 
النهائية) املنتجات  أنواع  لجميع 
الخام) واملواد  الجاهزة  والشتالت 
واملواد) وامللحقات  املعدات  ولوازم 
والسلع واملواد الغذائية بأنواعها ومن)
مجاالت) جميع  في  (، املصادر) جميع 
(، اإللكترونية) التجارة  (- ؛) النشاط)
؛)-)تشغيل) التجارة متعددة القنوات)
وتطوير شبكات) وإنشاء) (، االمتيازات)
العالمات) تراخيص  أو  (، االمتياز)
األعما4) أو  االمتيازات  أو  (، التجارية)

املرتبطة بها.
قرار رقم)2:)الذ2 ينص على مايلي:)
 WARAK« غيير تسمية الشركة من)

»WARAK TRADING«(إلى(»PRESS
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)

على) ينص  الذ2  (:2 رقم) بند 
الشركة) من  الغرض  يظل  مايلي:)
وتصدير) واستيراد  وبيع  شراء) هو:-)
وأحجامه) مقاساته  بجميع  الورق 
وأوزانه ألغراض الطباعة والصناعية)
باألصالة) إما  (، الشركة) (- ؛) وغيرها)
عن نفسها أو نيابة عن الغير بصفتها)
صاحب امتياز أو وكيل أو ممثل لدار)
تصنيع الورق في املغرب وفي الخارج)
-)جميع عمليات التمثيل والشحن) ؛)
والسمسرة والتحويل التجارة بشكل)
وجميع) ومشتقاته  الورق  في  عام 
واملنتجات) والبضائع  واألجهزة  املواد 
واملعالجة) والبيع  الشراء) املصنعة.-)
والتسويق) والتمثيل  والعمولة 
والتصدير) واالستيراد  والتوزيع 
النهائية) املنتجات  أنواع  لجميع 
الخام) واملواد  الجاهزة  والشتالت 
واملواد) وامللحقات  املعدات  ولوازم 
والسلع واملواد الغذائية بأنواعها ومن)
مجاالت) جميع  في  (، املصادر) جميع 
(، اإللكترونية) التجارة  (- ؛) النشاط)
؛)-)تشغيل) التجارة متعددة القنوات)
وتطوير شبكات) وإنشاء) (، االمتيازات)
العالمات) تراخيص  أو  (، االمتياز)
األعما4) أو  االمتيازات  أو  (، التجارية)

املرتبطة بها.
على) ينص  الذ2  (:3 رقم) بند 
 WARAK«(مايلي:)تسمية الشركة هي

...................»TRADING
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 18 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مارس)2021)تحت رقم)770706.
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STE IMMOBILIERE AT-TAHRIR

STE RESTOSERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

STE IMMOBILIERE AT-TAHRIR
 BD(MED(V, IMM. ,125

 WAFABANK, VN, VN ، 30000،
FES MAROC

  STE RESTOSERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي       فاس٫ 
حي النرجس س، شارع الهداية، رقم 

61، - 30000 فاس املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجار2 
.37895

العام) الجمع  بمقت�ضى 
 2021 يناير) (12 في) اإلستثنائياملؤرخ 
املسؤولية) ذات  شركة  حل  تقرر 
   STE RESTOSERVICE املحدودة)
درهم) (100.000.000 مبلغ رأسمالها)
)فاس٫  ( ( ( ( ( وعنوان مقرها اإلجتماعي)
حي النرجس س،)شارع الهداية،)رقم)
61،)-)30000)فاس املغرب نتيجة 4):)

عدم وجود سوق.
و حدد مقر التصفية ب)))))))فاس٫ 
حي النرجس س،)شارع الهداية،)رقم)

61،)-)30000)))فاس املغرب.)
و عين:

السيد)ة())رشيد التباع وعنوانه)ا())
حي) (،4 رقم) ف،) بلوك  (،21 قطاع)
الرباط) ( (30000 املغرب) الرياض،،)

املغرب كمصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
فبراير) (23 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2021)تحت رقم)818.
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STE IMMOBILIERE AT-TAHRIR

STE RESTOSERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

STE IMMOBILIERE AT-TAHRIR
 BD(MED(V, IMM. ,125

 WAFABANK, VN, VN ، 30000،
FES MAROC

STE RESTOSERVICE  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : فاس٫ 
حي النرجس س، شارع الهداية، رقم 
61، فاس٫ حي النرجس س، شارع 
الهداية، رقم 61، 30000 فاس 
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املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجار2 : 
.37895

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2021 يناير) (12 املؤرخ في)
شركة ذات) ( (STE RESTOSERVICE
رأسمالها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها) وعنوان  درهم  (10.000.000
س،) النرجس  حي  فاس٫) اإلجتماعي 
حي) فاس٫) (،61 رقم) الهداية،) شارع 
النرجس س،)شارع الهداية،)رقم)61،)
لعدم) نتيجة  املغرب  فاس  (30000

وجود سوق مشجعة).
و عين:

و) ( التباع) ( رشيد) السيد)ة()
21،)بلوك ف،)رقم) عنوانه)ا())قطاع)
الرباط،)) ( (30000 الرياض،) حي  (،4

املغرب كمصفي))ة()للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
2021)وفي فاس٫)حي) 13)يناير) بتاريخ)
النرجس س،)شارع الهداية،)رقم)61،)

- 30000)فاس املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (01 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2021)تحت رقم)1602/2021.
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Maître SANAE ZAHNOUN Notaire à Tanger

بلوش
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 Maître SANAE ZAHNOUN
Notaire à Tanger

 Prince Heritier Place Al Madina
 Rès(Dar(Al(Farah 3 6ème(Etage
 N° 99 Tanger ، 90000، Tanger

maroc
بلوش  شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الشرف 
بالطابق االر�ضي 18 عمارة سيتي 

لوج شارع عرباوة  - 90000 طنجة  
املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 
114911

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 يناير) (28
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)بلوش).

شراء) (* (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الصغيرة) واملعدات  املنتجات  جميع 
تصفيف) بنشاط  املتعلق  واألثاث 
الشعر وصالونات التجميل بالجملة)

وشبه بالجملة و بالتقسيط
*تطوير وبيع مفهوم البيع املتعلق)

بصالونات الحالقة والتجميل.
*استيراد وتصدير جميع املنتجات)
املتعلقة) واألثاث  الصغيرة  واملعدات 
بنشاط الحالقة والتجميل واملالبس)

وجميع اإلكسسوارات.
واملالبس) املنسوجات  بيع  (*
األكشاك) في  واألحذية  واملجوهرات 

واألسواق.
الشرف) (: املقر االجتماعي) عنوان 
سيتي) عمارة  (18 االر�ضي) بالطابق 
طنجة)) (90000 (- ( لوج شارع عرباوة)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99))سنة).
 10.000 ( الشركة:) رأسما4  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 100 ( (: العربي) اهل  السيد عزيز 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد))عزيز اهل العربي عنوانه)ا()
البوغاز زنقة)73)رقم)2)طنجة)90000 

طنجة))املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

السيد))عزيز اهل العربي عنوانه)ا()
البوغاز زنقة)73)رقم)2)طنجة)90000 

طنجة))املغرب)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (01 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)3149.
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Maître SANAE ZAHNOUN Notaire à Tanger

هولدينج بروبيرتي
 ش.م.م  ذات الشريك الوحيد 

HOLDING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 Maître SANAE ZAHNOUN
Notaire à Tanger

 Prince Heritier Place Al Madina
 Rès(Dar(Al(Farah 3 6ème(Etage
 N° 99 Tanger ، 90000، Tanger

maroc
هولدينج بروبيرتي ش.م.م  ذات 

الشريك الوحيد HOLDING  شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي طنجة 

شارع طانطان  بالطابق 7   04 اقامة 
رضوان س الشقة 104  - 90000 

طنجة  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 
115413

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2021 مارس) (23
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
ذات) ( ش.م.م) بروبيرتي  هولدينج 

. HOLDING(الشريك الوحيد

غرض الشركة بإيجاز):)*اإلنعاش)
(،95-18 للقانون) طبقا  العقار2 

املؤسس مليثاق اإلستثمار.
جميع) كراء) بيع،) شراء،) (-
للشركة) البناء،) وأشغا4  البنايات 
الدراسات املتعلقة) نفسها أو للغير،)
واإلدارة) الدراسة  (، البناء) بأعما4 
واإلستعانة بمصادر خارجية وتنفيذ)
مشاريع اإلسكان واملشاريع الصناعية)

والسياحية وغيرها.
من) أ2  في  املشاركة  (-
مماثل) هدفها  يكون  التي  الشركات 
عن طريق اإلشتراك في زيادة رأس ما4)
والتنفيذ) جديدة  شركات  تأسيس  (،
األخرى) الشركات  مع  املشترك 

لعمليات لها عالقة بهدف الشركة.
بصفة عامة كل العمليات) (-
التجارية،)املالية والصناعية املنقولة)
غير) أو  مباشرة  عالقة  لها  والثابتة،)
مباشرة بهدف الشركة أو من شأنها)

املساهمة في تطوير الشركة
طنجة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
شارع طانطان))بالطابق)7   04)اقامة)
 90000  -   104 الشقة) رضوان س 

طنجة))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99))سنة).
 10.000 ( الشركة:) رأسما4  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
العربي:)) اهل  عزيز  السيد  السيد 
100)حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
العربي) اهل  عزيز  السيد  السيد 
 2 رقم) (73 زنقة) البوغاز  عنوانه)ا()

طنجة)90000)طنجة))املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
العربي) اهل  عزيز  السيد  السيد 
 2 رقم) (73 زنقة) البوغاز  عنوانه)ا()

طنجة)90000)طنجة))املغرب)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (16 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)3578.

222I
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NASSIMCOMPTA sarl

CAFE KSAR AL MANSOUR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

NASSIMCOMPTA sarl

 Appartement(situé(au(RDC  sis(à

 Meknès,  AL(MANSOUR 6 IMM

 A 1 Appt(N° 9 ، 50000، meknés

maroc

  CAFE KSAR AL MANSOUR

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مكناس 

عمارة 73 شقة 2 الطابق االو4 شارع 

مزود لهر2 الروى - 50000 مكناس  

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

52703

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (11

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 CAFE (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

. KSAR AL MANSOUR
ممون) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الحفالت

مكناس) (: املقر االجتماعي) عنوان 

عمارة)73)شقة)2)الطابق االو4 شارع)

مكناس)) (50000 (- مزود لهر2 الروى)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: ارشمون) حسن  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: ( السيد مصطفى ارشمون)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 500 (: ارشمون) حسن  السيد 

بقيمة)100)درهم.

 500 (: ( السيد مصطفى ارشمون)
بقيمة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد حسن ارشمون عنوانه)ا()
مكناس رقم)8)شارع محمد السادس)
 50000 الرياض) العابدين  زين 

مكناس))املغرب.
ارشمون)) مصطفى  السيد 
عنوانه)ا()مكناس رقم)8)شارع محمد)
الرياض) العابدين  زين  السادس 

50000)مكناس))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
السيد حسن ارشمون عنوانه)ا()
مكناس رقم)8)شارع محمد السادس)
 50000 الرياض) العابدين  زين 

مكناس))املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) (16 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2021)تحت رقم)1404.
224I

CABINET CBA SARL

 société immobilière
HAMZA III

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وفاة شريك

CABINET CBA SARL
27 زنقة بابوم، طابق 3، شارع 

محمد الخامس ، 20250، الدار 
البيضاء املغرب

  société immobilière HAMZA III
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 26 زنقة 
إبن خلكان بامليي الدار البيضاء - 

20340 الدار البيضاء املغرب.
وفاة شريك

رقم التقييد في السجل التجار2 
.101385

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)08)مارس)2021)تم اإلعالم)
السقاط) الفاضل  الشريك  بوفاة 
(
ً
تبعا الورثة  على  حصصه  توزيع  و 
يونيو) (17 في) املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

2020)بالشكل األتي):

السيد)ة()شادية السقاط))،))500 
حصة).

السيد)ة()ر�ضى السقاط))،))1.167 
حصة).

((، السقاط) هشام  السيد)ة()
1.167)حصة).

السيد)ة()حمزة السقاط)،))1.166 
حصة).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أبريل)2021)تحت رقم)775940.
225I

LAMAN EXPERTISE

ARBOUSIERS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسما4 الشركة

LAMAN EXPERTISE
 Résidence(Riad(Arfoud, Imm. 8,
 Bureau(N° 9, Rue(Mouzdalifa,

 Aarset(Sinko ، 40000،
Marrakech(Maroc

ARBOUSIERS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دومين 

بالم مراكش، د.ب.م ، 1 ج أش 91، 
اقليم الحوز، دائرة تحناوت، جماعة 

تمصلوحت  - 40000 مراكش 
املغرب .

رفع رأسما4 الشركة
رقم التقييد في السجل التجار2 

.67213
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تم) (2021 مارس) (30 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسما4  رفع 
أ2) درهم«) (8.700.000,00«
إلى) درهم«) (1.300.000,00« من)
عن طريق) درهم«) (10.000.000,00«
الشركة) ديون  مع  مقاصة  إجراء) ( (:

املحددة املقدار و املستحقة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (15 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2021)تحت رقم)123013.
226I

LAMAN EXPERTISE

LE NID D›EDEN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسما4 الشركة

LAMAN EXPERTISE
 Résidence(Riad(Arfoud, Imm. 8,
 Bureau(N° 9, Rue(Mouzdalifa,

 Aarset(Sinko ، 40000،
Marrakech(Maroc

LE NID D›EDEN شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دومين 

بالم مراكش، د.ب.م، 1ج أش 91، 
اقليم الحوز، دائرة تحناوت، جماعة 

تمصلوحت - 40000 مراكش 
املغرب.

رفع رأسما4 الشركة
رقم التقييد في السجل التجار2 

.67905
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تم) (2021 مارس) (30 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسما4  رفع 
أ2) درهم«) (1.590.000,00«
إلى) درهم«) (410.000,00« من)
طريق) عن  درهم«) (2.000.000,00«
الشركة) ديون  مع  مقاصة  إجراء) ( (:

املحددة املقدار و املستحقة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (15 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2021)تحت رقم)123026.
227I

DIRECT CONSEIL SARL

AMBO INVEST
إعالن متعدد القرارات

DIRECT CONSEIL SARL
 N 339 BLOC 2 AV(HASSAN(II
AIT(MELLOUL ، 86150، أيت 

ملو4 املغرب
AMBO INVEST »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: مركز 

دوار البويبات أيت بوطيب إنشادن 
اشتوكة أيت باها - - بيوكرى املغرب.
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»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجار2: 

.18127

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)19)مارس)2021

تم اتخاذ القرارات التالية:)

على) ينص  الذ2  (:1 رقم) قرار 

مايلي:)املوافقة على تفويت الحصص)

الحسن) السيد  قام  (: االجتماعية)

 (500( خمسمائة) بتفويت  أمعدور 

مائة) بقيمة  اجتماعية  حصة 

منها) واحدة  لكل  درهم  ()100.00(

العادية) الضمانات  جميع  بموجب 

(
ً
شموال األكثر  والقانونية  الواقعية 

وفًقا للنظام األسا�ضي للشركة للسيد)

:)عبد الحكيم فاتح

قرار رقم)2:)الذ2 ينص على مايلي:)

 AMBO (: من) الشركة  اسم  تغيير 

(: الجديدة) التسمية  إلى  (INVEST

MARIA BUSINESS

قرار رقم)3:)الذ2 ينص على مايلي:)

من) للشركة  اإلجتماعي  املقر  تغيير 

بوطيب) أيت  البويبات  دوار  مركز  (:

إنشادن اشتوكة أيت باها إلى العنوان)

دوار جوابر ماسة اشتوكة) (: الجديد)

أيت باها

قرار رقم)4:)الذ2 ينص على مايلي:)

السيدين) عين  (: املسيرين) تسمية 

فاتح) الحكيم  عبد  و  بورزا  الحسن 

مسيرا الشركة ملدة غير محدودة

قرار رقم)5:)الذ2 ينص على مايلي:)

ملزمة) الشركة  (: البنكي) التوقيع 

بالتوقيع الوحيد للسيد الحسن بورزا

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)

بند رقم)2:)الذ2 ينص على مايلي:)

 MARIA (: إلى) الشركة  اسم  تغيير 

BUSINESS

بند رقم)4:)الذ2 ينص على مايلي:)

إلى) للشركة  اإلجتماعي  املقر  تغيير 

دوار جوابر ماسة اشتوكة) (: العنوان)

أيت باها.

بند رقم)6:)الذ2 ينص على مايلي:)
(: إلى) اإلجتماعي  الرأسما4  تقسيم 
500)حصة اجتماعية لفائدة السيد)
الحسن بورزا و500)حصة اجتماعية)

لفائدة السيد عبد الحكيم فاتح
على) ينص  الذ2  (:14 رقم) بند 
مايلي:)عين السيدين الحسن بورزا و)
عبد الحكيم فاتح مسيرا الشركة ملدة)
التوقيع) جهة  من  أما  محدودة.) غير 
بالتوقيع) ملزمة  فالشركة  البنكي 

الوحيد للسيد الحسن بورزا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (02 بتاريخ) ( االبتدائية بانزكان)

2021)تحت رقم)796.

228I

        S.N.C(   USINAGE  EL FALAH()))))))ا زيناج))

الفالح(

  USINAGE  AL FALAH(
S.N.C(     )  ا زيناج  الفالح  (

شركة التضامن
قفل التصفية

     )S.N.C(   USINAGE  EL(FALAH
) ا زيناج  الفالح(

حي الفالح  زنقة 13  الرقم 59 الدار 
البيضاء ، 20660، الدار البيضاء 

املغرب
     USINAGE  AL(FALAH  )S.N.C(
)  ا زيناج  الفالح  (                   شركة 

التضامن
وعنوان مقرها اإلجتماعي : حي الفالح  
زنقة 13  الرقم 59 الدار البيضاء - 

20660 الدار البيضاء املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجار2 :  
.101005

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2021 10)مارس) املؤرخ في)
     USINAGE  AL FALAH  (S.N.C( 
التضامن) شركة  () ( الفالح) ( )ازيناج)
درهم) (100.000 رأسمالها) مبلغ 
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي الفالح))
(- الدار البيضاء) (59 الرقم) ( (13 زنقة)
الدار البيضاء)املغرب نتيجة) (20660

لقرار الشركاء)تصفية الشركة.

و عين:
السيد)ة())محمد))دهبي و عنوانه)ا()
السالمة)3)مجموعة)10)بلوك ف رقم)
10 20660))البيضاء)املغرب كمصفي)

)ة()للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
بتاريخ)10)مارس)2021)وفي حي الفالح))
(- الدار البيضاء) (59 الرقم) ( (13 زنقة)

20660)الدار البيضاء)املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 01 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أبريل)2021)تحت رقم)772875.

229I

CABINET COMPTABLE AMRAOUI

SOCIETE TERPEGEO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET COMPTABLE
AMRAOUI

 Appt. 10 Imm. In(Khaldoune(Av
 Ibn(Khaldoune(VN(Safi(SAFI،

46000، SAFI(MAROC
SOCIETE TERPEGEO   شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 
تسامرت ايت امحمد ازيال4 - 

22000 ازيال4 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 
4577

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (19
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.  SOCIETE TERPEGEO

أعما4) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

مختلفة

-)أعما4 الصيانة أو الغرس.

دوار) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

تسامرت ايت امحمد ازيال4)-)22000 

ازيال4 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيد بوخالف حسن)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد بوخالف حسن عنوانه)ا()

ازيال4) امحمد  ايت  تسامرت  دوار 

22000)ازيال4 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

السيد بوخالف حسن عنوانه)ا()

ازيال4) امحمد  ايت  تسامرت  دوار 

22000)ازيال4 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (29 بتاريخ) ( بازيال4) االبتدائية 

2021)تحت رقم)177.

230I

جيسط كومبطا ش.ذ.م.م.ش.و

STE BEST CHAOUEN SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

جيسط كومبطا ش.ذ.م.م.ش.و

شارع الحسن األو4، إقامة باب 

العقلة د، الطابق األر�ضي، تطوان 

تطوان، 93000، تطوان املغرب

 STE BEST CHAOUEN SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 11شارع 
معركة انوا4 الحافة شفشاون 

شفشاون 91000 شفشاون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

1439
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

تم إعداد القانون) (2019 شتنبر) (04

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BEST CHAOUEN SARL

أشغا4) (* (: غرض الشركة بإيجاز)

البناء)املختلفة..

11شارع) (: عنوان املقر االجتماعي)

شفشاون) الحافة  انوا4  معركة 

شفشاون)91000)شفشاون املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسما4  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (50 ( (: السيد محمد عزوز)

بقيمة)100)درهم للحصة).

 50 ( (: تمين) الرحيم  عبد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() عزوز  محمد  السيد 

االدار2 شفشاون) الحي  عين حوز2 

91000)شفشاون املغرب.

السيد عبد الرحيم تمين عنوانه)ا()

الخرازين) حي  الثاني  الحسن  شارع 

شفشاون)91000)شفشاون املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

عنوانه)ا() عزوز  محمد  السيد 

االدار2 شفشاون) الحي  عين حوز2 

91000)شفشاون املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بشفشاون))بتاريخ)04)نونبر)

2019)تحت رقم)408/2019.

231I

CABINET COMPTABLE AMRAOUI

 SOCIETE ERRIYADI
TRAVAUX

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 CABINET COMPTABLE
AMRAOUI

 Appt. 10 Imm. In(Khaldoune(Av
 Ibn(Khaldoune(VN(Safi(SAFI،

46000، SAFI(MAROC
 SOCIETE ERRIYADI TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 
العيايطة اوالد اكناو بني مال4 - 

23000 بني مال4 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 
11391

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (13
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE ERRIYADI TRAVAUX
اعما4) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

الجص.
-)التجارة..

دوار) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
(- مال4) بني  اكناو  اوالد  العيايطة 

23000)بني مال4 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد الريا�ضي عبد هللا):))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

هللا) عبد  الريا�ضي  السيد 

قرية غدير الدفلة جماعة) عنوانه)ا()

بني) (23000 انجرة) الفحص  ملوسة 

مال4 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

هللا) عبد  الريا�ضي  السيد 

قرية غدير الدفلة جماعة) عنوانه)ا()

بني) (23000 انجرة) الفحص  ملوسة 

مال4 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ببني مال4))بتاريخ)23)أبريل)

2021)تحت رقم)481.

232I

HASNAOUIA CONTROLE

 STE OPEN DREAM TRANS
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

HASNAOUIA CONTROLE

 HAY(ESSALAM(BLOC 07 RES.

 ANNAKHIL(APPT 05 ، 14200،

SIDI SLIMANE MAROC

 ste open dream trans sarl au

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

كوسيناب رقم 18 سيد2 سليمان - 

14200 سيد2 سليمان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

3131

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2021 مارس) (26

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 ste (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.open dream trans sarl au

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
االشخاص+)نقل البضائع)+)االشغا4)

املختلفة).
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
(- 18)سيد2 سليمان) كوسيناب رقم)

14200)سيد2 سليمان املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
هللا:)) بنعبد  خالد  محمد  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
 18 السيد تجزئة كوسيناب رقم)
تجزئة) عنوانه)ا() سليمان  سيد2 
سليمان) سيد2  (18 رقم) كوسيناب 

14200)سيد2 سليمان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
 18 السيد تجزئة كوسيناب رقم)
تجزئة) عنوانه)ا() سليمان  سيد2 
سليمان) سيد2  (18 رقم) كوسيناب 

14200)سيد2 سليمان املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) ( سليمان) بسيد2  االبتدائية 
23)ما2)2021)تحت رقم)110/2021.
233I

FACE FIDUCIAIRE

 INTERNATIONAL GLOBAL
TECHNOLOGY TRADING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FACE FIDUCIAIRE
209 شارع مصطفى املعني الطابق 

الثالث رقم 6 ، 20130، الدار 
البيضاء املغرب

 INTERNATIONAL GLOBAL
  TECHNOLOGY TRADING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 201 شارع 
مصطفي املعاني ط 2 ش 9 مرس 
السلطان  - 20130 الدارالبيضاء 

املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

500321

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (12

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 INTERNATIONAL GLOBAL

. TECHNOLOGY TRADING

؛) تاجر) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مقاو4 التركيبات الكهربائية.

عنوان املقر االجتماعي):)201)شارع)

مرس) (9 ش) (2 ط) املعاني  مصطفي 

الدارالبيضاء) (20130 (- ( السلطان)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: الوعدوني) عمر  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: االدري�ضي) محمد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() الوعدوني  عمر  السيد 
 2 ط) (1 رقم) (32 زنقة) العناني  درب 

 20000 الحي املحمد2 الدارالبيضاء)

الدارالبيضاء)املغرب.

السيد محمد االدري�ضي عنوانه)ا()

عملية النور عمارة)6شقة)4ط)1)عين)

الشق البيضاء)20000)الدارالبيضاء)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

عنوانه)ا() الوعدوني  عمر  السيد 
 2 ط) (1 رقم) (32 زنقة) العناني  درب 

 20000 الحي املحمد2 الدارالبيضاء)

الدارالبيضاء)املغرب.

السيد محمد االدري�ضي عنوانه)ا()

عملية النور عمارة)6شقة)4ط)1)عين)

الشق البيضاء)20000)الدارالبيضاء)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أبريل)2021)تحت رقم)-.

234I

SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET FORMATION

PRA PROMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET

FORMATION

 COMPLEXE MLY ISMAIL IMM

 6 APP9 ، 50000، MEKNES

MAROC

PRA PROMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 17 زنقة 

بابين الزرقاء - 50000 مكناس 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 

52773

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2021 مارس) (01

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 PRA (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PROMO

اشغا4) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مختلفة),)متاجرة),)تصدير و استيراد).

زنقة) (17 (: عنوان املقر االجتماعي)

مكناس) (50000 (- الزرقاء) بابين 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد زكرياء)حميم):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد يوسف حالي)):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد زكرياء)حميم عنوانه)ا()17 
مكناس) (50000 الزرقاء) بابين  زنقة 

املغرب.

السيد يوسف حالي))عنوانه)ا()16 

مكناس) (50000 ج) م  باملكي  عرصة 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

السيد زكرياء)حميم عنوانه)ا()17 
مكناس) (50000 الزرقاء) بابين  زنقة 

املغرب

السيد يوسف حالي))عنوانه)ا()16 

مكناس) (50000 ج) م  باملكي  عرصة 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مارس) (23 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2021)تحت رقم)1516.

235I

BRIQUETERIE Z N  SARL

BRIQUETERIE Z.N
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

BRIQUETERIE(Z(N  SARL

دوار اوالد احميد زنقة  30 رقم2 

اوالد اوشيح القصر الكبير ، 92510، 

القصر الكبير املغرب

BRIQUETERIE Z.N شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي اوالد 
احميد الزنقة  30رقم2 اوالد اوشيح 

92150 القصر الكبير املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجار2 

.787

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2021 09)مارس) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
BRIQUETERIE Z.N))مبلغ رأسمالها)
مقرها) وعنوان  درهم  (100.000
الزنقة)) احميد  اوالد  اإلجتماعي 
30رقم2)اوالد اوشيح)92150)القصر)
عدم تمكن) (: الكبير املغرب نتيجة 4)

الشركة من الشروع في النشاط.
اوالد) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
30رقم2)اوالد اوشيح) ( احميد الزنقة)

92150)القصر الكبير املغرب.)
و عين:

)الزيتوني و) السيد)ة()عبد القادر)
الزنقة14  ا  السالم م  حي  عنوانه)ا()
القصر الكبير املغرب) (92150  3 رقم)

كمصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 04 بتاريخ) ( االبتدائية بالقصر الكبير)

ما2)2021)تحت رقم)132.
236I

CABINET BOUMAHROU

 SOCIETE INSTITUT
MOULAY ABDELAZIZ SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

CABINET BOUMAHROU
 RUE ALLAL BEN ABDELLAH

 N° 6 CABINET(BOUMAHROU،
90000، TANGER(MAROC

 SOCIETE INSTITUT MOULAY
ABDELAZIZ SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي الرهراه 

- 90000 طنجة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجار2 
.10203

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2021 أبريل) (19 في) املؤرخ 

املصادقة على):
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أرسالن) نبيل  )ة() السيد) تفويت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  (6.400
)ة() السيد) ( لفائدة) حصة  (12.800
محمد أرسالن بتاريخ)19)أبريل)2021.
أرسالن) نبيل  )ة() السيد) تفويت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  (6.400
)ة() السيد) ( لفائدة) حصة  (12.800
19)أبريل) مليكة مقداد عبد2 بتاريخ)

.2021
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
ما2) (04 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)241991.
237I

CABINET CBA SARL

KINDY ALLIANCE
إعالن متعدد القرارات

CABINET CBA SARL
27 زنقة بابوم، طابق 3، شارع 

محمد الخامس ، 20250، الدار 
البيضاء املغرب

KINDY ALLIANCE  »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: 10 زنقة 

الحرية ، الطابق 3 ، الشقة 5 - 
20250 الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجار2: 

.465375
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)10)مارس)2021
تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذ2 ينص على مايلي:)
السيدة) تفويت  (: حصص) تفويت 
للبطاقة) الحاملة  قر�ضي  خليدة 
 1000 (4 (BJ66426 رقم) الوطنية 
حصة للسيد محمد العزيز قنداد2)

D151716(الحامل للبطاقة رقم
قرار رقم)2:)الذ2 ينص على مايلي:)
إستقالة و تعين مسير جديد):)إستقالة)
الحامل) قنداد2  ادريس  السيد 
 BL140585 للبطاقة الوطنية الرقم)
و تعيين مسيرة جديدة السيدة خليدة)
قر�ضي الحاملة للبطاقة الوطنية رقم)

 .BJ66426

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)
النظام األسا�ضي التالية:)

بند رقم)6:)الذ2 ينص على مايلي:))
تفويت السيدة خليدة قر�ضي الحاملة)
(4 (BJ66426 رقم) الوطنية  للبطاقة 
العزيز) محمد  للسيد  حصة  (1000
رقم) للبطاقة  الحامل  قنداد2 

D151716
بند رقم)7:)الذ2 ينص على مايلي:))
السيد محمد العزيز قنداد2 الحامل)
املساهم) (D151716 رقم) للبطاقة 

الوحيد في الشركة ب)1000)حصة.
على) ينص  الذ2  (:13 رقم) بند 
تعيين السيدة خليدة قر�ضي) ( مايلي:)
رقم) الوطنية  للبطاقة  الحاملة 
BJ66426)كمسيرة و مسؤولة وحيدة)

عن التوقيع باسم الشركة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أبريل)2021)تحت رقم)775716.
238I

CABINET BOUMAHROU

 SOCIETE MAURITANIA
FILM CORPORATION SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

CABINET BOUMAHROU
 RUE ALLAL BEN ABDELLAH

 N° 6 CABINET(BOUMAHROU،
90000، TANGER(MAROC

 SOCIETE MAURITANIA FILM
CORPORATION SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي 1 شارع 

محمد عبدو - 10000 الرباط أكدا4 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجار2 

.83701
العام) الجمع  بمقت�ضى 
 2021 مارس) (12 اإلستثنائياملؤرخ في)
املسؤولية) ذات  شركة  حل  تقرر 
 SOCIETE MAURITANIA املحدودة)
FILM CORPORATION SARL))مبلغ)

وعنوان) درهم  (100.000 رأسمالها)

محمد) شارع  (1 اإلجتماعي) مقرها 

عبدو)-)10000)الرباط أكدا4 املغرب)

نتيجة 4):)أزمة في نشاط الشركة.

1.)شارع) و حدد مقر التصفية ب)

محمد عبدو)-)90000)طنجة املغرب.)

و عين:

  PIERRE FRANCOIS السيد)ة()

جعفر) شارع  عنوانه)ا() و  (BERNET
رقم) (BELVERDERE الصادق عمارة)

املغرب) ( أكدا4) الرباط  (10000  24

كمصفي))ة()للشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية)

: 1.)شارع محمد عبدو طنجة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (16 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)241414.

239I

CABINET BOUMAHROU

SOCIETE JOJOLAND SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

CABINET BOUMAHROU

 RUE ALLAL BEN ABDELLAH

 N° 6 CABINET(BOUMAHROU،

90000، TANGER(MAROC

 SOCIETE JOJOLAND SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي الرهراه 

- 90000 طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجار2 

.55547

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2021 أبريل) (19 في) املؤرخ 

املصادقة على):

تفويت السيد))ة()نبيل أرسالن)48 

حصة اجتماعية من أصل)96)حصة)

أرسالن) محمد  )ة() السيد) ( لفائدة)

بتاريخ)19)أبريل)2021.

تفويت السيد))ة()نبيل أرسالن)48 

حصة اجتماعية من أصل)96)حصة)

مقداد) مليكة  )ة() السيد) ( لفائدة)

عبد2 بتاريخ)19)أبريل)2021.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

ما2) (04 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)241995.

240I

innovation

STE DONTIFLOURA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

innovation

 arset(lamdelssi(bab(jdid(fes ، 11

30000، fes(maroc

STE DONTIFLOURA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 71 

حي الوحدة بنسودة فاس  - 30000 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 

65693

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2020 دجنبر) (22

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DONTIFLOURA

بيع مواد) (: غرض الشركة بإيجاز)

الخياطة.

 71 رقم) (: عنوان املقر االجتماعي)

 30000 (- ( حي الوحدة بنسودة فاس)

فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
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السيد انياكي زكرياء):))500)حصة)
بقيمة)50.000)درهم للحصة).

السيد كاوني هشام)):))500)حصة)
بقيمة)50.000)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد انياكي زكرياء)عنوانه)ا()97 
جنان مكوار شارع املصامدة سيد2)

بوجيدة)30000)فاس املغرب.
عنوانه)ا() ( هشام) كاوني  السيد 
 73000   43 رقم) العسكر2  الحي 

الداخلة))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
السيد انياكي زكرياء)عنوانه)ا()97 
جنان مكوار شارع املصامدة سيد2)

بوجيدة)30000)فاس املغرب
عنوانه)ا() ( هشام) كاوني  السيد 
 73000   43 رقم) العسكر2  الحي 

الداخلة))املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (13 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2021)تحت رقم)173.

241I

FIDUALOUKHOUA SARL

 BOULANGERIE PATISSERIE
TALLIH

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUALOUKHOUA SARL
 N°150 RES(AL(YAKOUT(AL

 BAHT MAIT HAY RIAD NARJISS
FES، 30000، FES(MAROC

 BOULANGERIE PATISSERIE
TALLIH شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 20 
زنقة 11 سيد2 بودهار مرجة  فاس 

30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 
67565

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (06
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 BOULANGERIE PATISSERIE

.TALLIH
تصنيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

جميع انواع الحلويات والخبز.
 20 رقم) (: عنوان املقر االجتماعي)
فاس) ( 11)سيد2 بودهار مرجة) زنقة)

30000)فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيدة طليح وفاء):))1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة طليح وفاء)عنوانه)ا()رقم)
فاس) مرجة  حي  (11 زنقة) مكرر  (13

300000)فلس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
السيدة طليح وفاء)عنوانه)ا()رقم)
فاس) مرجة  حي  (11 زنقة) مكرر  (13

300000)فاس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (27 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2021)تحت رقم)2049.
242I

LOGIFIN

TRANSIT TWO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LOGIFIN
 RUE(OUED(ZIZ, RES 20

 CASTILLA, 1ER(ETAGE, APP(N°
 5, TANGER ، 90010، TANGER

MAROC

TRANSIT TWO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي فا4 

فلور2 شارع ليث بن سعد رقم 20 

الطابق 2 شقة 3 - 90000 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

116083

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (21

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TRANSIT TWO

جميع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

أنشطة النقل)؛

النقل املحلي والدولي للبضائع عن)

طريق البر)TIR)واملواثيق)،)في التمثيل)

أو باالشتراك)؛

اإلرساليات) أنشطة  جميع  (-
والعموالت في النقل والعبور

العمليات) جميع  (، أعم) وبشكل  (

املالية) أو  التجارية  أو  الصناعية 

أو) النقل  أو  العقارية  أو  املنقولة  أو 

اللوجستيات أو االستيراد أو التصدير)

أو) العمولة  أو  اإلدارة  أو  التمثيل  أو 

أو) السمسرة املتعلقة بشكل مباشر 

التي) أو  الشركة  بغرض  مباشر  غير 

أو) توسيعها  تسهل  أن  املحتمل  من 

تطويرها.

حي فا4) (: عنوان املقر االجتماعي)

 20 فلور2 شارع ليث بن سعد رقم)

طنجة) (90000  -  3 شقة) (2 الطابق)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد سعيد طالب):))500)حصة)
بقيمة)100)درهم للحصة).

حصة) (500 ( (: السيد عمر حنين)
بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() طالب  سعيد  السيد 
 72 رقم) (1 خلود) الحسني  املجمع 

90000)طنجة املغرب.
السيد عمر حنين عنوانه)ا()شارع)
 3 شقة) (2 طابق) (20 عمارة) اكادير 

90000)طنجة))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
عنوانه)ا() طالب  سعيد  السيد 
 72 رقم) (1 خلود) الحسني  املجمع 

90000)طنجة املغرب
السيد عمر حنين عنوانه)ا()شارع)
 3 شقة) (2 طابق) (20 عمارة) اكادير 

90000)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما2) (05 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)4230.

243I

CABINET CBA SARL

OWESS DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

CABINET CBA SARL
27 زنقة بابوم، طابق 3، شارع 

محمد الخامس ، 20250، الدار 
البيضاء املغرب

OWESS DISTRIBUTION   شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : 190 
شارع أنفا الدار البيضاء - 20370 

الدار البيضاء املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجار2 : 
.77655

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2020 نونبر) (11 املؤرخ في)
شركة) ( ( (OWESS DISTRIBUTION
مبلغ املحدودة  املسؤولية  ذات 
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وعنوان) درهم  (250.000 رأسمالها) (
أنفا) شارع  (190 اإلجتماعي) مقرها 
الدار) (20370 (- البيضاء) الدار 
لعدم وجود) نتيجة  املغرب  البيضاء)

نشاط تجار2.
و عين:

السقاط) ( عمر) السيد)ة()
زنقة عبد هللا املكود2) (6 وعنوانه)ا()
املغرب) البيضاء) الدار  (20170 أنفا)

كمصفي))ة()للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
بتاريخ)15)يناير)2021)وفي)190)شارع)
الدار) (20170 (- البيضاء) الدار  أنفا 

البيضاء)املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 19 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أبريل)2021)تحت رقم)774978.

244I

LOGIFIN

RACHINORD TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LOGIFIN
 RUE(OUED(ZIZ, RES 20

 CASTILLA, 1ER(ETAGE, APP(N°
 5, TANGER ، 90010، TANGER

MAROC
RACHINORD TRANS  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 183 شارع 
برنس ايريثيي مركز نريا مكتب رقم 

13 الطابق االر�ضي  - 90000 طنجة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 
116073

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (22
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. RACHINORD TRANS
غرض الشركة بإيجاز):)هو بشكل)
مباشر أو غير مباشر)،)إما لنفسها أو)
إلدارة) أو  ثالث  لطرف  أو  باملشاركة 
عامة أو خدمة ممنوحة في املغرب وفي)

جميع البلدان:
والدولي) املحلي  البر2  النقل  (-

للبضائع.
-)استيراد وتصدير

النقل) هو  الشركة  من  الغرض 
للبضائع) والدولي  الوطني  البر2 
املعامالت) جميع  عامة  وبصفة  ؛)
أو) املالية  أو  الصناعية  أو  التجارية 
املتعلقة بشكل) العقارية  أو  املنقولة 
كلًيا أو جزئًيا) (، مباشر أو غير مباشر)
بالكائن املشار إليه أعاله والتي من) (،

املحتمل أن تعزز تطوير الشركة.
 183 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
شارع برنس ايريثيي مركز نريا مكتب)
 90000 (- ( االر�ضي) الطابق  (13 رقم)

طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 100 ( (: ( مختار2) رشيد  ( السيد)

حصة بقيمة)1.000)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
)عنوانه)ا()) )رشيد مختار2) السيد)
اقورار)) اغبالوا  اسمار  عيون  دوار 

31000)صفرو))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
)عنوانه)ا()) )رشيد مختار2) السيد)
اقورار)) اغبالوا  اسمار  عيون  دوار 

31000)صفرو))املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما2) (05 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)4225.
245I

CABINET BOUMAHROU

 SOCIETE LYCEE MOHAMED
ARSALANE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

CABINET BOUMAHROU
 RUE ALLAL BEN ABDELLAH

 N° 6 CABINET(BOUMAHROU،
90000، TANGER(MAROC

 SOCIETE LYCEE MOHAMED
ARSALANE SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي الرهراه 

- 90000 طنجة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجار2 
.27553

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2021 أبريل) (19 في) املؤرخ 

املصادقة على):
أرسالن) نبيل  )ة() السيد) تفويت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  (1.200
)ة() السيد) ( لفائدة) حصة  (2.400
محمد أرسالن بتاريخ)19)أبريل)2021.
أرسالن) نبيل  )ة() السيد) تفويت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  (1.200
)ة() السيد) ( لفائدة) حصة  (2.400
19)أبريل) مليكة مقداد عبد2 بتاريخ)

.2021
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
ما2) (04 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)241994.
246I

garrigues maroc, sarlau

 BARCELO GESTION
HOTELIERE MAROC

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجتماعي للشركة

garrigues(maroc, sarlau
 n° 3, Bd. Al(Massira(Al(Khadra,
 Maârif ، 20100، casablanca

maroc
 BARCELO GESTION

HOTELIERE MAROC شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 219 شارع 

الزرقطوني تقاطع شارع الروداني 

رقم 13 املعارييف الدارالبيضاء - 

20000 الدارالبيضاء املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجار2 -.

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)20)نونبر)2020)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

تقاطع) الزرقطوني  شارع  (219«

املعارييف) (13 رقم) الروداني  شارع 

20000)الدارالبيضاء) الدارالبيضاء)-)

شقة) الرابع  »الطابق  إلى) املغرب«)

406. 73)شارع أنفا تقاطع)1)حي كلو)

الدارالبيضاء)) (20000 (- ( دو بروفنس)

املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 06 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ما2)2021)تحت رقم)777322.

247I

CABINET BOUMAHROU

SOCIETE VERDIER SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

CABINET BOUMAHROU

 RUE ALLAL BEN ABDELLAH

 N° 6 CABINET(BOUMAHROU،

90000، TANGER(MAROC

SOCIETE VERDIER SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي الرهراه 

- 90000 طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجار2 

.27551

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2021 أبريل) (19 في) املؤرخ 

املصادقة على):

أرسالن) نبيل  )ة() السيد) تفويت 

أصل) من  اجتماعية  حصة  (480

960)حصة لفائدة))السيد))ة()محمد)

أرسالن بتاريخ)19)أبريل)2021.
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أرسالن) نبيل  )ة() السيد) تفويت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  (480
960)حصة لفائدة))السيد))ة()مليكة)
مقداد عبد2 بتاريخ)19)أبريل)2021.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
ما2) (04 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)241992.
248I

garrigues maroc, sarlau

Indra Sistemas, S.A
شركة املساهمة

تحويل مكان فرع تابع للشركة

garrigues(maroc, sarlau
 n° 3, Bd. Al(Massira(Al(Khadra,
 Maârif ، 20100، casablanca

maroc
Indra(Sistemas, S.A »شركة 

املساهمة«
وعنوان مقرها االجتماعي 35 شارع 
بروسالس ألكوبنداس 28 مدريد - - 

مدريد اسبانيا.
»تحويل مكان فرع تابع للشركة«

رقم التقييد في السجل التجار2: -.
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)
تقرر) (2019 يناير) (17 في) املؤرخ 
 Indra تحويل مكان فرع تابع لشركة)
Sistemas, S.A)من بارك تكنوبوليس)
سال) (111000 سال) الرباط  طريق 
إلى) املغرب  سال  (- (- سال) الجديدة 
تقاطع قا�ضي السراير2 و قا�ضي بن)
حماد2 حي ال بيناد الرباط)-)-)الرباط)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما2) (04 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

2021)تحت رقم)114435.
249I

CABINET BOUMAHROU

 SOCIETE L›ESPACE DU
SAVOIR SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

CABINET BOUMAHROU
 RUE ALLAL BEN ABDELLAH

 N° 6 CABINET(BOUMAHROU،

90000، TANGER(MAROC
 SOCIETE L›ESPACE DU SAVOIR

SARL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي الرهراه 
- 90000 طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجار2 

.49795
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2021 أبريل) (19 في) املؤرخ 

املصادقة على):
أرسالن) نبيل  )ة() السيد) تفويت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  (546
)ة() السيد) ( لفائدة) حصة  (1.092
محمد أرسالن بتاريخ)19)أبريل)2021.
أرسالن) نبيل  )ة() السيد) تفويت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  (546
)ة() السيد) ( لفائدة) حصة  (1.092
19)أبريل) مليكة مقداد عبد2 بتاريخ)

.2021
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
ما2) (04 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)241993.
250I

CABINET CBA SARL

 société immobilière
HAMZA I

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وفاة شريك

CABINET CBA SARL
27 زنقة بابوم، طابق 3، شارع 

محمد الخامس ، 20250، الدار 
البيضاء املغرب

  société immobilière HAMZA I
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 26 زنقة 
إبن خلكان بامليي الدار البيضاء الدار 

البيضاء 20340 الدار البيضاء. 
املغرب.

وفاة شريك
رقم التقييد في السجل التجار2 

.101383
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)08)مارس)2021)تم اإلعالم)

السقاط) الفاضل  الشريك  بوفاة 
(
ً
تبعا الورثة  على  حصصه  توزيع  و 
يونيو) (17 في) املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

2020)بالشكل األتي):
السيد)ة()شادية السقاط))،))500 

حصة).
السيد)ة()ر�ضى السقاط))،))1.167 

حصة).
((، ( السقاط) هشام  السيد)ة()

1.167)حصة).
((، ( السقاط) حمزة  السيد)ة()

1.166)حصة).
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ما2)2021)تحت رقم)776689.

251I

DEK AUDIT ET CONSEIL

فوكس سوليسيو
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DEK AUDIT ET CONSEIL
 RESID. LE(CAF 2 ANGLE(AV.

 OMAR KHIYAM ET RUE
 HOUDHOUD(ETG 4 N°17 ،

20100، CASABLANCA(MAROC
فوكس سوليسيو شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 131 شارع 
آنفا إقامة آزور مكتب رقم 11 مكرر 

- 20370 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 
500055

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2021 مارس) (29
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)فوكس)

سوليسيو.
تقديم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
والشركات) لألفراد  والدعم  املشورة 
أو) العامة  واملنظمات  املجتمعية 
نظام) في  وخاصة  األخرى،) الخاصة 

املعلومات.
 131 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 11 شارع آنفا إقامة آزور مكتب رقم)
مكرر)-)20370)الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) رأسما4  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 10 ( (: الفنير2) املامون  السيد 

حصة بقيمة)1.000)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد املامون الفنير2 عنوانه)ا()
الدار) (20050 آنفا) القزبر  ممر  (،21

البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
السيد املامون الفنير2 عنوانه)ا()
الدار) (20050 آنفا) القزبر  ممر  (،21

البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أبريل)2021)تحت رقم)0.
252I

ML EXPERTS

GOLDEX MOROCCO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ML EXPERTS
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMMEUBLE 9 4EME(ETAGE ،

20000، CASABLANCA(MAROC
GOLDEX MOROCCO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي ركن 

القادسية - شارع حفيظ ابراهيم - 
سكن ماجوريل الطابق األر�ضي رقم 
1 ،كارتيي ايفيرناج -  40010 مراكش 

املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

113891

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (02

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GOLDEX MOROCCO

إنشاء) (• (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتشغيل املؤسسات في قطاع التموين)

(
ً
،)وال سيما املقاهي واملطاعم)،)فضال

على وجه) (، عن أ2 نشاط ذ2 صلة)

الخصوص ولكن ليس حصرًيا تحت)

العالمة التجارية)»كوستا كوفي«

وتسويق) وتصدير  استيراد  (•

مجموعات كاملة ومتنوعة من جميع)

بالنشاط) املتعلقة  واملنتجات  املواد 

املذكور في الفقرة

•)ممارسة أ2 نشاط تجار2 يمكن)

أن يخدم بشكل مباشر أو غير مباشر)

لدعم النشاط املذكور في الفقرة

•)وبصفة عامة)،)جميع املعامالت)

املالية) وكذلك  العقارية  أو  املنقولة 

التي قد تتعلق بشكل مباشر أو غير)

مباشر بهذا املوضوع أو التي قد تسهل)

تحقيقه أو تطويره..

ركن) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

(- شارع حفيظ ابراهيم) (- القادسية)

سكن ماجوريل الطابق األر�ضي رقم)

1)،كارتيي ايفيرناج)-))40010)مراكش)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 250.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 GOLDEX الشركة)

 INVESTISSEMENTS LIMITES

درهم) (100 بقيمة) حصة  (:  1.500

للحصة).

 C A P G E N الشركة)•)
 HOLDINGS PTE .LTD  :  500

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 AB PATEL الشركة)•)
   INVESTISSEMENTS LIMITED
درهم) (100 بقيمة) حصة  (500

للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
 GOLDEX الشركة)
 INVESTISSEMENTS LIMITES
 Warwick( House عنوانه)ا()
 Park( Corner( Road( ,( Southfleet
  ,Gravesend ,Kent , DAI3 9Ln

.***** Gravesend Royaume Uni
 CAPGEN HOLDINGS الشركة)
 Marina(View(()عنوانه)ا((PTE .LTD
 Asia(Square(Tower(1,(Singapour

.***** Singapour Singapour
 AB PATEL الشركة)
 INVESTISSEMENTS LIMITED
 the( plough,plough عنوانه)ا()
 Rorad ,Great Bently Essex ,CO7
.8LA   ***** Essex Royaume Uni

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسير2 الشركة:

  DILGIT SINGH BRAR السيد)
 Warwick( House عنوانه)ا()
 Park( Corner( Road( ,( Southfleet
  ,Gravesend ,Kent , DAI3 9Ln

***** Gravesend Royaume Uni
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (19 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2021)تحت رقم)-.
253I

STE FAST REPAR

STE FAST REPAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE FAST REPAR
بلوك 03 رقم 07 شارع محمد 
السادس ، 86150، ايت ملو4 

املغرب
STE FAST REPAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي بلوك 03 
رقم 07 شارع محمد السادس - 

86150 ايت ملو4   املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

23191
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (19
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FAST REPAR
صيانة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وإصالح السيارات
بيع وإصالح اإلطارات

بيع وتوزيع زيوت التشحيم وقطع)
الغيار.

بلوك) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
(- شارع محمد السادس) (07 رقم) (03

86150)ايت ملو4)))املغرب).
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 ( (: ( السيد خليل ايت خويا)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد نجار2 مبارك):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد خليل ايت خويا))عنوانه)ا()
محمد) شارع  (07 رقم) (03 بلوك)
السادس)86150)ايت ملو4)))املغرب).
عنوانه)ا() مبارك  نجار2  السيد 
ميمون) زنقة  (16/10 رقم) ب  بلوك 
ملو4)) ايت  (86150 الحرش) رموكي 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
السيد خليل ايت خويا عنوانه)ا())
محمد) شارع  (07 رقم) (03 بلوك)
السادس)86150)ايت ملو4)))املغرب)

عنوانه)ا() مبارك  نجار2  السيد 
ميمون) زنقة  (16/10 رقم) ب  بلوك 
ملو4)) ( ايت) ( (86150 الحر) رموكي 

املغرب)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (30 بتاريخ) ( االبتدائية بانزكان)

2021)تحت رقم)1011.

254I

FOUZMEDIA

JOX SERVICE TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

JOX SERVICE TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 59 اقامة 

موال2 عبدالعزيز شارع موال2 

عبدالعزيز الرقم 4 - 14000 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

60485

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (29

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 JOX (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SERVICE TRANS

:)مقاو4 في) غرض الشركة بإيجاز)

نقل املستخدمين

مقاو4 في نقل السلع

املختلفة) االشغا4  في  مقاو4 

واشغا4 البناء

 59 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

شارع) عبدالعزيز  موال2  اقامة 

 14000  -  4 موال2 عبدالعزيز الرقم)

القنيطرة املغرب.
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أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() لبيض  عال4  السيد 

القنيطرة) (14000 دوار اوالد حمودو)

املغرب.

السيد مصطفى لبيض عنوانه)ا()

(--- جوهرة) عين  اوعمر  مو�ضى  ايت 

تيفلت املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

عنوانه)ا() لبيض  عال4  السيد 

القنيطرة) (14000 دوار اوالد حمودو)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

06)ما2) االبتدائية بالقنيطرة))بتاريخ)

2021)تحت رقم)-.

255I

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

AGOUJJIM RENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

 AVENUE(HASSAN 1ER(CITY

 DAKHLA(AGADIR(AGADIR،

80000، AGADIR(MAROC

AGOUJJIM RENT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 72 

شارع 421 الجرف إنزكان -  86150 

إنزكان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 

23245

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (09

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AGOUJJIM RENT

تأجير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
 72 رقم) (: عنوان املقر االجتماعي)

 86150 ( (- الجرف إنزكان) (421 شارع)

إنزكان املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: رشيد) أكوجيم  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا()) رشيد  أكوجيم  السيد 
الدار) (6 رقم) (42 زنقة) الطلبة  درب 

البيضاء) الدار  ( ( (20550 البيضاء)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

السيدة))وكمان فاطمة))عنوانه)ا()
الدار) (6 رقم) (42 زنقة) الطلبة  درب 

البيضاء) الدار  ( ( (20550 البيضاء)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما2) (06 بتاريخ) ( بانزكان) االبتدائية 

2021)تحت رقم)1054.

256I

FICODEF

MGM INFO
إعالن متعدد القرارات

FICODEF
رقم 9 إقامة أمنية شارع الجيش 

امللكي ، 30000، فاس املغرب

MGM INFO »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: متجر رقم 

1 إقامة األمل، شارع مطران خليل 

مطران - - فاس املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجار2: 

.52683
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) (2021 مارس) (18 املؤرخ في)

القرارات التالية:)
قرار رقم)1:)الذ2 ينص على مايلي:)
 MGM« من) الشركة  تغييرتسمية 
 »ELMIDO GROUP« إلى) (»INFO
رقم:) السلبية  الشهادة  بموجب 
بتاريخ) الشركة  باسم  (2306449

 .03/01/2021
قرار رقم)2:)الذ2 ينص على مايلي:)
صاحب) إلى  الشركة  نشاط  تغيير 
جميع) مزاولة  عن  والتوقف  مطعم 

األنشطة املمارسة سابقا
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)
بند رقم)2:)الذ2 ينص على مايلي:)

التسمية
بند رقم)3:)الذ2 ينص على مايلي:)

الهدف
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (28 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2021)تحت رقم)2070/2021.

257I

3CK

CYOTA IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

3CK
5 اقامة ادم 3 الطابق االو4 شقة 

رقم 3 شارع املحطة سماعلة سطات 
، 26000، سطات املغرب

CYOTA IMMOBILIER شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 75 شارع 
آنفا زاوية زنقة كلو بروفانس الطابق 

9 شقة 108 ب الدارالبيضاء - 
20300 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 
498365

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2021 مارس) (27

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CYOTA IMMOBILIER

منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقار2.

75)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)

آنفا زاوية زنقة كلو بروفانس الطابق)

(- الدارالبيضاء) ب  (108 شقة) (9

20300)الدارالبيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد عقاب محمد):))330)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

 340 ( (: امليلود2) عقاب  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 330 ( (: الغني) عبد  تكنزا  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عقاب امليلود2 عنوانه)ا()

172)شارع عال4 بن عبدهللا سطات)

26000)سطات املغرب.

السيد تكنزا عبد الغني عنوانه)ا()
امين) قاسم  زنقة  (2 الفرح) حي  (28

سطات)26000)سطات املغرب.

عنوانه)ا() محمد  عقاب  السيد 

172)شارع عال4 بن عبدهللا سطات)

26000)سطات املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

السيد عقاب امليلود2 عنوانه)ا()

172)شارع عال4 بن عبدهللا سطات)

26000)سطات املغرب

السيد تكنزا عبد الغني عنوانه)ا()
امين) قاسم  زنقة  (2 الفرح) حي  (28

سطات)26000)سطات املغرب.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 08 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أبريل)2021)تحت رقم)773791.

258I

CENTRE AFRICAIN DE FORMATION

 CENTRE AFRICAIN DE
FORMATION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 CENTRE AFRICAIN DE

FORMATION

12 زنقة صبر2 بوجمعة الطابق 

االو4 الشقة رقم 6 الدار البيضاء ، 

20015، الدار البيضاء املغرب

 CENTRE AFRICAIN DE

FORMATION شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : 12 زنقة 

صبر2 بوجمعة الطابق االو4 الشقة 
رقم 6 - 20015 الدار البيضاء  

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

.406203

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تقرر) (2021 مارس) (11 في) املؤرخ 

 CENTRE AFRICAIN DE حل)

FORMATION)شركة ذات مسؤولية)

محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ)
وعنوان) درهم  (100.000 رأسمالها)
صبر2) زنقة  (12 اإلجتماعي) مقرها 

رقم) الشقة  االو4  الطابق  بوجمعة 

املغرب) ( البيضاء) الدار  (20015  -  6

نتيجة اللشركة لم تتمكن من تحقيق)

الهدف الذ2 أسست من أجله.

و عين:

السيد)ة()صفاء)الدين))بلمكنا�ضي)
زنقة صبر2 بوجمعة) (12 و عنوانه)ا()

 20015  6 الطابق االو4 الشقة رقم)

)ة() املغرب كمصفي) ( البيضاء) الدار 

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

12)زنقة) 2021)وفي) 11)مارس) بتاريخ)

صبر2 بوجمعة الطابق االو4 الشقة)

البيضاء)) الدار  (20015  -  6 رقم)

املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 26 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مارس)2021)تحت رقم)772050.

259I

Annonce BO

أملنيوم الجنوب

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

Annonce BO

 Casablanca(Maroc، 20000،

Casablanca Maroc

أملنيوم الجنوب شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 5 زنقة 

819 حي املسيرة-أكادير - 80033 

أكادير املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجار2 

.23305

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 

املؤرخ في)31)مارس)2021)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

819)حي املسيرة-أكادير) 5)زنقة) »رقم)

 13« إلى) املغرب«) أكادير  (80033  -

 Les alpes زنقة أحمد املجاتي اقامة)

املعاريف-الدار) (8 رقم) (1 الطابق)

البيضاء)) الدار  (20330 (- البيضاء)

املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 07 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ما2)2021)تحت رقم)777482.

260I

SMIRCOMPTA

WAI HADDOUDI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SMIRCOMPTA

 COMPLEXE RÉSIDENTIEL LES

 FLEURES(IMM(N°24 1ER(ETAGE

 N°8 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

WAI HADDOUDI شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

تارودانت مركب ابراج طنجة بلوك 6 

مكتب رقم 13 بيس - 90000 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

115791

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (12

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 WAI (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HADDOUDI

-النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البر2 املحلي والدولي للبضائع.

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

تارودانت مركب ابراج طنجة بلوك)6 

مكتب رقم)13)بيس)-)90000)طنجة)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد الحسن الحدود2):))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الحدود2) الحسن  السيد 

النحل)) احجر  ج  قنوعة  عنوانه)ا()

90000)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

السيد الحسن حدود2))عنوانه)ا()

قنوعة ج احجر النحل)90000)طنجة)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (28 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)241798.

261I

3CK

ALPE AZUR IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

3CK

5 اقامة ادم 3 الطابق االو4 شقة 
رقم 3 شارع املحطة سماعلة سطات 

، 26000، سطات املغرب

ALPE AZUR IMMOBILIER شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 75 شارع 

آنفا زاوية زنقة كلو بروفانس الطابق 

9 شقة 108 ب الدارالبيضاء - 

20300 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

498387

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2021 مارس) (26

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 ALPE (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.AZUR IMMOBILIER

منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقار2 عن طريق التجزئة.
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75)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)
آنفا زاوية زنقة كلو بروفانس الطابق)
(- الدارالبيضاء) ب  (108 شقة) (9

20300)الدارالبيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد عقاب محمد):))330)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
 340 ( (: امليلود2) عقاب  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 330 ( (: الغني) عبد  تكنزا  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد عقاب امليلود2 عنوانه)ا()
172)شارع عال4 بن عبدهللا سطات)

26000)سطات املغرب.
عنوانه)ا() محمد  عقاب  السيد 
172)شارع عال4 بن عبدهللا سطات)

26000)سطات املغرب.
السيد تكنزا عبد الغني عنوانه)ا()
امين) قاسم  زنقة  (2 الفرح) حي  (28

سطات)26000)سطات املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
السيد تكنزا عبد الغني عنوانه)ا()
امين) قاسم  زنقة  (2 الفرح) حي  (28

سطات)26000)سطات املغرب
السيد عقاب امليلود2))عنوانه)ا()
172)شارع عال4 بن عبدهللا سطات)

26000)سطات املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 08 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أبريل)2021)تحت رقم)773801.
262I

FIDING SARL

 MOROCCAN COMPANY
 FOR ENERGY EFFICIENCY -

SIGLE: MCEE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDING SARL
 AVENUE(ENNASR ، 50000،

Meknès(Maroc
 Moroccan Company for Energy
Efficiency - Sigle: MCEE  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  رقم 
4 عمارة 16 شارع النصر الديور 
السالم شطر 3 50000 مكناس 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

53181
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (12
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 Moroccan Company for Energy

. Efficiency(-(Sigle:(MCEE
خدمات) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الطاقات) و  الشمسية  الطاقة 

املتجددة....
 4 رقم) ( (: املقر االجتماعي) عنوان 
عمارة)16)شارع النصر الديور السالم)

شطر)3 50000)مكناس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
العظيم:)) عبد  السعيد2  السيد 
500)حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
اسليمان:)) موال2  الوالي  السيد 
200)حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
السيد العلمي زكرياء):))150)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
 150 ( (: لطيفة) هوراين  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
العظيم) عبد  السعيد2  السيد 
عنوانه)ا()249)زنقة املعتصم الرياض)

50000)مكناس املغرب.

اسليمان) موال2  الوالي  السيد 
زنقة محمد عبده حي) (39 عنوانه)ا()

الليمون)10000)الرباط املغرب.
عنوانه)ا() زكرياء) العلمي  السيد 
 52200 حي السالم ارفود) (222 رقم)

ارفود املغرب.
السيدة هوراين لطيفة عنوانه)ا()
184)السالم)1)سيد2 سعيد)50000 

مكناس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
العظيم) عبد  السعيد2  السيد 
عنوانه)ا()249)زنقة املعتصم الرياض)

50000)مكناس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما2) (05 بتاريخ) ( بمكناس) التجارية 

2021)تحت رقم)-.

263I

3C-AUDIT

 ESPACE TOURISME
 BUREAU DE CHANGE

SARL-AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

3C-AUDIT
 Av(Anoual, 1er  étage(Appt
 11 Quartier(des(hôpitaux
 30 CASABLANCA، 20500،

CASABLANCA MAROC
 ESPACE TOURISME BUREAU
DE CHANGE SARL-AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 1 شارع 
330 بي في صفروعين الشق الدار 
البيضاء - 20153  الدار البيضاء 

اململكة املغربية.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجار2 
.352429

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تمت) (2021 أبريل) (16 في) املؤرخ 

املصادقة على):

حيرابي) ( )ة()صالح) تفويت السيد)

حصة اجتماعية من أصل) (10.000

)ة() السيد) ( لفائدة) حصة  (10.000

 16 بتاريخ) بوحصص  ( الواحد) عبد 

أبريل)2021.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 06 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ما2)2021)تحت رقم)777369.

264I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT(&(CONSEILS

PHARMACIE LA BELLE VUE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET ABID EXPERTISE

 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS

 N° 45 AV(HASSAN(II(IMM

 TOUR(RMA(APPT 102 ، 30000،

FES MAROC

 PHARMACIE LA BELLE VUE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي  تاهلة 

شارع املقاومة - تازة  - 35000  تاهلة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 

5987

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 يناير) (02

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PHARMACIE LA BELLE VUE
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غرض الشركة بإيجاز):)صيدلية.

تاهلة) ( (: االجتماعي) املقر  عنوان 

شارع املقاومة)-)تازة))-)35000))تاهلة)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسما4  مبلغ 

1.300.000)درهم،)مقسم كالتالي:

((: ( الطالب) بن  عصام  السيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (13.000

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الطالب) بن  عصام  السيد 

عنوانه)ا()القطعة)526)تجزئة الوفاء)

4)طريق صفرو)30030)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

الطالب) بن  عصام  السيد 

عنوانه)ا()القطعة)526)تجزئة الوفاء)

4)طريق صفرو)30030)فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بتازة))بتاريخ)04)ما2)2021 

تحت رقم)591.

265I

ste(mifi

SOTRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ste(mifi

 rue(antisarbie(vn(meknes ، 14

50000، meknes(maroc

sotrav شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 

1 عمارة 4 شارع جنيف املدينة 

الجديدة مكناس - 50000 مكناس 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 

53137

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (12

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

.sotrav(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

االشغا4) (: غرض الشركة بإيجاز)

املختلفة او البناء

رقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

املدينة) جنيف  شارع  (4 عمارة) (1

مكناس) (50000 (- الجديدة مكناس)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 500.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 2.500 ( (: بنقايدة) محمد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد عبد الغاني بنقايد):))2.500 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 250000 (: السيد محمد بنقايدة)

بقيمة)100)درهم.

(: بنقايد) الغاني  عبد  السيد 

250000)بقيمة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() بنقايدة  محمد  السيد 

 75 4)رقم) حي االمل شارع رباط درب)

مكناس) (50000 مكناس) ويسالن 

املغرب.

بنقايد) الغاني  عبد  السيد 

عنوانه)ا()حي االمل شارع رباط درب)

 50000 ويسالن مكناس) (75 رقم) (4

مكناس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

عنوانه)ا() بنقايدة  محمد  السيد 

 75 4)رقم) حي االمل شارع رباط درب)

مكناس) (50000 مكناس) ويسالن 

املغرب.

بنقايد) الغاني  عبد  السيد 
عنوانه)ا()حي االمل شارع رباط درب)
 50000 ويسالن مكناس) (75 رقم) (4

مكناس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما2) (03 بتاريخ) ( بمكناس) التجارية 

2021)تحت رقم)53137.
266I

FIDUCIAIRE FIDBOSS Comptable Agréé

PEPINIERE BNI YEZNASSEN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE FIDBOSS
Comptable Agréé

 appt 4 Lot(RIZANA ;
 RESIDENCE(LAHRECH(N° 6
 MEKNES ، 50050، MEKNES

MAROC
 PEPINIERE BNI YEZNASSEN

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 06  
مكرر، زنقة 01، حي اإلنارة؛  مكناس 

50070 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 
53189

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (22
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PEPINIERE BNI YEZNASSEN
غرض الشركة بإيجاز):)مشتل

تجارة البذور و النباتات.
  06 رقم) (: عنوان املقر االجتماعي)
مكرر،)زنقة)01،)حي اإلنارة؛))مكناس)

50070)مكناس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: بندعنون) فريد  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() بندعنون  فريد  السيد 
زنقة)01،رقم)06))مكرر،))حي اإلنارة؛)

50070)مكناس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
عنوانه)ا() بندعنون  فريد  السيد 
زنقة)01،رقم)06))مكرر،))حي اإلنارة؛)

50070)مكناس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما2) (07 بتاريخ) ( بمكناس) التجارية 

2021)تحت رقم)2315.

267I

ETABBAA LAHCEN

MUSTAPHA IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

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

MUSTAPHA IMMOBILIER شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 421 بلوك 
اوه ح ح  برشيد - 26100 برشيد 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

15127
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (22
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MUSTAPHA IMMOBILIER
منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقار2.
 421 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 26100 (- برشيد) ( ح) ح  اوه  بلوك 

برشيد املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد معزوز محمد):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
 500 ( (: املصطفى) معزوز  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() محمد  معزوز  السيد 
 26100 بلوك اوه ح ح برشيد) (421

برشيد املغرب.
السيد معزوز املصطفى عنوانه)ا()
 26100 بلوك اوه ح ح برشيد) (421

برشيد املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
عنوانه)ا() محمد  معزوز  السيد 
 26100 بلوك اوه ح ح برشيد) (421

برشيد املغرب
السيد معزوز املصطفى عنوانه)ا()
 26100 بلوك اوه ح ح برشيد) (421

برشيد املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما2) (06 بتاريخ) ( ببرشيد) االبتدائية 

2021)تحت رقم)583.
268I

LEADER FIN

NOUVELLE PLAGE IV
إعالن متعدد القرارات

LEADER FIN
زنقة شوفالي بيارد اإلقامة فالروس« 
E« الطابق الثاني املكتب 12 الدار 
بيضاء، 20500، الدار بيضاء املغرب

NOUVELLE PLAGE IV   »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 51 شارع  
الكورنيش - - الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجار2: 

.397401
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)29)أبريل)2021
تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذ2 ينص على مايلي:)
الشركاء) جميع  ومصادقة  موافقة 
وإعطائهم الحق ملسير الشركة السيد)
من أجل بيع العقار) ( سعيد داكس)
املسجل) الشركة و  بإسم  والذ2 هو 
 C/35015 عدد) العقار2  رقم  تحت 
 NOUVELLEاملسمات امللكية  ذو  و 
الشركاء) ومصادقة  ( ( (PLAGE V

باإلجما4)
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)
بند رقم)1:)الذ2 ينص على مايلي:)
الشركاء) جميع  ومصادقة  موافقة 
وإعطائهم الحق ملسير الشركة السيد)
من أجل بيع العقار) ( سعيد داكس)
املسجل) الشركة و  بإسم  والذ2 هو 
 C/35015 عدد) العقار2  رقم  تحت 
 NOUVELLEاملسمات امللكية  ذو  و 
الشركاء) ومصادقة  ( ( (PLAGE V

باإلجما4)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 06 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ما2)2021)تحت رقم)00777321.
269I

FIDUCIAIRE FIDBOSS Comptable Agréé

AL MACHTAL  AL  AKHDAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE FIDBOSS
Comptable Agréé

 appt 4 Lot(RIZANA ;
 RESIDENCE(LAHRECH(N° 6
 MEKNES ، 50050، MEKNES

MAROC

 AL(MACHTAL  AL  AKHDAR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 208 

،زنقة 1، درب 17، حي االنارة - 

50070 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 

53187

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (23

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 AL (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MACHTAL  AL  AKHDAR

غرض الشركة بإيجاز):)مشتل

تجارة البذور و النباتات.

رقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

17،)حي االنارة)-) 1،)درب) 208)،زنقة)

50070)مكناس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيد بندعنون يونس)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد بندعنون يونس عنوانه)ا()

حي) (، (208 17،رقم) درب) (،1 زنقة)

االنارة))50070)مكناس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

السيد بندعنون يونس عنوانه)ا()

حي) (، (208 17،رقم) درب) (،1 زنقة)

االنارة)50070)مكناس املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما2) (07 بتاريخ) ( بمكناس) التجارية 

2021)تحت رقم)2314.

270I

CHBANI ET ASSOCIES AUDIT

HORTUS
إعالن متعدد القرارات

CHBANI ET ASSOCIES AUDIT

101 زنقة فرحات حشاد ، 20000، 

الدارالبيضاء املغرب

HORTUS »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: 49 زنقة 

جون جور2 حي كوتيي   - - الدار 

البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجار2: 

.269357

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)14)أبريل)2021

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذ2 ينص على مايلي:)

املصادقة على تفويت))السيدة فتيحة)

االجتماعية) الحصص  لكل  ( العراقي)

رأسما4)) في  تملكها  كانت  التي 

 20.000 أ2) ( (» (HOTUS (« شركة)

شركة) لفائدة  ( اجتماعية) حصة 

VERDETECH HOLDING«

قرار رقم)2:)الذ2 ينص على مايلي:)

األخذ بعين االعتبار استقالة السيد)

كمسير) مهامه  من  سميرس  املهد2 

للشركة)

قرار رقم)3:)الذ2 ينص على مايلي:)

تعيين كمسير وحيد للشركة ملدة غير)

محدودة السيد صابر محمد الشباني)

االدري�ضي

قرار رقم)4:)الذ2 ينص على مايلي:)

مالئمة النظام األسا�ضي للشركة)

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)
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بند رقم)15)الفقرة)4:)الذ2 ينص)

على مايلي:))))تعيين،)مدة و مهام املسير)

:)يعين الشريك الوحيد السيد صابر)

القاطن)) ( االدري�ضي) الشباني  محمد 

بكنز طماريس رقم)7)النواصر الحامل)

رقم) للتعريف  الوطنية  للبطاقة 

BE738251)كمسير للشركة لدة عير)

محدودة).)باقي البند يبقى دون تغيير

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 05 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ما2)2021)تحت رقم)777212.

271I

Khidmat(Attajir

تواصلت اكري
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Khidmat(Attajir

 BIS(RUE(EL(MOUAHIDINE ، 05

52000، ERRACHIDIA(MAROC

تواصلت اكر2  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر 

جديد جماعة الخنك  - 52000 

الرشيدية الرشيدية

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

14845

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (22

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

تواصلت اكر2).

غرض الشركة بإيجاز):)االستغال4)

الفالحي

علف الدواجن

قصر) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 52000 (- ( الخنك) جماعة  جديد 

الرشيدية الرشيدية.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: اسامة) حمدو2  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد حمدو2 محمد امين):))500 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد حمدو2 اسامة عنوانه)ا()
 52000 ( تجزئة واد الدهب) (44 رقم)

الرشيدية الرشيدية.
امين) محمد  حمدو2  السيد 
ع) س  بلوك  راقية  اقامة  عنوانه)ا()
 20520 ( 04)سيد2 معروف) 08)رقم)

البيضاء)البيضاء.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
السيد حمدو2 اسامة عنوانه)ا()
 52000 الدهب) واد  تجزئة  (44 رقم)

الرشيدية الرشيدية
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالرشيدية))بتاريخ)07)ما2)

2021)تحت رقم)215.

272I

COMPTA FINANCE DETROIT SARL

STRUVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 COMPTA FINANCE DETROIT
SARL

اقامة لينا الرقم 76 زاوية شارع 
طانطان وشارع لبنان لطابق التاسع 

طنجة ، 90000، طنجة املغرب
STRUVE  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 29 شارع 
عمر إبن العاص طابق 3 رقم 26 - 

90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

115963

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (06

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. STRUVE

معدات) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وأثاث املكاتب

صيانة و تصليح

صيانة واملرافق

تاجر

املعامالت) جميع  (، أعم) وبشكل 

بشكل) املتعلقة  واملالية  التجارية 

األشياء) بأحد  مباشر  غير  أو  مباشر 

املذكورة أعاله أو التي قد تعزز تطوير)

الشركة.

29)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)
 -  26 رقم) (3 عمر إبن العاص طابق)

90000)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 50.000 ( الشركة:) رأسما4  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 250 ( (: أعزاير) سعيدة  السيدة 

حصة بقيمة)25.000)درهم للحصة).

 125 ( (: العمراني) ( السيدة جيهان)

حصة بقيمة)12.500)درهم للحصة).

((: العمراني) أمين  محمد  السيد 

درهم) (12.500 بقيمة) حصة  (125

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

العمراني) أمين  محمد  السيد 
رقم) (5 الحي الحسني أمل) عنوانه)ا()

20  90030)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

العمراني) أمين  محمد  السيد 
رقم) (5 الحي الحسني أمل) عنوانه)ا()

20  90030)طنجة املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما2) (03 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)0521241958.

273I

monde consulting

TRAM SECURITE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

monde consulting

٬766شارع محمد السادس الطابق 

التاني الدار البيضاء ، 20550، الدار 

البيضاء املغرب

TRAM SECURITE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 

البدر تجزئة رقم 11 عمارة رقم 99 

شقة رقم 07 الطابق التاني عين 

السبع  الدار البيضاء 20250 الدار 

البيضاء  املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 

497059

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2021 مارس) (12

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 TRAM(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.SECURITE

تأمين) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

)الحراسة) واألشخاص) البضائع 

واملراقبة()

تأمين االحدات)

التدريب األمني.

اقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 99 عمارة رقم) (11 البدر تجزئة رقم)

عين) التاني  الطابق  (07 رقم) شقة 

الدار) (20250 الدار البيضاء) ( السبع)

البيضاء))املغرب).
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أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد رضوان رميلة):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

السيدة سناء)تراص):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() رميلة  رضوان  السيد 

 12 ش) (37 ع) (5 اقامة املستقبل مج)

الدار) (20520 البيضاء) معروف  س 

البيضاء)))املغرب.

عنوانه)ا() تراص  سناء) السيدة 

تجزئة الفتح)02)ر)96)سيد2 معروف)

البيضاء))) الدار  (20520 ( البيضاء)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

عنوانه)ا() رميلة  رضوان  السيد 

 12 ش) (37 ع) (5 اقامة املستقبل مج)

الدار) (20520 البيضاء) معروف  س 

البيضاء))املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 31 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مارس)2021)تحت رقم)772639.

274I

centre(de(conseil(fiduciaire

 شركة مهايدرا 

STE MHAIDRA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

centre(de(conseil(fiduciaire

رقم 4 الطابق االو4 ساحة املسجد 

االعظم صندوق البريد 203 ابن 

احمد ، 26050، ابن احمد املغرب

 STE MHAIDRA شركة مهايدرا 

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الرقم 68 

تجزئة االمل ابن احمد - 26050 ابن 

احمد املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 
2021/1049

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (28
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):))شركة)

.STE MHAIDRA(مهايدرا
منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقار2.
عنوان املقر االجتماعي):)الرقم)68 
تجزئة االمل ابن احمد)-)26050)ابن)

احمد املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 40.000 ( الشركة:) رأسما4  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() فاضل  سعيد  السيد 
ابن احمد)26050)ابن احمد املغرب.

السيد الهاشمي ملياني عنوانه)ا()
ابن احمد)26050)ابن احمد املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسير2 الشركة:

عنوانه)ا() فاضل  سعيد  السيد 
ابن احمد)26050)ابن احمد املغرب

السيد الهاشمي ملياني عنوانه)ا()
ابن احمد)26050)ابن احمد املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
07)ما2) )بتاريخ) االبتدائية ببن احمد)

2021)تحت رقم)23/2021.
275I

COMPTA FINANCE DETROIT SARL

CREA PROJET
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 COMPTA FINANCE DETROIT
SARL

اقامة لينا الرقم 76 زاوية شارع 

طانطان وشارع لبنان لطابق التاسع 

طنجة ، 90000، طنجة املغرب

CREA PROJET شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة ربيع 

3 زنقة جما4 الدين االفغاني  مكتب 

امليزانين رقم15ـ  طنجة - 90000 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

115959

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (06

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 CREA (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.PROJET

أعما4) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

(، الحفر) أعما4  (، املختلفة) البناء)

أعما4) (، بالرصاص) الطالء) (، الطرق)

،)وضع الرخام) العز4 املائي والغالف)

،)التبليط)،)الجص الزخرفي والحجر)

الزخرفي)،)التجارة.

عنوان املقر االجتماعي):)إقامة ربيع)
3)زنقة جما4 الدين االفغاني))مكتب)

 90000 (- طنجة) ـ) رقم15) امليزانين 

طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 50 ( (: بوعزاد) اسماعيل  ( السيد)

حصة بقيمة)50.000)درهم للحصة).

50)حصة) ( (: السيد محمد عليلة)

بقيمة)50.000)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

بوعزاد) اسماعيل  السيد 

 126 زنقة) زناكية  تجزئة  عنوانه)ا()
رقم)11  90090)طنجة املغرب.

السيد محمد عليلة عنوانه)ا()حي)

الخرب))90010)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

بوعزاد) اسماعيل  السيد 

 126 زنقة) زناكية  تجزئة  عنوانه)ا()
رقم)11  90090)طنجة املغرب

السيد محمد عليلة عنوانه)ا()حي)

الخرب))90010)طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما2) (03 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)0521241956.

276I

SAFA ACCOUNTING COMPANY

ALCUDIA TRANS SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SAFA ACCOUNTING

COMPANY

شارع محمد الخراز رقم 551 ، 

93000، تطوان املغرب

ALCUDIA TRANS SARL شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

اميرة رقم 38 - 93102 الفنيدق 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

29379

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (12

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ALCUDIA TRANS SARL
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نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املستخدمين.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الفنيدق) (93102  -  38 رقم) اميرة 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 20.000 ( الشركة:) رأسما4  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 200 ( (: السيد نورالدين بوحجيرة)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

بوحجيرة) نورالدين  السيد 

روتردام) (3011 هولندا) عنوانه)ا()

هولندا.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

بوحجيرة) نورالدين  السيد 

روتردام) (3011 هولندا) عنوانه)ا()

هولندا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما2) (06 بتاريخ) ( بتطوان) االبتدائية 

2021)تحت رقم)1018.

277I

CAB ASSISTANCE

AMALIR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CAB ASSISTANCE

 ROUTE DE TETOUAN 76

 RESIDENCE(NABIL 1ER

 ETAGE(N° 3 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

AMALIR شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي العرفان 

1 العمارة 3 الطابق الرابع شقة رقم 

17 طريق الرباط - 90000 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 

116197

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (12

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AMALIR

وكالة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقارية.

العرفان) (: عنوان املقر االجتماعي)

3)الطابق الرابع شقة رقم) 1)العمارة)

طنجة) (90000 (- الرباط) طريق  (17

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد كريم عمان):))1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ( عمان) كريم  السيد 

01)رقم) شارع عثمان بن عفان زنقة)

14 93000)تطوان املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

عنوانه)ا() عمان  كريم  السيد 

01)رقم) شارع عثمان بن عفان زنقة)

14 93000)تطوان املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما2) (06 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)242174.

278I

CABINET CBA SARL

SHAL MEDIC
إعالن متعدد القرارات

CABINET CBA SARL
27 زنقة بابوم، طابق 3، شارع 

محمد الخامس ، 20250، الدار 
البيضاء املغرب

SHAL MEDIC »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: بوسكورة 
أوكسجين C4-T1 املدينة الخضراء 

إقليم النواصر - 27182 الدار 
البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجار2: 

.452159
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)21)نونبر)2020
تم اتخاذ القرارات التالية:)

على) ينص  الذ2  (:1 رقم) قرار 
مايلي:)إضافة نشاط لهدف الشركة):)
إضافة نشاط مركز التجميل و العالج)

التجميلي لهدف الشركة.
على) ينص  الذ2  (:2 رقم) قرار 
(: تجارية) عالمة  تسجيل  مايلي:)
تسجيل عالمة تجارية بإسم الشركة)

.»PARAPHARMACIE SALUS«
على) ينص  الذ2  (:3 رقم) قرار 
تفويت) حصص:) تفويت  مايلي:)
الحامل) بنيحيى  العلي  عبد  السيد 
  B416021 رقم) الوطنية  للبطاقة 
الدين) عالء) للسيد  حصة  (2504
بنيحيى الحامل للبطاقة الوطنية رقم))
هند) السيدة  تفويت  و  (BK277715
بنيحيى الحاملة للبطاقة الوطنية رقم))
للسيدة) حصة  (2504 (BK291750
للبطاقة) الحاملة  بنيحيى  صوفيا 

.BK374046(الوطنية رقم
قرار رقم)4:)الذ2 ينص على مايلي:)
املسير) إستقالة  (: مسير) إستقالة 
الحامل) بنيحيى  العلي  عبد  السيد 
 B416021 رقم) الوطنية  للبطاقة 
السيد) جديدين  مسيرين  تعيين  و 
الدين بنيحيى الحامل للبطاقة) عالء)
و السيدة) (BK277715 الوطنية رقم)
للبطاقة) الحاملة  بنيحيى  صوفيا 

.BK374046(الوطنية رقم

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)

بند رقم)2:)الذ2 ينص على مايلي:))

إضافة نشاط مركز التجميل و العالج)

التجميلي لهدف الشركة

على) ينص  الذ2  (:3 رقم) بند 

 SHAL« هي) الشركة  تسمية  مايلي:)

التجارية) العالمة  وتسمية  (»MEDIC

هي) الشركة  باسم  املسجلة 

»PARAPHARMACIE SALUS«

بند رقم)7:)الذ2 ينص على مايلي:)

الحامل) بنيحيى  الدين  عالء) السيد 

 BK277715 ( للبطاقة الوطنية رقم)

السيدة) و  حصة  (500 ب) مساهم 

للبطاقة) الحاملة  بنيحيى  صوفيا 

مساهمة) (BK374046 رقم) الوطنية 

ب)500)حصة.

على) ينص  الذ2  (:12 رقم) بند 

جديدين) مسيرين  تعيين  ( مايلي:)

الحامل) بنيحيى  الدين  عالء) السيد 

 BK277715 رقم) الوطنية  للبطاقة 

الحاملة) بنيحيى  صوفيا  ( السيدة) و 

BK374046(للبطاقة الوطنية رقم

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 06 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير)2021)تحت رقم)760492.

279I

PREMIUM FINANCE

ELFARIHI INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

PREMIUM FINANCE

  APPARTEMENT(N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE(ANGLE

 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،

MARRAKECH MAROC

ELFARIHI INVEST شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع عبد 

الكريم الخطابي إقامة جواد عمارة 

109 شقة رقم 43 الطابق الثالث - 

40000 مراكش املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار2 : .
في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (28
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ELFARIHI INVEST
منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقار2.
عنوان املقر االجتماعي):)شارع عبد)
إقامة جواد عمارة) الخطابي  الكريم 
(- الطابق الثالث) (43 شقة رقم) (109

40000)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 ( (: الفرحي) يوسف  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 500 ( (: السيد عبد الغني الفرحي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
الفرحي عنوانه)ا()) السيد يوسف 
رقم)16)صان باسيدونيو مودينا)).)فيا)

فيديرزوني ايطاليا.
الفرحي) الغني  عبد  السيد 
عنوانه)ا()حي االندلس شارع ه ت32 

رقم)18 60050)وجدة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
الفرحي عنوانه)ا()) السيد يوسف 
رقم)16)صان باسيدونيو مودينا)).)فيا)

فيديرزوني ايطاليا
الفرحي) الغني  عبد  السيد 
عنوانه)ا()حي االندلس شارع ه ت32 

رقم)18 60050)وجدة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما2) (10 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)..
280I

إئتمانية)BKM)لإلرشادات

 STE OASIS LANGUAGE

SCHOOL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

إئتمانية BKM لإلرشادات

رقم 10 تجزئة املركز ورزازات ، 

45000، ورزازات املغرب

 STE OASIS LANGUAGE

SCHOOL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

موال2 رشيد ورزازات - 45000 

ورزازات املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجار2 

.2615

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2021 أبريل) (22 املؤرخ في)

 STE(شركة ذات املسؤولية املحدودة

  OASIS LANGUAGE SCHOOL

مبلغ رأسمالها)10.000)درهم وعنوان)

مقرها اإلجتماعي شارع موال2 رشيد)

املغرب) ورزازات  (45000 (- ورزازات)

مقرالشركة) من  االفراغ  (: (4 نتيجة 

بسبب خالف بين الورثة.

شارع) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 45000 (- ورزازات) رشيد  موال2 

ورزازات املغرب.)

و عين:

السيد)ة()عمر))البديع و عنوانه)ا()

 45000 شارع موال2 رشيد ورزازات)

ورزازات املغرب كمصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما2) (03 بتاريخ) ( االبتدائية بورزازات)

2021)تحت رقم)298.

281I

PREMIUM FINANCE

ZAD LAMANE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

PREMIUM FINANCE

  APPARTEMENT(N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE(ANGLE

 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،

MARRAKECH MAROC

ZAD LAMANE  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع عبد 

الكريم الخطابي إقامة جواد عمارة 

109 شقة رقم 43 الطابق الثالث - 

40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

114679

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (15

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 ZAD (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

. LAMANE

:)بيع املواد) غرض الشركة بإيجاز)

الغدائية بالجملة و نصف الجملة و)

التقسيط)

التصدير و االستيراد

التجارة اإللكترونية).

عنوان املقر االجتماعي):)شارع عبد)

إقامة جواد عمارة) الخطابي  الكريم 

(- الطابق الثالث) (43 شقة رقم) (109

40000)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: السيد لحسن ايت ايشو)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: السيد الحسين تامغالت)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد لحسن ايت ايشو عنوانه)ا()

رقم) (4 تجزئة القا�ضي عياض بلوك)

اسيل))40000)مراكش املغرب.

تامغالت) الحسين  السيد 

عنوانه)ا()حي املسيرة)01)حرف د رقم)

443  40000)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

السيد لحسن ايت ايشو عنوانه)ا()

رقم) (4 تجزئة القا�ضي عياض بلوك)

اسيل))40000)مراكش املغرب

تامغالت) الحسين  السيد 

عنوانه)ا()حي املسيرة)01)حرف د رقم)

443  40000)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما2) (07 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)123861.

282I

موروكو كومبتونس اكاونت

FARM BELDI MASTER
شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

موروكو كومبتونس اكاونت

شقة 17 الطابق 4 برج منارة 2 

مدخل ا شارع عبد الكريم الخطابي 

، 40000، مراكش املغرب

FARM BELDI MASTER  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي عند 

شركة الصويرة جيستيون شقة 1 

عماره 114 عمليه الراحة الصويرة 

الجديدة - 44000  الصويرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 

5679
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (27

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 FARM(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. BELDI MASTER

مقاو4) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

اإلدارة الزراعية

-)تربية الدجاج البياض

أ2) ,اقتناء) اإليجار,تأجير) تأجير  (-

ملكية زراعية.

عند) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 1 شقة) جيستيون  الصويرة  شركة 

الصويرة) الراحة  عمليه  (114 عماره)

الجديدة)-)44000))الصويرة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

تاشفين) عصام  محمد  السيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

تاشفين) عصام  محمد  السيد 

 21 ابواب مراكش الشطر) عنوانه)ا()

فيال)64  40000)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

تاشفين) عصام  محمد  السيد 

 21 ابواب مراكش الشطر) عنوانه)ا()

فيال)64  40000)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما2) (07 بتاريخ) ( االبتدائية بالصويرة)

2021)تحت رقم)158.

283I

AMOURI CONSULTING

FOOD ME›UP COMPANY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AMOURI CONSULTING

 Fès(Lotissement(Belair 2

 Dokkarat(Bureau 2 Immeuble

 Espace(Bureaux(des(Champs،

30000، FES(MAROC

 FOOD ME›UP COMPANY

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 20 

زنقة الرفاعي الطنطاو2 تجزئة 

لو�ضي شارع عال4 بن عبد هللا - 

30100 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 

67701

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (08

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 FOOD(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.ME’UP COMPANY

تصنيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املعصورة) العصائر  وتوزيع  وتسويق 

الخفيفة) والوجبات  البارد  على 

)جرانوالس)،)سليلو)،)كرات الطاقة)،)

البذور)،)الفواكه الجافة واملجففة(..

 20 رقم) (: عنوان املقر االجتماعي)

زنقة الرفاعي الطنطاو2 تجزئة لو�ضي)

 30100 (- هللا) عبد  بن  عال4  شارع 

فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: لحلو) غيثة  السيدة 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة غيثة لحلو عنوانه)ا()رقم)
تجزئة) الطنطاو2  الرفاعي  زنقة  (20
لو�ضي شارع عال4 بن عبد هللا)30100 

فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
رقم) السيد غيثة لحلو عنوانه)ا()
تجزئة) الطنطاو2  الرفاعي  زنقة  (20
لو�ضي شارع عال4 بن عبد هللا)30100 

فاس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس))بتاريخ)06)ما2)2021 

تحت رقم)-.
284I

إئتمانية)BKM)لإلرشادات

 STE HOLDING
OUARZAZATE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

إئتمانية BKM لإلرشادات
رقم 10 تجزئة املركز ورزازات ، 

45000، ورزازات املغرب
 STE HOLDING OUARZAZATE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 
192 شارغ املغرب العربي - 45000 

ورزازات املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجار2 
.4725

الشريك) قرار  بمقت�ضى 
 2021 فبراير) (10 في) الوحيداملؤرخ 
مسؤولية) ذات  شركة  حل  تقرر 
 STE محدودة ذات الشريك الوحيد)
مبلغ) ( (HOLDING OUARZAZATE
وعنوان) درهم  (100.000 رأسمالها)
شارع) (192 رقم) اإلجتماعي  مقرها 

ورزازات) (45000 (- العربي) املغرب 

مرض الشريك و) (: املغرب نتيجة 4)

السير الوحيد.

رقم) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 45000 (- شارغ املغرب العربي) (192

ورزازات املغرب.)

و عين:

نيت لحسين) ( ( لحسن) السيد)ة()

محمد) شارغ  (11 رقم) عنوانه)ا() و 

املغرب) ورزازات  (45000 الخامس)

كمصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بورزازات))بتاريخ)24)مارس)

2021)تحت رقم)168.

285I

FHF

HD 13
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FHF

 N°249 Bd(Yacoub(El(Mansour

 Bureau 6 ، 0، Casablanca

MAROC

HD 13 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 202 شارع 

عبد املومن الشقة 5 الطابق االر�ضي 

- . الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 

501895

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (09

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:



عدد)5665 - 14)شوا4)1442 )26)ما2)2021)الجريدة الرسمية   10750

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 HD (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.13
مصبنة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

لتصبين و تحديد و صباغة املالبس.
 202 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الطابق) (5 شارع عبد املومن الشقة)

االر�ضي)-).)الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99))سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيدة بايلي منى):))1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة بايلي منى عنوانه)ا()تجزئة)
الدار) (. كالفورنيا) (5 ديار الحمد رقم)

البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
السيدة بايلي منى عنوانه)ا()تجزئة)
الدار) (. كالفورنيا) (5 ديار الحمد رقم)

البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ما2)2021)تحت رقم)-.
286I

somacompta sarl

اوميكا تازة
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

somacompta sarl
 RUE(FES(TAZA ، 35000، 78

TAZA MAROC
اوميكا تازة  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

سيد2 عبد هللا غياتة الغربية واد2 
امليل تازة. - 35250 تازة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 

5959

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (05

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

اوميكا) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

تازة).

اشغا4) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الغرس- اشغا4  (- البناء) او  مختلفة 

نقل البضائع لحساب الغير.

دوار) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

سيد2 عبد هللا غياتة الغربية واد2)

امليل تازة.)-)35250)تازة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد لزعر))عبد الرحيم):))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد لزعر عبد الرحيم عنوانه)ا()

تازة) (35250 حي بام واد2 امليل تازة)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

السيد لزعر عبد الرحيم عنوانه)ا()

تازة) (35250 حي بام واد2 امليل تازة)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (23 بتاريخ) ( بتازة) االبتدائية 

2021)تحت رقم)238.
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مكتب محاسبة

IRA QUB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكتب محاسبة

عمارة 41 شقة 2 زنقة عال4 بن عبد 

هللا ص.ب 200 الرشيدية ، 52004، 

الرشيدية املغرب

IRA QUB شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر 

سيد2 بوبكر ص.ب 118 الريصاني  

- 52200 الريصاني املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 

14753

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 يناير) (18

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 IRA (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.QUB

األشغا4) (: غرض الشركة بإيجاز)

املختلفة
تأسيس قنوات الر2

بيع املواد الفالحية.

قصر) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

سيد2 بوبكر ص.ب)118)الريصاني))-)

52200)الريصاني املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد حسن اوعالم):))340)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

حصة) (330 ( (: عراقي) بدر  السيد 

بقيمة)100)درهم للحصة).

 330 ( (: السيد محسن العمراو2)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() اوعالم  حسن  السيد 
زنقة واد النعام حي تاحميدانت) (09

الريش)52400)الريش املغرب.
رقم) عنوانه)ا() عراقي  بدر  السيد 
الريش) املسيرة  اسلي  معركة  (133

52400)الريش املغرب.
العمراو2) محسن  السيد 
حي) اغريس  واد  زنقة  (10 عنوانه)ا()
الريش) (52400 الريش) تاحميدانت 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
عنوانه)ا() اوعالم  حسن  السيد 
زنقة واد النعام حي تاحميدانت) (09

الريش)52400)الريش املغرب
رقم) عنوانه)ا() عراقي  بدر  السيد 
الريش) املسيرة  اسلي  معركة  (133

52400)الريش املغرب
العمراو2) محسن  السيد 
حي) اغريس  واد  زنقة  (10 عنوانه)ا()
الريش) (52400 الريش) تاحميدانت 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 09 بتاريخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

أبريل)2021)تحت رقم)172.
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 EL FRKACHI ZAKARIAA (CABINET

(COMPTABLE C.C.N

GETRANS K.H
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 EL FRKACHI ZAKARIAA
((CABINET COMPTABLE C.C.N

شارع املوحدين تجزئة االميرة 
الطابق االو4 رقم 02،الفنيدق ، 

93100، الفنيدق املغرب
GETRANS K.H شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي راس 
زنقة د 28 الطابق االو4 رقم 20 - 

93100 الفنيدق املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 

29357

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (23

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GETRANS K.H

-نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املستخدمين لحساب الغير..

حي راس) (: عنوان املقر االجتماعي)

 -  20 الطابق االو4 رقم) (28 د) زنقة 

93100)الفنيدق املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 80.000 ( الشركة:) رأسما4  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد الحسين أكريم)):))80)حصة)

بقيمة)1.000)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ( السيد الحسين أكريم)

  20 رقم) (28 د) زنقة  لوطا  راس  حي 

93100)الفنيدق املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

عنوانه)ا() ( السيد الحسين أكريم)

  20 رقم) (28 د) زنقة  لوطا  راس  حي 

93100)الفنيدق املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما2) (06 بتاريخ) ( بتطوان) االبتدائية 

2021)تحت رقم)0999.
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AMOURI CONSULTING

LA RUCHE DES CREATEURS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AMOURI CONSULTING
 Fès(Lotissement(Belair 2

 Dokkarat(Bureau 2 Immeuble
 Espace(Bureaux(des(Champs،

30000، FES(MAROC
 LA RUCHE DES CREATEURS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الشقة 
رقم 5 مبنى رقم 50 حي النخيل 

طريق عين السمن - 30020 فاس 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 
67725

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (08
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 LA (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.RUCHE DES CREATEURS
األنشطة) (: غرض الشركة بإيجاز)
صنع) والترفيهية:) والفنية  اإلبداعية 
وبيع في املتجر أو عبر اإلنترنت) وشراء)
الجاهزة) املالبس  وتصدير  واستيراد 
والسلع) املوضة  وإكسسوارات 
واملنسوجات) الخام  واملواد  الجلدية 
والجلود وإكسسوارات التجميع وأ2)
لصنع) مفيدة وضرورية  أخرى  مواد 
املصممين) منتجات  بيع  اإلبداعات.)
مثل) (، الفنية) املعارض  نشاط  أو 
الصور) معارض  أو  األحداث  تنظيم 
أو) الفنية  األعما4  أو  املنحوتات  أو 

املسيرات..
الشقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
رقم)5)مبنى رقم)50)حي النخيل طريق)

عين السمن)-)30020)فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسما4  مبلغ 
درهم،)مقسم كالتالي:

السيدة جهان ناضر2):))50)حصة)
بقيمة)100)درهم للحصة).

السيدة هدى خطابي):))50)حصة)
بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ناضر2  السيدة جهان 
 2 إنديغو) (13 كلمتر) (6 شارع محمد)
فيال ب)17)املنزه)10150)تمارة املغرب.
عنوانه)ا() خطابي  هدى  السيدة 
قطاع)9)إقامة كاميليا عمارة)13)شقة)
5)حي الرياض)10100)الرباط املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
عنوانه)ا() ناضر2  السيدة جهان 
 2 إنديغو) (13 كلمتر) (6 شارع محمد)
فيال ب)17)املنزه)10150)تمارة املغرب
عنوانه)ا() خطابي  هدى  السيد 
قطاع)9)إقامة كاميليا عمارة)13)شقة)

5)حي الرياض)10150)تمارة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس))بتاريخ)07)ما2)2021 

تحت رقم)-.
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COMPTA DAK

E.A CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

COMPTA DAK
شارع محمد فاضل السماللي 

حي السالم رقم 1308 ، 73000، 
الداخلة املغرب

E.A CONSTRUCTION  شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 
الحسني رقم 836 - 73000 الداخلة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

18037
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (19

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 E.A (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. CONSTRUCTION

أعما4) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

ومعدات) لوازم  ؛) بناء) أو  متنوعة 

متنوعة)؛)أعما4 البناء)العامة)،)تأجير)

التجارة) (، البناء) جميع أشكا4 مواد 

تقديم) (، متنوعة) أعما4  (، العامة)

أعما4) اآلبار:) وحفر  غرق  خدمات 

السكنية) املباني  (، املدنية) الهندسة 

(، أعما4 الحفر العامة) (، والصناعية)

الصرف الصحي)،)الطرق)،)الشبكات)

املياه) إمدادات  (، الطرق) (، املختلفة)

النجارة) أعما4  والهاتف.) الكهرباء) (،

واأللومنيوم) واملعدنية  الخشبية 

والبالستيكية واملعدنية أو الخشبية:)

والتزجيج) والصنفرة  الدهان  أعما4 

)كهربة) الطرق والشبكات املختلفة) ؛)

،)صرف صحي)،)مياه شرب وهاتف(:)

(، )جسور) هندسية) هياكل  إنشاء)

أبراج مياه)،)أحواض)،)إلخ()؛)تنسيق)

(، الرصف) (، )الرصف) الحدائق)

التشجير)،)الر2)،)إلخ()؛)الهدم بجميع)

والتسوية.) الحفر  وأعما4  أنواعه 

نظام) وتركيب  الصحي  الصرف 

معالجة مياه الصرف الصحي.)أعما4)

واألسالك.) والبالط  بأنواعه  البالط 

الخراطة والطحن والتركيب واألعما4)

وجميع) والهيدروليكية  امليكانيكية 

الزراعية) اآلالت  تجهيز  أعما4 

الحديد) أعما4  جميع  وامليكانيكية:)

املعدنية) الهياكل  (، املعدني) والبناء)

األقفا4) (، األنابيب) (، الغاليات) (،

الطباعة.) أعما4  جميع  ؛) واملسبك)

تركيب وصيانة شبكات مياه الشرب)

أعما4 السباكة والتركيب) والكهرباء.)

(، البناء) أعما4  جميع  املتنوعة:)

واألسطوانة) (، واألنابيب) (، والسباكة)
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والخرسانة) (، والرصف) (، والحفر) (
جميع) والرسم:) البناء) وقياسات  (،
املتنوع) والطالء) املائي  العز4  أعما4 
والسقوف الزائفة:)املعدات واألجهزة)
والتجهيزات الصحية)؛)أعما4 الكهرباء)
واملتوسط))) املنخفض  الجهد  ذات 
(، ئية) الكهربا التركيبات  والعالي.)
اإلصالح)،)الكهرباء)،)اإلضاءة العامة)
مفترق) إشارات  نظام  (، الخاصة) أو 
(، يق) الحر أنظمة  تركيب  الطرق:)
والصناعية) املنزلية  األنظمة  تركيب 
(، واألمن) اإلنذار  نظام  تركيب  ؛)
ت التوزيع.) تركيب املحوالت ومحطا
تركيب شبكات الحاسوب والهاتف.)
(، والالسلكية) السلكية  االتصاالت 
تركيب أنظمة الراديو املحمولة)؛)الر2)
الصغير)،)الضخ الصناعي)،)التنقيب)
؛) الكهربائية) سات  بالقيا املياه  عن 
)املباني) لكهربائية) ا األنظمة  صيانة 
توريد وتركيب معدات) ؛) والصناعة()
الجهد) ذات  العامة  اإلنارة  شبكات 
املعدات) واملنخفض.) ( ( املتوسط)
تسوية) ؛) التطوير) املتنوعة وأعما4 
األرض وحفر األحواض:)جميع أنواع)
جميع) اإلدارة والتعاقد من الباطن.)
أعما4 الحراجة)؛)مشتل وإنتاج جميع)
أنواع األشجار والزهور وغيرها:)أعما4)
وتنسيق) التشجير  وإعادة  ة  ن البست
صناعة) الدفيئة:) أعما4  ق.) ئ الحدا
وضع) الخطافات.) تعبئة  (، ف) ئ اللفا
املهاد وعمل الثقوب وتوزيع البكرات)
الر2.) والخيوط.) البكرات  ووضع 
األوراق) تجريد  (، الحرار2) وير  التص
الر2) نظام  تركيب  ؛) الركائز) وعمل 
املوضعي.)توريد وبيع املواد الزراعية.)
الر2) معدات  وتسويق  راد  ي است
ومعدات مساحات التنقيط وأعما4)
ر الخاصة بالحوض والخنادق.) ف الح
الجيومان�ضي) وتركيب  د  ي تور
وإصالح) معدات  (، يوتكستايل) ج وال
مضخات املياه)،)تنفيذ جميع أعما4)
املباني) تطهير  (، والخدمات) انة  ي الص
التدبير) (، بلورة التربة) (، واإلنشاءات)
املباني) وصيانة  تنظيف  (، نزلي) امل
هيئات) جميع  والخاصة:) عامة  ال
الخضراء) املساحات  تطوير  دولة:) ال

وإعادة التحريج وحفر النباتات وزرع)

لحساب) البضائع  نقل  ؛) نباتات) ال

تقديم) خدمة  خضروات.) ؛) غير) ال

محل) (، مخبز) (، كافيتريا) (، طعام) ال

املواد) تأجير  (، احتفالية) (، ويات) حل

والفعاليات) املؤتمرات  تنظيم  (،

وإمدادات) (، املدرسية) اللوازم  ؛)

(، واملوسيقى) الصوت  عدات  وم

واملعدات واللوازم الرياضية:)املعدات)

املعدات) وشراء) وبيع  (، املكتبية)

والكمبيوتر:) املكتبية  واللوازم 

والكهربائية) الهيدروليكية  املعدات 

(، وبيع املعدات) شراء) ؛) وامليكانيكية)

،)معدات الحفر واللوازم) مواد البناء)

الصيدلية) ومواد  معدات  (، العامة)

ومواد) معدات  (، األجهزة) (، العامة)

(، الطالء) (، األدوات الصغيرة) (، البناء)

الخشب)،)السباكة)،)الكهرباء)،)أدوات)

ومعدات الصيد)،)قطع الغيار)،)مواد)

التشحيم)،)مواد اإلطارات والعطالت)

املنزلية) واألجهزة  واملالبس  والديكور 

واملواد) واملعدات  العام  واألثاث 

النباتية والزراعية.)معدات ومنتجات)

توريد وتركيب) (، والصيانة) النظافة 

أنواع) وجميع  اإلشارات  معدات 

اإلشارات)،)بيع وتركيب أجهزة تكييف)

وأجهزة الهاتف واالتصاالت) (، الهواء)

السلكية والالسلكية)،)وتركيب أجهزة)

الكمبيوتر) وأجهزة  (، الهواء) تكييف 

االتصاالت) ومعدات  (، والهاتف) (،

واملعدات) (، والالسلكية) السلكية 

ومعدات) (، والبصرية) السمعية 

والتشغيل) والصوت  املوسيقى 

واإلنشاء)والتسير).

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

836 - 73000)الداخلة) الحسني رقم)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: السيد عبدالكبير العطافي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد يوسف امزيل):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

العطافي) عبدالكبير  السيد 

  1234 رقم) الوحدة  حي  عنوانه)ا()

73000)الداخلة املغرب.

عنوانه)ا() امزيل  يوسف  السيد 

حي السالم شارع طارق بن زياد رقم)

33 73000)الداخلة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

العطافي) عبدالكبير  السيد 

  1234 رقم) الوحدة  حي  عنوانه)ا()

73000)الداخلة املغرب

عنوانه)ا() امزيل  يوسف  السيد 

حي السالم شارع طارق بن زياد رقم)

33 73000)الداخلة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ) ( االبتدائية بواد2 الدهب)

أبريل)2021)تحت رقم)686/2021.

291I

EXACO

AMW FOODS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EXACO

16، زنقة عائشة أم املؤمنين شارع 

موال2 الحسن االو4، 20000، الدار 

البيضاء املغرب

AMW FOODS  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي ، زنقة 

جدة، الطابق االر�ضي مرس 

السلطان   - 20000 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 

501749

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (14

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 AMW (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

. FOODS

مطعم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الخفيفة،) و  ( السريعة) ( الوجبات)

تحضير وجبات جاهزة للبيع الفور2)

التوصيل) و  املكان  بعين  التناو4  او 

األصل) تسيير  وكذلك  للمناز4،)

التجار2))ملطاعم الوجبات السريعة.

زنقة) (، (: االجتماعي) املقر  عنوان 

جدة،)الطابق االر�ضي مرس السلطان)))

- 20000)الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيد قموس ابراهيم)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد قموس ابراهيم عنوانه)ا()

الشقة) (01 القسم) حي  الوالء) شارع 

رقم)03 73000)الداخلة))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

السيد قموس ابراهيم عنوانه)ا()

الشقة) (01 القسم) حي  الوالء) شارع 

رقم)03 73000)الداخلة))املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 05 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ما2)2021)تحت رقم)777115.

292I
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STE FIACCOF 

STE NATUREL FRITE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE FIACCOF
 RUE(IFNI ,RESIDENCE(ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY(NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes(maroc

STE NATUREL FRITE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 
118تجزئة لزرق  منفلور2 محل 
رقم 1 و 2  - 30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

67733
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (23
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.NATUREL FRITE
بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البطاطس))تقل البضائع.
رقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
118تجزئة لزرق))منفلور2 محل رقم)

1)و)2  - 30000)فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الهروا4:)) ازميزم  ياسين  السيد 
500)حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 500 ( (: السيد يوسف االبراهمي)
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

الهروا4) ازميزم  ياسين  السيد 
انجرة) خميس  ازميزمش  عنوانه)ا()
انجرة الفحص انجرة)20000)طنجة)

املغرب.

االبراهمي) يوسف  السيد 

تجزئة حدائق البديع فيال) عنوانه)ا()

موال2) الشقف  عين  االندلس  (243

يعوب))30000)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

الهروا4) ازميزم  ياسين  السيد 

انجرة) خميس  ازميزمش  عنوانه)ا()

انجرة الفحص انجرة)20000)طنجة)

املغرب

االبراهمي) يوسف  السيد 

تجزئة حدائق البديع فيال) عنوانه)ا()

موال2) الشقف  عين  االندلس  (243

يعوب))30000)فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بفاس))بتاريخ)07)ما2)2021 

تحت رقم)2245.

293I

EXACO

LIT BLANC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

EXACO

16، زنقة عائشة أم املؤمنين شارع 

موال2 الحسن االو4، 20000، الدار 

البيضاء املغرب

LIT BLANC شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 68، زاوية 

شارع 11 يناير و شارع مصطفى 

املعاني - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجار2 

.139717

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2021 مارس) (15 في) املؤرخ 

املصادقة على):

لحبابي) ( مريم) )ة() السيد) تفويت 

أصل) من  اجتماعية  حصة  (1.000

)ة()) السيد) ( لفائدة) حصة  (5.000

عبد االله))الحفيظ بتاريخ)15)مارس)

.2021

حسن) حسناء) )ة() تفويت السيد)

أصل) من  اجتماعية  حصة  (1.000

)ة()) السيد) ( لفائدة) حصة  (5.000

مارس) (15 عبد االله الحفيظ بتاريخ)

.2021

حسن) ( سلمى) )ة() تفويت السيد)

أصل) من  اجتماعية  حصة  (1.000

)ة()) السيد) ( لفائدة) حصة  (5.000

مارس) (15 عبد االله الحفيظ بتاريخ)

.2021

حسن) زينب  )ة() السيد) تفويت 

أصل) من  اجتماعية  حصة  (1.000

)ة()) السيد) ( لفائدة) حصة  (5.000

مارس) (15 عبد االله الحفيظ بتاريخ)

.2021

حسن) ريم  )ة() السيد) تفويت 

أصل) من  اجتماعية  حصة  (1.000

)ة()) السيد) ( لفائدة) حصة  (5.000

مارس) (15 عبد االله الحفيظ بتاريخ)

.2021

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 05 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ما2)2021)تحت رقم)777177.

294I

STE FIACCOF 

MARAM BUSNES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE FIACCOF

 RUE(IFNI ,RESIDENCE(ANASS

 60 ,APPT 6 ,HAY(NAJAH,SIDI

BRAHIM ، 30080، fes(maroc

MARAM BUSNES شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 18-

19 اقامة مؤسسة محمد السادس 

للتعليم حي الحديقة - 30000 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 

67731

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (26

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MARAM BUSNES

استغال4) (: غرض الشركة بإيجاز)

مقاو4) الغدائية-) املواد  لبيع  محل 

فياملعلوميات)-)تجارة عامة.

18- رقم) (: عنوان املقر االجتماعي)

السادس) اقامة مؤسسة محمد  (19

30000)فاس) (- للتعليم حي الحديقة)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (1.000 ( (: السيد علي اكو)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

 7 رقم) السيد علي اكو عنوانه)ا()

فاس) واد  املرجة  التاز2  حي  (6 زنقة)

30000)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

 7 رقم) السيد علي اكو عنوانه)ا()

فاس) واد  املرجة  التاز2  حي  (6 زنقة)

30000)فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بفاس))بتاريخ)07)ما2)2021 

تحت رقم)2244.

295I
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ائتمانية بوعرفة

STE CHINAD TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية بوعرفة
رقم49 زنقة الدار البيضاء بوعرفة 

بوعرفة، 61200، بوعرفة املغرب

STE CHINAD TRAVAUX شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الحى 

الجديد تالسينت  - 61252 

تالسينت املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

905

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (17

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CHINAD TRAVAUX

أشغا4) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الحفالت) وتنظيم  تموين  (- البناء)

ومختلف) الفالحي  االستغال4  (-

لوازم) بائع  (- الفالحية) االنشطة 

املكتب)..

الحى) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الجديد تالسينت))-)61252)تالسينت)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: ( السيد مصطفى لحلو)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() لحلو  مصطفى  السيد 
تاسينت) (61252 الجديد) الحي 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
عنوانه)ا() لحلو  مصطفى  السيد 
تالسينت) (61252 الجديد) الحي 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما2) (05 بتاريخ) ( بفجيج) االبتدائية 

2021)تحت رقم)46/2021.

296I

STE FIACCOF 

GROUPE USEM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

STE FIACCOF
 RUE(IFNI ,RESIDENCE(ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY(NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes(maroc
GROUPE USEM شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي كلم 2 رقم 
2 زنقة عين الشقف - 30000 فاس 

املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجار2 
.38169

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تحويل)) ( تم) (2021 ما2) (07 املؤرخ في)
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
(- زنقة عين الشقف) (2 رقم) (2 »كلم)
إلى)»شارع بير) 30000)فاس املغرب«)
االدريسية) مطاحت  تجزئة  انزران 
شطر)9)مكتب)14)الطابق)2)االطلس)

- 30000)فاس))املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس))بتاريخ)07)ما2)2021 

تحت رقم)2243.

297I

SOFIDACE

TDMR GESTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOFIDACE

 SCTEUR 9 IMM. 16 RESIDENCE

 AMAL(HAY(RIAD ، 10100،

RABAT MAROC

TDMR GESTION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 4 ، زنقة 

واد زيز ، الطابق الثالث ، شقة رقم 7 

، أكدا4 - الرباط -     الرباط 10090 

الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 

151781

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (14

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 TDMR(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.GESTION

الغرض) (: (: غرض الشركة بإيجاز)

املغرب) من  كل  في  هو  الشركة  من 

والخارج):

الدعم) (، املشاريع) تدبير  خدمات 

الهيكل) تنفيذ  وخدمات  والتدريب 

التدبير2))املحاسباتي و التنفيذ2(.

،)زنقة) (4 (: عنوان املقر االجتماعي)

واد زيز)،)الطابق الثالث)،)شقة رقم)7 

،)أكدا4)-)الرباط)-)))))الرباط)10090 

الرباط املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسما4  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 50 ( (: رامعوش) مارية  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد رايدر تانجو2 جيسون بي):))

50)حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة مارية رامعوش عنوانه)ا()
الهرهورة) النسيم  اقامة  (2 رقم)

12040)تمارة املغرب.
جيسون) تانجو2  رايدر  السيد 
النسيم) اقامة  (2 رقم) عنوانه)ا() بي 

الهرهورة)12040)تمارة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

السيدة مارية رامعوش عنوانه)ا()
الهرهورة) النسيم  اقامة  (2 رقم)

12040)تمارة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما2) (04 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

2021)تحت رقم)114363.

298I

SOFINACTE

ML GLOBAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOFINACTE

 BD. ABDELLAH

 CHEFCHAOUNI. IMM. » AL

 ABRAR « N° 44  BUREAU 22.

 5éme(ETAGE ، 30000، FES

MAROC

ML GLOBAL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق 

إيموزار اوالد الطيب اوالد حمو شارع 

 FES-MEDINA مستشفى الوالدة

30110 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

67711

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2021 مارس) (24

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 ML (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GLOBAL
-)استيراد) (: غرض الشركة بإيجاز)

و تصدير
غيار) قطع  أو  كماليات  تاجر  (-

للسيارات
املعلومات) خدمات  مزود  (-

التجارية.
طريق) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
إيموزار اوالد الطيب اوالد حمو شارع)
 FES-MEDINA الوالدة) مستشفى 

30110)فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
امراكنة:)) اللطيف  عبد  السيد 
340)حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

 330 ( (: امراكنة) الحبيب  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 330 ( (: الحلو) الحي  عبد  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

امراكنة) اللطيف  عبد  السيد 
اوالد) لخضر  اوالد  دوار  عنوانه)ا()

الطيب)30100)فاس املغرب.
السيد الحبيب امراكنة عنوانه)ا()
دوار اوالد لخضر اوالد الطيب)30100 

فاس املغرب.
السيد عبد الحي الحلو عنوانه)ا()
 2 إقامة دنيا) (3 تجزئة سيبرونور) (71
فاس) (30050 الفا�ضي) محمد  شارع 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
امراكنة) اللطيف  عبد  السيد 
اوالد) لخضر  اوالد  دوار  عنوانه)ا()

الطيب)30100)فاس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس))بتاريخ)06)ما2)2021 

تحت رقم)2212.
299I

SOFIDACE

COSMEC
إعالن متعدد القرارات

SOFIDACE
 SCTEUR 9 IMM. 16 RESIDENCE

 AMAL(HAY(RIAD ، 10100،
RABAT MAROC

COSMEC »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: ممر 

محمد البريهي اقامة 14 رقم 1 سال 
الجديدة  - 11102 سال املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجار2: 

.31703
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)20)يناير)2021
تم اتخاذ القرارات التالية:)

على) ينص  الذ2  (:1 رقم) قرار 
مايلي:))-)بيع)500))خمسمائة())حصة)
السيد محمد) ( إجتماعية من طرف)
الحفيض) عبد  السيد  إلى  تغالو2 

الخلطي
قرار رقم)2:)الذ2 ينص على مايلي:)
تغيير الشكل القانوني للشركة إلى) (-

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قرار رقم)3:)الذ2 ينص على مايلي:)
األسا�ضي) القانون  وتحيين  تعديل  (-

للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)
بند رقم)1:)الذ2 ينص على مايلي:))

شركة ذات املسؤولية املحدودة
بند رقم)3:)الذ2 ينص على مايلي:)
   « COSMEC((«(:(التسمية اإلحتماعية

شركة ذات املسؤولية املحدودة
بند رقم)6:)الذ2 ينص على مايلي:)
 50.000..... تغالو2) محمد  (: السيد)
الحفيض) عبد  (: والسيد) درهم 

الخلطي.......).50.000درهم
بند رقم)7:)الذ2 ينص على مايلي:)
االف) عشرة  من  مكون  (: الرأسما4)
مائة) إلى  مقسم  درهم  ()10.000(
منها) واحدة  كل  قيمة  حصة  ()100(

مائة))100()درهم))))موزعة كالتالي:

))على السيد):)محمد تغالو2).....50 
عبد الحفيض) (: على السيد) ( ( حصة)

الخلطي.......)50)حصة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (23 بتاريخ) ( بسال) االبتدائية 

2021)تحت رقم)36478.
300I

سيكما كومبت

RABIAA SAKAN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

سيكما كومبت
29، شارع محمد السادس املركب 
التجار2 اراك، عمارة ف 2، مكتب 
4، الدار البيضاء ، 20550، الدار 

البيضاء املغرب
RABIAA SAKAN شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 147، 
شارع الزرقطوني، اقامة افا الطابق 

الثاني مكتب 22 - 20550 الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 
502041

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (12
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.RABIAA SAKAN
منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقار2.
(،147 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
اقامة افا الطابق) شارع الزرقطوني،)
الدار) (20550  -  22 مكتب) الثاني 

البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: ربيع) البخار2  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا()) ربيع  البخار2  السيد 

ايطاليا)00000))ايطاليا))ايطاليا.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

عنوانه)ا()) ربيع  البخار2  السيد 

ايطاليا)00000))ايطاليا))ايطاليا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 06 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ما2)2021)تحت رقم)777277.

301I

ائتمانية بوعرفة

STE PITIE SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتمانية بوعرفة
رقم49 زنقة الدار البيضاء بوعرفة 

بوعرفة، 61200، بوعرفة املغرب

STE PITIE SERVICES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

الزرقطوني بني تجيت - 61102 بني 

تجيت املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

893

 19 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 مارس)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PITIE SERVICES
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أشغا4) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
البناء)-)االستغال4 الفالحي ومختلف)
األنشطة الفالحية)-)أشغا4 التشجير)

والبستنة)-)مفاوض تجار2)..
شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
بني) (61102 (- الزرقطوني بني تجيت)

تجيت املغرب).
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 ( (: السيد عبد العزيز بوهو)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد عبد الرحمان لحلو):))500 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد عبد العزيز بوهو عنوانه)ا()
تمارة)) (07 رقم) االنصاف  تجزئة 

12000)تمارة))املغرب).
لحلو)) الرحمان  عبد  السيد 
 61102 ( بني تجيت املركز) عنوانه)ا()

بني تجيت))املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
السيد عبد العزيز بوهو))عنوانه)ا()
تمارة)) (07 رقم) االنصاف  تجزئة 

12000)تمارة))املغرب)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (28 بتاريخ) ( بفجيج) االبتدائية 

2021)تحت رقم)39/2021.
302I

ائتمانية بوعرفة

 STE BAKKOU TRAVAUX
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

ائتمانية بوعرفة
رقم49 زنقة الدار البيضاء بوعرفة 
بوعرفة، 61200، بوعرفة املغرب

 STE BAKKOU TRAVAUX SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : زنقة 08 
شارع بوعرفة - 61102 بني تاجيت 

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

.278
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
2021)تقرر حل) 22)فبراير) املؤرخ في)
 STE BAKKOU TRAVAUX SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ)
وعنوان) درهم  (40.000 رأسمالها)
شارع) (08 زنقة) اإلجتماعي  مقرها 
61102)بني تاجيت املغرب) (- بوعرفة)
الهدف) تحقيق  لصعوبة  نتيجة 

االجتماعي للشركة.
و عين:

و) قدور2  ( محمد) السيد)ة()
 61102 بنى تاجيت املركز) عنوانه)ا()
)ة() كمصفي) املغرب  تاجيت  بنى 

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
 08 2021)وفي زنقة) 22)فبراير) بتاريخ)
بنى تاجيت) (61102 (- شارع بوعرفة)

املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (13 بتاريخ) ( بفجيج) االبتدائية 

2021)تحت رقم)31/2021.

303I

EL HOUARY FINANCE ET CONSULTING

2R BUILDING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 EL HOUARY FINANCE ET
CONSULTING

 EFC RES AL MANSOUR
 ZENATA(N° 03  IMM 193,
 AIN(HARROUDA، 28630،

MOHAMMEDIA MAROC
2R BUILDING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

املنصور م س57 رقم 1 عين حرودة 
املحمدية - 28630  املحمدية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 
27761

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (02

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 2R (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BUILDING

*منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقار2,

*)اشغا4 متنوعة و للبناء

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
1)عين حرودة) املنصور م س57)رقم)

املحمدية)-)28630))املحمدية املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: رضوان) البطاح  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: رضوان) الزماني  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد البطاح رضوان عنوانه)ا()

تجزئة الصفا شطرأ رقم)118)الطابق)

 28630 املحمدية) الشالالت  (1

املحمدية املغرب.

السيد الزماني رضوان عنوانه)ا()

حي القدس تجزئة األمل إقامة أسماء)
64)رقم)4)البرنو�ضي البيضاء)20600  

الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

السيد البطاح رضوان عنوانه)ا()

تجزئة الصفا شطرأ رقم)118)الطابق)

 28630 املحمدية) الشالالت  (1

املحمدية املغرب

السيد الزماني رضوان عنوانه)ا()

حي القدس تجزئة األمل إقامة أسماء)
64)رقم)4)البرنو�ضي البيضاء)20600  

الدار البيضاء)املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحمدية))بتاريخ)08)أبريل)

2021)تحت رقم)893.
304I

RIVE DROITE CONSULTING

NOLIMITS TEX SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

RIVE DROITE CONSULTING
 RES VERTE AV MED V 114

 ET.7 AP.21 ، 90000، TANGER
MAROC

NOLIMITS TEX SARL شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي املكتب 
رقم 18، القسم 14، القطعة 1 

املنطقة الحرة للتصدير بوخالف - 
90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 
114195

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (25
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.NOLIMITS TEX SARL
غرض الشركة بإيجاز):)•)

الخياطة)–)االستيراد)–)التصدير
الخياطة بالتعهد الثانو2 (•

اآلالت،) وشراء) بيع  (•
واألدوات،)وقطع غيار آالت الخياطة

األثواب،) استيراد  (•
والخيوط والتوابع املرتبطة بالخياطة
والوساطة،) النيابة،) (•
والتواصل واستغال4 جميع البراءات،)

أو العالمات أو الشركة.
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العمليات) جميع  عام،) وبشكل 
واملالية،) والصناعية  التجارية 
باملنقوالت،) واملتعلقة  والعقارية 
املرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر)
بأحد املواضيع املذكورة أعاله،)والتي)
من شأنها أن تسهم في تطوير الشـركـة

.
املكتب) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 1 القطعة) (،14 القسم) (،18 رقم)
(- بوخالف) للتصدير  الحرة  املنطقة 

90000)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
نصير) بن  اللطيف  عبد  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
نصير) بن  اللطيف  عبد  السيد 
(،60 رقم) إيطاليا  شارع  عنوانه)ا()
مدريد) (28001 أرويومولينوس)

إسبانيا.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
نصير) بن  اللطيف  عبد  السيد 
(،60 رقم) إيطاليا  شارع  عنوانه)ا()
مدريد) (28001 أرويومولينوس)

إسبانيا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) (15 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)2533.
305I

TARRAS IMAD

STE TALIANI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TARRAS IMAD
 DOUAR(LAAZIB(ZOUMI ،

16200، OUAZZANE(MAROC
STE TALIANI شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

القشريين درب بئر الدقيق رقم 111 

مكرر  - 16200 وزان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

1769

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2021 مارس) (04

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TALIANI

بيع البن) (: غرض الشركة بإيجاز)

بالتقسيط

بيع الفواكه الجافة بالتقسيط

بيع التوابل بالتقسيط.

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 111 القشريين درب بئر الدقيق رقم)

مكرر))-)16200)وزان املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 20.000 ( الشركة:) رأسما4  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

200)حصة) ( (: السيد نبيل طلياني)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد نبيل طلياني عنوانه)ا()حي)

  111 القشريين درب بئر الدقيق رقم)

16200)وزان املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

السيد نبيل طلياني عنوانه)ا()حي)

  111 القشريين درب بئر الدقيق رقم)

16200)وزان املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما2) (03 بتاريخ) ( بوزان) االبتدائية 

2021)تحت رقم)2994.

306I

ml(congestfin

AIBA TRADING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ml(congestfin
 RUE ABDELKADER 16

 MOUFTAKAR 1ER(ETG ،
20101، casablanca(maroc
AIBA TRADING شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي  41 شارع 
الزرقطوني الطابق 7 الشقة رقم 
37 الدار ابيضاء  - 20000 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 
502595

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (30
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 AIBA (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.TRADING
غرض الشركة بإيجاز):)االستيراد-

البيع والشراء.
عنوان املقر االجتماعي):))41)شارع)
الزرقطوني الطابق)7)الشقة رقم)37 
الدار ابيضاء))-)20000)الدار البيضاء)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
املغار2) اشطاطو  املامون  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

املغار2) اشطاطو  املامون  السيد 
ازروقي حي) زنقة جبل  (19 عنوانه)ا()
الدار) (20000 السالم الدار البيضاء)

البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
املغار2) اشطاطو  املامون  السيد 
ازروقي حي) زنقة جبل  (19 عنوانه)ا()
الدار) (20000 السالم الدار البيضاء)

البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 10 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ما2)2021)تحت رقم)777836.

307I

EXACO

COUTCOU LINGERIE 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

EXACO
16، زنقة عائشة أم املؤمنين شارع 

موال2 الحسن االو4، 20000، الدار 
البيضاء املغرب

 COUTCOU LINGERIE شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 68، زاوية 
شارع 11 يناير و شارع مصطفى 
املعاني - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجار2 
.154083

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2021 مارس) (15 في) املؤرخ 

املصادقة على):
لحبابي) مريم  )ة() السيد) تفويت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  (900
)ة() السيد) ( لفائدة) حصة  (1.000
عبد االله))الحفيظ بتاريخ)15)مارس)

.2021
زكريا) أحمد  )ة() السيد) تفويت 
من) اجتماعية  حصة  (100 حسن)
أصل)1.000)حصة لفائدة))السيد))ة()
عبد االله))الحفيظ بتاريخ)15)مارس)

.2021
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 05 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ما2)2021)تحت رقم)777176.

308I

ZIANI LNC

SOUTH QUICK WORKS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ZIANI LNC

حي السالم الزنقة 36 الرقم 49 

 ،DAKHLA، 73000 الداخلة

الداخلة املغرب

SOUTH QUICK WORKS شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي السالم 

الزنقة 17 الرقم 589 الداخلة - 

73000 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

17709

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2021 مارس) (04

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOUTH QUICK WORKS

أشغا4) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء.

عنوان املقر االجتماعي):)حي السالم)

(- الداخلة) (589 الرقم) (17 الزنقة)

73000)الداخلة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

حي) السيد اناس مفكر عنوانه)ا()
589)الداخلة) 17)رقم) السالم الزنقة)

73000)الداخلة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
حي) السيد اناس مفكر عنوانه)ا()
589)الداخلة) 17)رقم) السالم الزنقة)

73000)الداخلة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 09 بتاريخ) ( االبتدائية بواد2 الدهب)

ما2)2021)تحت رقم)717.

309I

LEADING PARTNERS

MN PARTNERS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LEADING PARTNERS
 BD ABDELMOUMEN IMM 210
 G2 210 BD(ABDELMOUMEN

 IMM(G2، 2000، CASABLANCA
MAROC

MN PARTNERS  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 210 

شارع عبد املؤمن عمارة G2 مسكن 
»حدائق عبد املؤمن« الطابق الثالث 
شقة رقم 7 الدار البيضاء - املغرب - 

20340  الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 
498945

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2021 مارس) (30
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 MN (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. PARTNERS
(: بإيجاز) الشركة  غرض 

االستشارات اإلدارية.
 210 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
مسكن) (G2 شارع عبد املؤمن عمارة)
»حدائق عبد املؤمن«)الطابق الثالث)
شقة رقم)7)الدار البيضاء)-)املغرب)-)

20340))الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 35.000 ( الشركة:) رأسما4  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 100 ( (: محمد) انعينعة  السيد 

حصة بقيمة)350)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
انعينعة محمد عنوانه)ا() السيد 
 2 شارع ابراهيم النخعي الطابق) (22
شقة)11)الدار البيضاء)20000)الدار)

البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
انعينعة محمد عنوانه)ا() السيد 
 2 شارع ابراهيم النخعي الطابق) (22
شقة)11)الدار البيضاء)20000)الدار)

البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أبريل)2021)تحت رقم)-.

310I

FIDALUXE

WELLCARE  MEDICAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDALUXE
 BV(Prince(My(Abdellah

 Résidence BAB
 DOUKKALA(Bloc »B« 3éme

 Etage- bureau(N 12 Marrakech،
40030، MARRAKECH(MAROC
WELLCARE  MEDICAL  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 8, فضاء 

املصطفى املحيطة, السماللية 

الطابق 2 -  مراكش - 40030 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

114435

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (27

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. WELLCARE  MEDICAL

غرض الشركة بإيجاز):)بيع مواد و)

معدات الصحة..

8,)فضاء) (: عنوان املقر االجتماعي)

السماللية) املحيطة,) املصطفى 

الطابق)2)-))مراكش)-)40030)مراكش)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيدة الحداد نورا):))333)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد الحداد حميد):))334)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد يحياو2 عبد الواحد):))333 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() نورا  الحداد  السيدة 

 552 رقم) امتداد  (2 املسار) تجزئة 

طريق اسفي مراكش)40000)مراكش)

املغرب.

عنوانه)ا() حميد  الحداد  السيد 

 535 رقم) امتداد  (2 املسار) تجزئة 

طريق اسفي مراكش)40000)مراكش)

املغرب.
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الواحد) عبد  يحياو2  السيد 
األسد2) كوميت  زنقة  (5 عنوانه)ا()
بيلفديرالدار) (15 شقة) (4 طابق)
البيضاء) الدار  (30000 البيضاء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
عنوانه)ا() حميد  الحداد  السيد 
 535 رقم) امتداد  (2 املسار) تجزئة 
طريق اسفي مراكش)40000)مراكش)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما2) (03 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)5488.
311I

LA GESTORIA DEL NORTE SARL

WARENHAUS LOGISTIKL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

 LA GESTORIA DEL NORTE
SARL

 12RUE MOUSSA IBNO
 NOUSSAIR(IMM(PORTE 2

 ETAGE(N° 6، 90000، TANGER
MAROC

 WARENHAUS LOGISTIKL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
 siège  وعنوان مقرها اإلجتماعي
 social(zone(franche(Tanger
 automotive city Plle n°4

extension(Tanger - 90000 املغرب  
طنجة .

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجار2 

.112831
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تمت) (2021 مارس) (22 في) املؤرخ 

املصادقة على):
 ARTHORO )ة() السيد) تفويت 
 SALVADOR POZO MARTIN
أصل) من  اجتماعية  حصة  (450
)ة() السيد) ( لفائدة) حصة  (450
 CHRISTINA DIAZ MARTIN

بتاريخ)22)مارس)2021.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

أبريل) (22 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)241567.

312I

GRAFCO SARL AU

PHOENIX DATTE SARLAU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GRAFCO SARL AU

 N°15 RUE(TELEMCAN

 RESIDENCE(GHITA(MEKNES ،

50000، MEKNES(MAROC

 PHOENIX DATTE SARLAU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الزهور رقم 66 م.ج  - 50000  

مكناس  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

53159

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (24

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PHOENIX DATTE SARLAU

تسويق) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

التمور املجففة

تاجر الشوكوال

التصدير و اإلستيراد.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

  50000 (- ( م.ج) (66 رقم) الزهور 

مكناس))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيدة هالة الرشيد2)
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة هالة الرشيد2 عنوانه)ا())
مكناس)50000))مكناس))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسير2 الشركة:

السيدة هالة الرشيد2 عنوانه)ا())
مكناس)50000))مكناس))املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما2) (04 بتاريخ) ( بمكناس) التجارية 

2021)تحت رقم)2221.

313I

مكتب املحاسبة

 HADIKAD CONSTRUCTION
ET  TRAVAUX DIVERS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

مكتب املحاسبة
16 زنقة سال السعادة 2 ، 15000، 

الخميسات املغرب
 HADIKAD CONSTRUCTION

ET  TRAVAUX(DIVERS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 20 زنقة 
واد الساورة حي الزهراء - 15000 

الخميسات املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

29269
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (22
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
  HADIKAD CONSTRUCTION ET

.TRAVAUX DIVERS

غرض الشركة بإيجاز):)-)األشغا4)
املختلفة أو البناء)-املتاجرة.

زنقة) (20 (: عنوان املقر االجتماعي)
 15000 (- الزهراء) حي  الساورة  واد 

الخميسات املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
500)حصة) ( (: السيد رزقي املهد2)

بقيمة)100)درهم للحصة).
500)حصة) ( (: السيد باسو قدور)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() املهد2  رزقي  السيد 
البوغاز زنقة محمد بن أحمد البقا4)

رقم)6 90060)طنجة املغرب.
عنوانه)ا() قدور  باسو  السيد 
ملناصير لوليدة)12000)تمارة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسير2 الشركة:

عنوانه)ا() املهد2  رزقي  السيد 
البوغاز زنقة محمد بن أحمد البقا4)

رقم)6 90060)طنجة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 04 بتاريخ) ( بالخميسات) االبتدائية 

ما2)2021)تحت رقم)181.

314I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

بورصان افريكا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU
 IMB 13 LOT(MOULIN(IDRISSIA
 BUREAUX(SAFOUA 1ER(ETAGE
 N°05 ATLAS(FES ، 30000، FES

MAROC
بورصان افريكا  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 187 
محل تجزئة الفضيلة 3 طريق 

عين الشقف فاس - 30000 فاس 
املغرب.
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تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجار2 

.31055
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)06)أبريل)2021)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
3)طريق) »187)محل تجزئة الفضيلة)
فاس) (30000 (- فاس) الشقف  عين 
تجزئة) وهران  »شارع  إلى) املغرب«)
اللوبابة))طابق االو4 الرقم)21)الزهور)

1)فاس)-)30000)فاس))املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس))بتاريخ)07)ما2)2021 

تحت رقم)2237.
315I

مكتب املحاسبة

LHGT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب املحاسبة
16 زنقة سال السعادة 2 ، 15000، 

الخميسات املغرب
LHGT شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي أيت حدو 
أيت أوريبل  - 15000 الخميسات 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 
29271

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (25
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
.LHGT(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

األشغا4) (: غرض الشركة بإيجاز)
البناء-املتاجرة-بيع) أو  املختلفة 

التجهيزات املكتبية.

عنوان املقر االجتماعي):)أيت حدو)

الخميسات) (15000 (- ( أوريبل) أيت 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسما4  مبلغ 

2.000.000)درهم،)مقسم كالتالي:

الحكيم:)) عبد  لعرو�ضي  السيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (20.000

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الحكيم) عبد  لعرو�ضي  السيد 

أوريبل) أيت  حدو  أيت  عنوانه)ا()

15000)الخميسات املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

الحكيم) عبد  لعرو�ضي  السيد 

أوريبل) أيت  حدو  أيت  عنوانه)ا()

15000)الخميسات املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 05 بتاريخ) ( بالخميسات) االبتدائية 

ما2)2021)تحت رقم)186.

316I

اثتمانية صال ح الدين

S BOUCH TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

اثتمانية صال ح الدين

عمارة 423 شقة 3 ابواب مراكش 

زون 39 مراكش ، 40000، مراكش 

املغرب

S BOUCH TRAVAUX شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 864 ازلي 

الجنوبي مراكش - 40000 مراكش 

املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجار2 

.103045

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 

املؤرخ في)28)دجنبر)2020)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

»864)ازلي الجنوبي مراكش)-)40000 

»دوار املحمدية) إلى) مراكش املغرب«)

(- مراكش) البور  الويدان  جماعة 

40000)مراكش))املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مارس) (02 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2021)تحت رقم)121166.

317I

MANAGEX

 LES FORAGES DE

L›ORIENTAL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

MANAGEX

رقم 35 زنقة الشهداء حي الحسني 

بركان ، 60300، بركان املغرب

  LES FORAGES DE L›ORIENTAL

شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 102 

شارع موال2 يوسف  - 63300 بركان 

املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجار2 

.325

العام) الجمع  بمقت�ضى 

 2021 مارس) (02 اإلستثنائياملؤرخ في)

املسؤولية) ذات  شركة  حل  تقرر 

 LES FORAGES DE املحدودة)

رأسمالها) مبلغ  ( ( (L’ORIENTAL

مقرها) وعنوان  درهم  (10.000

موال2) شارع  (102 رقم) اإلجتماعي 

املغرب) بركان  (63300 (- ( يوسف)

نتيجة 4):)عدم النشاط).

و حدد مقر التصفية ب رقم)102 

شارع موال2 يوسف))-)63300)بركان)

املغرب.)

و عين:

و) ( زلوفي) ( ( حميدان) السيد)ة()
لحبوس) زنقة  (80 رقم) عنوانه)ا()

املغرب) ( بركان) (63300 ( السالم) حي 

كمصفي))ة()للشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية)

- :

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مارس) (26 بتاريخ) ( ببركان) االبتدائية 

2021)تحت رقم)178/2021.

318I

اثتمانية صال ح الدين

S BOUCH TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

توسيع نشاط الشركة)

اثتمانية صال ح الدين

عمارة 423 شقة 3 ابواب مراكش 

زون 39 مراكش ، 40000، مراكش 

املغرب

S BOUCH TRAVAUX شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي دوار 

املحمدية جماعة الويدان البور 

مراكش - 40000 مراكش املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجار2 

.103045

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 

تمت) (2020 دجنبر) (28 في) املؤرخ 

نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

بائع مواد البناء)بالتقسيط.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

مارس) (02 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2021)تحت رقم)121166.

319I
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MA GLOBAL CONSULTING

COMPAGNIE DE SOUEHLA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

MA GLOBAL CONSULTING
زاوية شارع عبد املومن و زنقة فان 

زيالند إقامة فضيلة، الطابق الرابع، 

20000، الدار البيضاء املغرب

 Compagnie(de(Souehla

شركة مدنية فالحية

وعنوان مقرها اإلجتماعي 9، محج 

خالد ابن الوليد، عين السبع  - 

20000 الدار البيضاء  املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)06)أبريل)2021)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

عين) الوليد،) ابن  خالد  محج  (،9«

البيضاء)) الدار  (20000 (- ( السبع)

شارع سيد2 عبد) (،35« إلى) املغرب«)

البيضاء))) الدار  (20000 (- الرحمان)

املغرب«.

320I

STE REVCOMPTA

OUCHACH SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE REVCOMPTA

عمارة رقم 08 الطابق االو4 الشقة 

04 شارع اكرا املدينة الجديدة 

مكناس ، 50000، مكناس املغرب

OUCHACH SERVICE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة أبو 

الحسن املريني إقامة أميرة 2 شقة 

25 م.ج مكناس - 50000 مكناس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

53097

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (02

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.OUCHACH SERVICE

بإيجاز:) الشركة  غرض 

 ENTREPRENEUR DU

 NETTOYAGE DES

 DEVANTURES, MAGASINS,

APPARTEMENTS

 TRAVAUX DIVERS OU

.CONSTRUCTION

زنقة أبو) (: عنوان املقر االجتماعي)

شقة) (2 أميرة) إقامة  املريني  الحسن 

مكناس) (50000 (- مكناس) م.ج  (25

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد عبد الصمد وشاش):))100 

حصة بقيمة)1.000)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

وشاش) الصمد  عبد  السيد 

 11 رقم) العيون  زنقة  عنوانه)ا()

الجرف)52000)الراشيدية املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

وشاش) الصمد  عبد  السيد 

 11 رقم) العيون  زنقة  عنوانه)ا()

الجرف)52000)الراشيدية املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (21 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2021)تحت رقم)2069.

321I

LA GESTORIA DEL NORTE SARL

NEW LOOK TEX SARL AU
إعالن متعدد القرارات

 LA GESTORIA DEL NORTE
SARL

 12RUE MOUSSA IBNO
 NOUSSAIR(IMM(PORTE 2

 ETAGE(N° 6، 90000، TANGER
MAROC

 NEW LOOK TEX SARL AU
»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد«
 ILOT 04 :وعنوان مقرها االجتماعي
 LOT BLOC A ZONE FRANCHE
 D’EXPORTATION(GZENAY -

90000 املغرب طنجة.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجار2: 
.111335

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) (2021 أبريل) (07 املؤرخ في)

القرارات التالية:)
على) ينص  الذ2  (:6-7 رقم) قرار 
مايلي:)السيد)BOUDA)أحمد)،)حامل)
(، (FE7250105 رقم) السفر  جواز 
800)سهم من كل عشرة) الحائز على)
باسم) املعروفة  الشركة  في  يورو 
NEW LOOK TEX SARL AU)،)نقل)
الضمانات) جميع  بموجب  ونقل،)
والحق،)أربعمائة))400()أسهم يملكها)
إ4) للسيدة  (، نصف) الشركة  في 
ALAOUI)زوليما التي تقبل الحصو4)
400)سهم في) عليها والتي تمتلك اآلن)
الشركة.)وستعد4 املادة)6,7)من مواد)
تكوين الجمعيات وفقا لذلك.)ويوافق)
على) املذكورة  الشركة  أسهم  حملة 

نقل الوحدات املذكورة أعاله.
على) ينص  الذ2  (:6-7 رقم) قرار 
بعد) (، املساهمون) قرر  (- مايلي:)
أن) (، (08/04/2021 دقائق من تاريخ)
اسم الشركة لن يسبقه أو يتبعه إال)
(، وفي نفس الدقائق) (، اسم الشركة)
املالبس) ومعالجة  وتجهيز  »استعادة 
إعادة) (، املستعملة) والنفايات 
قرروا) (، »في نفس العملية) التدوير،)
نقل املكتب الرئي�ضي الذ2 كان قد تم)

 Ilot 04 04(تحديده سابقا إلى شركة

تانغر) حجب منطقة امتياز لتصدير 

إلى العنوان التالي:) (، (90100 غزينايا)

الحرة) املنطقة  (04 رقم) الجزيرة  (16

في نفس املقاطعة)) (90100 للتصدير)

تنقيح النظامين األساسيين

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)

على) ينص  الذ2  (:6-7 رقم) بند 

مايلي:))مواد تكوين الجمعيات

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما2) (03 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم))241941.

322I

MON COMPTABLE SARL

MEDOUTTOU TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MON COMPTABLE SARL

 36RUE(DE(BERKANE 2 EME

 ETAGE(APPT 6 OUJDA ، 60000،

OUJDA MAROC

MEDOUTTOU TRANS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 36 فيالج 

دزير2  - 60000 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 

37281

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (11

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MEDOUTTOU TRANS

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير).
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عنوان املقر االجتماعي):)36)فيالج)

دزير2))-)60000)وجدة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

حصة) (500 ( (: السيد بزة محمد)

بقيمة)100)درهم للحصة).

حصة) (500 ( (: احمد) بزة  السيد 

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد بزة محمد عنوانه)ا()شارع)

 61004 محمد الخامس قصر زناكة)

فجيج املغرب.

حي) عنوانه)ا() احمد  بزة  السيد 

فجيج) (61004 زناكة) الديوانة قصر 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

السيد محمد بزة عنوانه)ا()شارع)

 61004 محمد الخامس قصر زناكة)

فجيج املغرب

حي) عنوانه)ا() بزة  احمد  السيد 

فجيج) (61004 زناكة) الديوانة قصر 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما2) (07 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2021)تحت رقم)1698.

323I

METREK COMPTA PRO

TRANS REZGAOUI
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

TRANS REZGAOUI شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 59 إقامة 

موال2 عبد العزيز شارع موال2 عبد 

العزيز رقم 4 - 14000 القنيطرة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

60477

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2021 مارس) (11

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 TRANS(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.REZGAOUI

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

،النقل) البضائع) نقل  املستخدمين،)

املدر�ضي.

عنوان املقر االجتماعي):)59)إقامة)

موال2 عبد العزيز شارع موال2 عبد)

القنيطرة) (14000  -  4 رقم) العزيز 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيد عثمان الداود2)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عثمان الداود2 عنوانه)ا()

سيد2) القصيبية  الرزاكلة  دوار 

سليمان) سيد2  (14200 سليمان)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

السيد عثمان الداود2 عنوانه)ا()

سيد2) القصيبية  الرزاكلة  دوار 

سليمان) سيد2  (14200 سليمان)

املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

05)ما2) االبتدائية بالقنيطرة))بتاريخ)

2021)تحت رقم)2939.

324I

SOFACO

ميد بخاري
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOFACO

 BIS RUE MUSTAPHA MAANI 12

VN(FES ، 30000، FES(MAROC

ميد بخار2 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب رقم 

28، الطابق الرابع، مكاتب الصفاء، 

طريق صفرو، موال2 رشيد فاس - 

30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

67633

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (07

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

ميد) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

بخار2.

اخصائي) (: غرض الشركة بإيجاز)

العالج الطبيعي

مكتب) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
مكاتب) الرابع،) الطابق  (،28 رقم)

الصفاء،)طريق صفرو،)موال2 رشيد)

فاس)-)30000)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

البخار2) الغني  عبد  السيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

البخار2) الغني  عبد  السيد 

ابن حنبل) زنقة  (2 رقم) (2 عنوانه)ا()

الدكارات فاس)30000)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

البخار2) الغني  عبد  السيد 

ابن حنبل) زنقة  (2 رقم) (2 عنوانه)ا()

الدكارات فاس)30000)فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بفاس))بتاريخ)03)ما2)2021 

تحت رقم)2131.

325I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

CAFE , SNACK MAC MAC

انتهاء)عقد تسيير حرألصل تجار2)

)األشخاص املعنويون(

انتهاء عقد التسيير الحر لألصل 

تجار2

CAFE , SNACK(MAC(MAC

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)

مقرها) الكائن  (MAC MAC لشركة)

119)تمديد شارع) االجتماعي ب))رقم)

(- اكادير) يوسف  سيد2  مارس  (2

80000)اكادير املغرب املنعقد بتاريخ))

02)نونبر)2020)تقرر مايلي:

لألصل) الحر  التسيير  عقد  إنهاء)

تمديد) (119 التجار2 الكائن ب رقم)

2)مارس سيد2 يوسف اكادير) شارع)

اكادير املغرب،املبرم بتاريخ) (80000  -

مع احمد الرويس)) (2019 دجنبر) (01

بين) له  املحدد  األجل  بحلو4  وذلك 

الطرفين.

326I
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CABINET BADREDDINE

ZAKARIA SERVICE AUTO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

CABINET BADREDDINE
279 أ مسيرة 1 اقامة هني الشقة 

رقم 1 ، 0، مراكش املغرب
  ZAKARIA SERVICE AUTO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي املسيرة 
2 عملية الرجاء اقامة ن الشقة 

رقم 14 مراكش - 40000 مراكش 
املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجار2 

.93689
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تعيين) تم  (2021 ما2) (04 في) املؤرخ 
مسير جديد للشركة السيد)ة())زكرية)

سويدالعين كمسير وحيد
تبعا لقبو4 استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما2) (07 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)123834.

327I

EURODEFI

CLS TEXTIL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

EURODEFI
 BD ABDELMOUMEN APPT 119
 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC
CLS TEXTIL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة سمية 

إقامة شهرزاد3 الطابق 5 رقم 
22 النخيل - 2000 الدار البيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجار2 
.269751

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2021 09)مارس) املؤرخ في)
 CLS(شركة ذات املسؤولية املحدودة
 20.000 رأسمالها) مبلغ  ( (TEXTIL
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة)
سمية إقامة شهرزاد3)الطابق)5)رقم)
البيضاء) الدار  (2000 (- النخيل) (22

املغرب نتيجة 4):)خسارة زبون مهم.
زنقة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
سمية إقامة شهرزاد3)الطابق)5)رقم)
 PORTUGAL 20360 النخيل) (22

الدار البيضاء)املغرب.)
و عين:

   MARIA DA السيد)ة()
عنوانه)ا() و  ( (MARTINS DIAS
 PORTUGAL 203154 PORTUGAL

PORTUGAL)كمصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
محضر) بالتصفية:) املتعلقة  الوثائق 

حل شركة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ما2)2021)تحت رقم)777509.

328I

املركز الجهو2 لالستثمار لجهة العيون الساقية)

الحمراء

CLUB SPORT DIWAN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

املركز الجهو2 لالستثمار لجهة 
العيون الساقية الحمراء

صندوق البريد 2266 ، 70000، 
العيون املغرب

CLUB SPORT DIWAN  شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 
الشارقة دون رقم حي الوحدة 02 
العيون - 70000 العيون  املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

36227

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2021 مارس) (30

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 CLUB (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

. SPORT DIWAN

-تنظيم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

األحداث.

تصميم.

-غرفة الرسوم املتحركة واأللعاب.

-الخدمة والعمل املختلفة.

-)شركة توصيل الخدمات للغرض)

الرئي�ضي.

-ديكور.

-االستيراد والتصدير.

سائق) مع  السياحي  -النقل 

الشخصية ودليل.

نقل.

-جنرا4 للتجارة..
زنقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 02 الوحدة) حي  رقم  دون  الشارقة 

العيون)-)70000)العيون))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: السيدة هدى عبد اللو2)

حصة بقيمة)1.000)درهم للحصة).

 500 ( (: كردالس) سلوى  السيدة 

حصة بقيمة)1.000)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
اللو2) عبد  هدى  السيدة 

الشطر) رشيد  موال2  حي  عنوانه)ا()

عمارة) العربي  املغرب  شارع  الثاني 
العيون)) (70000 العيون) (2 رقم) (38

املغرب.

السيدة سلوى كردالس عنوانه)ا()
زنقة الشارقة دون رقم حي الوحدة)

02)العيون)70000))العيون املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسير2 الشركة:
اللو2) عبد  هدى  السيدة 

الشطر) رشيد  موال2  حي  عنوانه)ا()

الثاني شارع املغرب العربي عمارة)38 
رقم)2)العيون)70000)العيون))املغرب

السيدة سلوى كردالس عنوانه)ا()
زنقة الشارقة دون رقم حي الوحدة)

02)العيون)70000)العيون))املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (16 بتاريخ) ( االبتدائية بالعيون)

2021)تحت رقم)1215/2021.

329I

accounting services sarl

إفبس سوليسيون
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

accounting services sarl

 avenue(prince(héritier(n° 9 ,2

Tanger ، 90000، Tanger(Maroc

إفبس سوليسيون شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مجمع 

كوماريسبا شطر10 بلوك أ عمارة 

3 رقم 14 باب مريكان  - 90000 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

  115839

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (01

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

إفبس) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

سوليسيون.
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التكوين) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
و) الخدمات  تقديم  و  واإلستشارات 

التعاقد في املوارد البشرية).
مجمع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 3 بلوك أ عمارة) كوماريسبا شطر10)
رقم)14)باب مريكان))-)90000)طنجة)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: بناني) يوسف  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() بناني  يوسف  السيد 
17  90000)طنجة) زنقة بنعليم رقم)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
عنوانه)ا() بناني  يوسف  السيد 
17  90000)طنجة) زنقة بنعليم رقم)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (29 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)241856.
330I

ALTA COMPTA

ابو عمار كونفيسغي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

ALTA COMPTA
 AV(FES(RUE(EGYPTE(N9 BIS
 AV(FES(RUE(EGYPTE(N9 BIS،

90000، TANGER(MAROC
ابو عمار كونفيسغي  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

فاس زنقة مصر رقم 9 مكرر طنجة - 
90000 طنجة املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجار2 

.96855

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)19)مارس)2021)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

9)مكرر) »شارع فاس زنقة مصر رقم)

إلى) طنجة املغرب«) (90000 (- طنجة)

 15 رقم) (20 »البرواقة بنديبان زنقة)

طنجة))-)90090)طنجة))املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما2) (03 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)4080.

331I

ALTA COMPTA

ابو عمار كنفيسغي

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

ALTA COMPTA

 AV(FES(RUE(EGYPTE(N9 BIS

 AV(FES(RUE(EGYPTE(N9 BIS،

90000، TANGER(MAROC

ابو عمار كنفيسغي شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع فاس 

زنقة مصر رقم 9 مكرر طنجة  - 

90000 طنجة  املغرب .

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجار2 

.96855

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2021 مارس) (19 في) املؤرخ 

املصادقة على):

لزعر) ( عثمان) )ة() السيد) تفويت 

أصل) من  اجتماعية  حصة  (250

)ة() السيد) ( لفائدة) حصة  (1.000

رشيد الفالح بتاريخ)22)مارس)2021.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

ما2) (03 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)4080.

332I

AWACHI SARL AU

AWACHI SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AWACHI SARL AU

درب امباصو زنقة 10 رقم 11 

وجدة، 60000، وجدة املغرب

AWACHI SARL AU  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي درب 

امباصو زنقة 10 رقم 11  وجدة  

60000 وجدة  املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 

37185

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 ما2) (10

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. AWACHI SARL AU

إن) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الشركة تهتم بنقل البضائع لحساب)

الغير وطنيا ودوليا متوفرة على جميع)

الشروط والقوانين املتطلبة في هذا)

الشأن..

درب) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

وجدة)) ( (11 رقم) (10 زنقة) امباصو 

60000)وجدة))املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100 ( الشركة:) رأسما4  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

  AWACHI SARL AU الشركة)

عنوانه)ا()دؤب امباصو زنقة)10)رقم)

11)وجدة))60000)وجدة))املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

الكريم)) عبد  عيساو2  السيد 

10)رقم) عنوانه)ا()درب امباصو زنقة)

11  60000)وجدة))املغرب)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما2) (10 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2021)تحت رقم)-.

333I

كنفوب

YA AUTO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

كنفوب

 Angle Rue OMAR IBN EL

 KHATTAB et RUE MUSTAPHA

 ،ARRAFII(IMM(B(N° 6 ، 14000

القنيطرة املغرب

YA AUTO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي باملغرب 

العربي بلوك د  رقم ا 91 محل رقم 1 

القنيطرة - 14000 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 

56889

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

تم إعداد القانون) (2020 أكتوبر) (13

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 YA (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AUTO

غرض الشركة بإيجاز):)بيع و شراء)

السيارات املستعملة.
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باملغرب) (: عنوان املقر االجتماعي)
العربي بلوك د))رقم ا)91)محل رقم)1 
القنيطرة)-)14000)القنيطرة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 ( (: عسالي) يوسف  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد أناس عسالي):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا()) عسالي  يوسف  السيد 
بئر الرامي الغربية رقم)303)القنيطرة)

14000)القنيطرة املغرب.
عنوانه)ا() عسالي  أناس  السيد 
 5AV BRUDHOME 92295
  CHATENAY MALABRY FRANCE
 SYLLY 92295 BRUDHOME

.  FRANCE
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
عنوانه)ا()) عسالي  يوسف  السيد 
بئر الرامي الغربية رقم)303)القنيطرة)

14000)القنيطرة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

أكتوبر)2020)تحت رقم)3644.
334I

HAPPY COMPTA SARL

CASH ORIENTAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HAPPY COMPTA SARL
 LOT(YASMINA(N° 55 BENI

 MELLAL، 23000، BENI(MELLAL
MAROC

CASH ORIENTAL شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي الزنقة 1 
بام سيد2 جابر بني مال4 - 23000 

بني مال4 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 

11459

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (26

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 CASH (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.ORIENTAL

تحويل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

األموا4.

 1 الزنقة) (: عنوان املقر االجتماعي)

 23000 (- بام سيد2 جابر بني مال4)

بني مال4 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: ضمار) عاد4  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ضمار  عاد4  السيد 

تجزئة النجار سيد2 جابر بني مال4)

23000)بني مال4 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

عنوانه)ا() ضمار  عاد4  السيد 

تجزئة النجار سيد2 جابر بني مال4)

23000)بني مال4 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

06)ما2) )بتاريخ) االبتدائية ببني مال4)

2021)تحت رقم)526.

335I

STREET BUSINESS CENTER

LES VENTS DU SUD LVDS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسما4 الشركة

STREET BUSINESS CENTER
عمارة رقم 10، رقم 7، زنقة الحرية، 
جليز، مراكش ، 40000، مراكش 

املغرب
  LES VENTS DU SUD LVDS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي أسكجور 
تجزئة معطى هللا رقم 2416  - 

40000 مراكش املغرب.
رفع رأسما4 الشركة

رقم التقييد في السجل التجار2 
.5677

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تم) (2021 أبريل) (22 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسما4  رفع 
 10.000« أ2 من) درهم«) (400.000«
عن) درهم«) (410.000« إلى) درهم«)
أو) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عينية.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما2) (06 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)123785.

336I

GFC CONSULTING

زنيسما برومو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

GFC CONSULTING
زنقة سمية ، اقامة شهرزاد 3، 

الطابق الخامس ، رقم 22، بالمي ، 
20340، البيضاء املغرب

زنيسما برومو شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع  اللة 
الياقوت  ، زنقة العرعار، عمارة 
9 ، إقامة كاليس ، الطابق الرابع 
، الشقة 17.  - 20000  البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

499763

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (09

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)زنيسما)

برومو.

غرض الشركة بإيجاز):)))))•)الترويج)

العقار2.)

أ2) وبناء) وحيازة  تشغيل  (•

ممتلكات حضرية؛

جميع) وتملك  وتشغيل  إدارة  (•

املباني سواء)كانت مبنية أو غير مبنية،)

وتشييد) األعما4  بجميع  وتطويرها 

الشفهي) والتأجير  اإلنشاءات  جميع 

التقسيمات) وجميع  اإليجار  أو 

املذكورة) املباني  على  واالستحواذ 

لجميع) العامة  اإلدارة  وكذلك 

العقارات.

عملية) أ2  أعم،) وبشكل  (• ( ( ( (

مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر)

بغرض الشركة.

عنوان املقر االجتماعي):)شارع))اللة)
(،(9 )،)زنقة العرعار،)عمارة) الياقوت)

إقامة كاليس)،)الطابق الرابع)،)الشقة)

17.  - 20000))البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسما4  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد موال2 عبد الواحد عنان):))

40)حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 20 ( (: السخون) سميرة  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 20 ( (: اسماعيل) السيد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

حصة) (20 ( (: السيدة زينب عنان)

بقيمة)100)درهم للحصة).
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والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد موال2 عبد الواحد عنان)
(، (01 الربيع) ام  حديقة  ( عنوانه)ا()
مجموعة)03)،)مدخل)4،)الرقم)31)،)

الولفة))20000)البيضاء)املغرب.
السيدة سميرة السخون عنوانه)ا())
حديقة ام الربيع)01)،)مجموعة)03)،)
مدخل)4،)الرقم)31)،)الولفة))20000 

البيضاء)املغرب.
السيد السيد اسماعيل عنوانه)ا())
حديقة ام الربيع)01)،)مجموعة)03)،)
مدخل)4،)الرقم)31)،)الولفة))20000 

البيضاء)املغرب.
عنوانه)ا()) عنان  زينب  السيدة 
حديقة ام الربيع)01)،)مجموعة)03)،)
مدخل)4،)الرقم)31)،)الولفة))20000 

البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
السيدة سميرة السخون عنوانه)ا())
حديقة ام الربيع)01)،)مجموعة)03)،)
مدخل)4،)الرقم)31)،)الولفة))20000 

البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أبريل)2021)تحت رقم)-.
337I

)موثق االستاذ حسن شهبون

قرطاج بروبيرتيس 

CARTAGE PROPERTIES    
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

موثق االستاذ حسن شهبون
طنجة،شارع محمد الخامس 41، 
اقامة الواحة، الطابق الثاني، رقم 

3. طنجة،شارع محمد الخامس 41، 
اقامة الواحة، الطابق الثاني، رقم 

3.، 90000، طنجة املغرب
 CARTAGE     قرطاج بروبيرتيس

PROPERTIES شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي طنجة 
زنقة تارودانت مجمع ابراج طنجة 

بلوك 06 مكتب رقم 13 مكرر. 

طنجة 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

116023

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (13

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 CARTAGE ( ( ( ( بروبيرتيس) قرطاج 

.PROPERTIES

االنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقار2،.

طنجة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
طنجة) ابراج  مجمع  تارودانت  زنقة 

بلوك)06)مكتب رقم)13)مكرر.)طنجة)

90000)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسما4  مبلغ 

1.800.000)درهم،)مقسم كالتالي:

السيد))عبد الناصربن ابراهيم بن)

:)ارض عارية) ( عبد الرحمن الخميس)

بقيمة)1.800.000)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

ابراهيم) الناصربن  عبد  السيد 

بن عبد الرحمن الخميس))عنوانه)ا()

 2 بلوك) بانوراميك  مجمع  طنجة 

شقة)10 90000)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

ابراهيم) الناصربن  عبد  ( السيد)

بن عبد الرحمن الخميس عنوانه)ا()

 2 بلوك) بانوراميك  مجمع  طنجة 

شقة)10 90000)طنجة املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما2) (04 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)242020.

338I

FISCALEX MAROC

MBPA ET ASSOCIES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FISCALEX MAROC
 RUE IMAM MALIK RESIDENCE
 AL(MASJID(I 5EME(ETAGE(APP

 29 GUELIZ(MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH(MAROC
MBPA ET ASSOCIES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 208 الحي 
الصناعي سيد2 غانم طريق اسفي 
مراكش مكتب بالطابق االو4 رقم 
15 مراكش 40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

114559
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (13
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 MBPA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.ET ASSOCIES
اعما4) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء.
عنوان املقر االجتماعي):)208)الحي)
اسفي) غانم طريق  الصناعي سيد2 
مراكش مكتب بالطابق االو4 رقم)15 

مراكش)40000)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) رأسما4  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (50 ( (: السيد برونو بارون)

بقيمة)100)درهم للحصة).

((: مادلين) بييريت  ماريةن  السيدة 
50)حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() بارون  برونو  السيد 

فرنسا)0000)مراكش املغرب.
مادلين) بييريت  ماريةن  السيدة 
مراكش) (0000 فرنسا) عنوانه)ا()

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
عنوانه)ا() بارون  برونو  السيد 

فرنسا)0000)مراكش املغرب
مادلين) بييريت  ماريةن  السيدة 
مراكش) (0000 فرنسا) عنوانه)ا()

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما2) (05 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)123730.

339I

HAPPY COMPTA SARL

SWATEC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسما4 الشركة

HAPPY COMPTA SARL
 LOT(YASMINA(N° 55 BENI

 MELLAL، 23000، BENI(MELLAL
MAROC

SWATEC شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 6 زنقة 6 
حي املورابطين بني مال4 - 23000 

بني مال4 املغرب.
رفع رأسما4 الشركة

رقم التقييد في السجل التجار2 
.4869

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تم) (2021 أبريل) (06 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسما4  رفع 
 10.000« أ2 من) درهم«) (530.000«
عن) درهم«) (540.000« إلى) درهم«)
أو) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عينية.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ببني مال4))بتاريخ)19)أبريل)

2021)تحت رقم)448.

340I

MBGA

KASYM TECH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MBGA

 N 275 BD(ZERKTOUNI(N

 275 BD(ZERKTOUNI، 20050،

CASABLANCA MAROC

KASYM TECH شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي طابق 

السفلي عمارة 566 تجزئة براد2 2 - 

40000 مراكش  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

114563

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (16

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.KASYM TECH

غرض الشركة بإيجاز):)أعما4 بناء)

و أعما4 مختلفة

طابق) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

السفلي عمارة)566)تجزئة براد2)2 - 

40000)مراكش))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: ( السيد خالد السوي�ضي)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد خالد السوي�ضي))عنوانه)ا()
دوار العربي بن بوزيد الويدان البور))

40000))مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

السيد خالد السوي�ضي))عنوانه)ا()
دوار العربي بن بوزيد الويدان البور))

40000)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما2) (04 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)114563.

341I

وحيدة شمال4

STE AZDANAD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

وحيدة شمال4

حي اوالد بوطيب زنقة 05 براقة 

الناظور ، 62000، الناظور املغرب

STE AZDANAD شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي حي اعواذا 

براقة رقم 6 برقة الناظور - 62000 

الناظور املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجار2 

.21747

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 

تم تغيير) (2021 أبريل) (15 املؤرخ في)

»االستيراد) من) الشركة  نشاط 

والتصدير)تاجر أو وسيط ينفذ(«)إلى)

»االستيراد والتصدير)تاجر أو وسيط)

ينفذ(«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما2) (03 بتاريخ) ( االبتدائية بالناضور)

2021)تحت رقم)885.

342I

REDLUXE AUTO

REDLUXE AUTO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

REDLUXE AUTO

حي لعرا�ضي رقم 405 الناظور ، 

62000، الناظور املغرب

REDLUXE AUTO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

العمران رقم 2577-2578 الشطر 

C سلوان - الناظور  الناظور 62000 

الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 

22101

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (22

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.REDLUXE AUTO

اصالح) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وبيع اجزاء)السيارات.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الشطر) (2577-2578 رقم) العمران 

C)سلوان)-)الناظور))الناظور)62000 

الناظور املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسما4  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() محب  رضوان  السيد 

الناظور) (405 رقم) لعرا�ضي  حي 

62000)الناظور املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

عنوانه)ا() الشبهي  سناء) السيدة 

الناظور) (405 رقم) لعرا�ضي  حي 

62000)الناظور املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما2) (03 بتاريخ) ( االبتدائية بالناضور)

2021)تحت رقم)894.

343I

EURODEFI

SOLFINDER CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

EURODEFI

 BD ABDELMOUMEN APPT 119

 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC

 SOLFINDER CONSULTING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : زنقة 

سمية إقامة شهرزاد3 الطابق 5 رقم 

22 النخيل 119 شارع عبد املومن 

الطابق التاني رقم 15 20360 الدار 

البيضاء املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجار2 : 

.391745

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 

تقرر حل) (2021 02)مارس) املؤرخ في)

 SOLFINDER CONSULTING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

الشريك الوحيد مبلغ رأسمالها)3.000 

درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة)

سمية إقامة شهرزاد3)الطابق)5)رقم)

املومن) عبد  شارع  (119 النخيل) (22

الدار) (20360 15 الطابق التاني رقم)
البيضاء)املغرب نتيجة لخسارة زبون)

مهم.

و عين:

و) حميدش  ( فواز) السيد)ة()

مرسا2) (13009 فرنسا) عنوانه)ا()

فرنسا كمصفي))ة()للشركة.
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و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
زنقة) وفي  (2021 مارس) (02 بتاريخ)
سمية إقامة شهرزاد3)الطابق)5)رقم)
الدار البيضاء) (20360 (- النخيل) (22

املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ما2)2021)تحت رقم)777508.

344I

STE HAMMOUJ ET CONSORTS SARL

TERRAGRIC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE HAMMOUJ ET CONSORTS
SARL

 168ave(mohammed(diouri
 n°5 kenitra ، 14000، kenitra

MAROC
TERRAGRIC شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 23 شارع 

انوا4 عمارة فلور2 11 مكتب رقم 4 
ميموزا     - 14000 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 
2951

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2021 مارس) (05
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TERRAGRIC
استغال4) (: غرض الشركة بإيجاز)

جميع األرا�ضي الزراعية.
23)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)
انوا4 عمارة فلور2)11)مكتب رقم)4 
ميموزا)))))-)14000)القنيطرة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

العلمي:)) امشيش  نور  السيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

العلمي) امشيش  نور  السيد 

العربي) املغرب  ساحة  (12 عنوانه)ا()

القنيطرة))14000)القنيطرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

العلمي) امشيش  نور  السيد 

العربي) املغرب  ساحة  (12 عنوانه)ا()

القنيطرة))14000)القنيطرة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

06)ما2) االبتدائية بالقنيطرة))بتاريخ)

2021)تحت رقم)82335.

345I

مكتب معيشة للحسابات و األستشارات الجبائية

ISAAF EL AMAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب معيشة للحسابات و 

األستشارات الجبائية

حي السالم بلوك E  رقم 22 -- سيد2 

سليمان ، 14200، سيد2 سليمان 

املغرب

ISAAF EL AMAL  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب 

رقم 3 اقامة الياسمين رقم 25 شارع 

يعقوب املنصور  - 14000 القنيطرة  

املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 

60515

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (30
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 ISAAF (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

. EL AMAL
غرض الشركة بإيجاز):)االسعاف).
مكتب) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
رقم)3)اقامة الياسمين رقم)25)شارع)
يعقوب املنصور))-)14000)القنيطرة))

املغرب).
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: محمد) كريمي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() محمد  كريمي  السيد 
 14200 ( املساعدة) القوات  ثكنة 

سيد2 سليمان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
عنوانه)ا() ( محمد) كريمي  السيد 
 14200 ( املساعدة) القوات  ثكنة 

سيد2 سليمان املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
10)ما2) االبتدائية بالقنيطرة))بتاريخ)

2021)تحت رقم)-.
346I

akil(boucher

» عاقل بوشر« ش.م.م
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

akil(boucher
 Casablanca(marina(centre 1
 angle(boulevard(Zerktouni

 et(avenue(med(ben(Abdellah
 bureau 45 7eme(étage، 20000،

Casablanca Maroc

» عاقل بوشر« ش.م.م شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : مارينا 

سانتر1 زاوية شارع الزرقطوني 

وشارع محمد بن عبد هللا املكتب 45 

الطابق 07  الدار البيضاء، - 20000 

الدار البيضاء، املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

478633

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2020 شتنبر) (29

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)»)عاقل)

بوشر«)ش.م.م.

غرض الشركة بإيجاز):)الجزارة.

مارينا) (: (: االجتماعي) املقر  عنوان 
سانتر1)زاوية شارع الزرقطوني وشارع)

محمد بن عبد هللا املكتب)45)الطابق)

الدار) (20000 (- الدار البيضاء،) ( (07

البيضاء،)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 -

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ( (layachi( AKIL السيد)

 DR( Oled( Chaoui( Mellila

 Benslimane, 13000 Benslimane

.MAROC

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

عنوانه)ا() (Ahmed( AKIL السيد)

 DR( Oled( Chaoui( Mellila

 Benslimane 13000 Benslimane

.MAROC
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 04 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

نونبر)2020)تحت رقم)-.
347I

مكتب معيشة للحسابات و األستشارات الجبائية

NEKMOU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

مكتب معيشة للحسابات و 
األستشارات الجبائية

حي السالم بلوك E  رقم 22 -- سيد2 
سليمان ، 14200، سيد2 سليمان 

املغرب
NEKMOU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب 

رقم  03 اقامة الياسمين 25 شارع 
يعقوب منصور - 14000 القنيطرة  

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجار2 
.59057

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2021 أبريل) (14 في) املؤرخ 

املصادقة على):
تفويت السيد))ة()زهرة الطلحاو2)
أصل) من  اجتماعية  حصة  (1.000
1.000)حصة لفائدة))السيد))ة()منير))

النقشة بتاريخ)08)أبريل)2021.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
03)ما2) االبتدائية بالقنيطرة))بتاريخ)

2021)تحت رقم)2880.
348I

bemultico((بيمولتيكو

CAVALE INTERNATIONALE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

bemultico  بيمولتيكو
رقم 106 شقة رقم 01 الزيتون 

املعركة -مكناس ، 50060، مكناس 
مكناس

 CAVALE INTERNATIONALE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 
02 رقم 897 رياض اسماعيلية 01 
الشطر و مكناس - 50000 مكناس 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجار2 
.48621

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2021 أبريل) (09 في) املؤرخ 

املصادقة على):
)الرغا2) تفويت السيد))ة()ياسين)
400)حصة اجتماعية من أصل)100 
لحسن) )ة() السيد) ( لفائدة) حصة 

املساعد2))بتاريخ)09)أبريل)2021.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
ما2) (10 بتاريخ) ( بمكناس) التجارية 

2021)تحت رقم)2349.

349I

SALAFEG  SARL

CHAWIYA SAKANE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SALAFEG  SARL
 BD MOHAMED BOUZIANE

 IMM(FARHATAYNE 15 ETAGE
 1 N° 3 ، 20000، CASABLANCA

MAROC
CHAWIYA SAKANE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
الرحمة، بلوك U9 الرقم 4/115 

الطابق 2، بلدية دار بوعزة - 27223 
الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 
500923

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2021 مارس) (15
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CHAWIYA SAKANE

غرض الشركة بإيجاز):)-)اإلنعاش)
العقار2

وكل) البناء) أعما4  مقاولة  (-

األشغا4 العامة

-)بيع وشراء)مواد البناء

-)التصدير واالستيراد،)التجارة)

العمليات) جميع  وعموما  (-

واملالية) والتجارية  الصناعية 

املرتبطة) واملنقولة  منها  والعقارية 

من) والتي  الذكر  السالفة  باألهداف 

شأنها أن تساهم في تنمية الشركة.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 115/4 الرقم) (U9 بلوك) الرحمة،)

الطابق)2،)بلدية دار بوعزة)-)27223 

الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد اطويل عبد السالم:))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السالم) عبد  اطويل  السيد 

تجزئة سانية شارع تيشكا) عنوانه)ا()
الدار) (20470 الشق) عين  (132 رقم)

البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

السالم) عبد  اطويل  السيد 

تجزئة سانية شارع تيشكا) عنوانه)ا()
الدار) (20470 الشق) عين  (132 رقم)

البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أبريل)2021)تحت رقم)776297.

350I

العبدالو2 لالشغا4 املحاسبتية

STE B1 TRANS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

العبدالو2 لالشغا4 املحاسبتية

عمارة نوميديا شارع محمد الخامس 

الطابق 2الشقة3 تازة ، 35000، 

تازة املغرب

STE(B1 TRANS(SARL  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

القدس باشوية تاهلة  - 35000 تازة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

5989

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (13

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE B1(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. TRANS SARL

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع بدون مرافق.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

القدس باشوية تاهلة))-)35000)تازة)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: السيد الشقرافي الحسن)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: ( السيد حميد بوخريص)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الحسن) الشقرافي  السيد 

بيت) الشرفاء) جنان  (41 عنوانه)ا()

غالم)35000)تازة املغرب.



عدد)5665 - 14)شوا4)1442 )26)ما2)2021)الجريدة الرسمية   10770

السيد حميد بوخريص عنوانه)ا()
املسيرة)1)مجموعة)2)رقم)63 35000 

تازة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
الشقرافي) الحسن  السيد 
بيت) الشرفاء) جنان  (41 عنوانه)ا()

غالم)35000)تازة املغرب
عنوانه) بوخريص  حميد  السيد 
 35000  -  2 مجموعة) (1 املسيرة) (63

تازة املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بتازة))بتاريخ)06)ما2)2021 

تحت رقم)260.
351I

fiduciaire(elbakkouri(sarl(au

JONAS RED SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

fiduciaire(elbakkouri(sarl(au
 N°12 Florida(Extension(Sidi

 Maârouf(Casablanca، 20190،
casablanca maroc

JONAS RED SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 55 شارع 

الزرقطوني ٬ساحة الزرقطوني 
-الطابق األو4 ، رقم 11 ك.ح      -  
20000   الدار البيضاء     املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجار2 

.390865
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تمت) (2021 مارس) (15 في) املؤرخ 

املصادقة على):
خلفي))) ( ملياء) )ة() السيد) تفويت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  (1.000
1.000)حصة لفائدة))السيد))ة()خالد))

حمينة))بتاريخ)15)مارس)2021.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 07 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ما2)2021)تحت رقم)777529.
352I

cabinet idrissi

 STE SOPHIA VILLAGE
MANAGEMENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

cabinet idrissi
 rue(abdelkrim(benjelloun ، 13

30000، fes(maroc
 STE SOPHIA VILLAGE

MANAGEMENT شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي ايت 
واد فل ايت سبع لجروف 31272 
ايموزار كندر - 31111 صفرو  

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

2021/111
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 ما2) (04
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 STE SOPHIA VILLAGE  :

.MANAGEMENT
إنشاء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
في) الفنادق  إدارة  نشاط  وتشغيل 
قطاع النشاط أو ما شابه ذلك من)
خال4 الحصو4 على تفويض إيجار أو)
إدارة وجميع األنشطة التي قد تكون)

ذات صلة بغرض الشركة..
ايت واد) (: عنوان املقر االجتماعي)
فل ايت سبع لجروف)31272)ايموزار)

كندر)-)31111)صفرو))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 600 ( (: املرني�ضي) الزهير  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 400 ( (: املرني�ضي) الغالي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

املرني�ضي عنوانه)ا() الزهير  السيد 
 19 3)عمارة) رياض االندلس القصبة)
شقة)13)حي الرياض)10000)الرباط)

املغرب.
املرني�ضي عنوانه)ا() الغالي  السيد 
اقامة ليلى عمارة)11)شقة)03)بساتين)

املنزه))12000)تمارة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
املرني�ضي عنوانه)ا() الزهير  السيد 
 19 3)عمارة) رياض االندلس القصبة)
شقة)13)حي الرياض)10000)الرباط)

املغرب
السيد فيصل املرني�ضي عنوانه)ا()
اقامة ليلى عمارة)11)شقة)03)بساتين)

املنزه)12000)تمارة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ) ( بصفرو) االبتدائية 
رقم) تحت  (2021 ما2) (07

.22611121008669

353I

FOUZMEDIA

 SOCIETE CIVIL
CONTRACTORS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 SOCIETE CIVIL CONTRACTORS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
الوفاء 2 الرقم 98 حي اوريدة - 

14000 القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

60189
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (12
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
.SOCIETE CIVIL CONTRACTORS
:)مقاو4 في) غرض الشركة بإيجاز)

األشغا4 املختلفة وأشغا4 البناء.
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
(- اوريدة) حي  (98 الرقم) (2 الوفاء)

14000)القنيطرة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عبداللطيف) سحيتة  السيد 
 98 الرقم) (2 تجزئة الوفاء) عنوانه)ا()
حي اوريدة)14000)القنيطرة املغرب.

السيد سحيتة سفيان عنوانه)ا()
98)حي اوريدة) 2)الرقم) تجزئة الوفاء)

14000)القنيطرة املغرب.
السيدة سحيتة سلمى عنوانه)ا()
98)حي اوريدة) 2)الرقم) تجزئة الوفاء)

14000)القنيطرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
عبداللطيف) سحيتة  السيد 
 98 الرقم) (2 تجزئة الوفاء) عنوانه)ا()

حي اوريدة)14000)القنيطرة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة))بتاريخ)19)أبريل)

2021)تحت رقم)-.

354I

nezha(elwassi

TOP MEAT GHANEM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

nezha(elwassi
 BD. MOHAMMED(V. RES .60

 MANSOUR(BILLAH 1ER(ETAGE
 N°1 EL(JADIDA ، 24000، el

jadida marco
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TOP MEAT GHANEM شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي ارض 
قلعة دوار اوالد الحاج اوالد رحمون 

جماعة اوالد احسين اوالد بوعزيز 

دائرة الجديدة  - 24000 الجديدة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

18095

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (19

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 TOP (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MEAT GHANEM

تسويق) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

اللحوم بالتجزئة)

تسويق اللحوم بالجملة).

ارض) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
قلعة دوار اوالد الحاج اوالد رحمون)

بوعزيز) اوالد  احسين  اوالد  جماعة 

الجديدة) (24000 (- ( الجديدة) دائرة 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد محمد فخر):))1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد محمد فخر عنوانه)ا()ارض)
قلعة دوار اوالد الحاج اوالد رحمون)

بوعزيز) اوالد  احسين  اوالد  جماعة 

الجديدة)) (24000 ( الجديدة) دائرة 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسير2 الشركة:

السيد محمد فخر عنوانه)ا()ارض)
قلعة دوار اوالد الحاج اوالد رحمون)

بوعزيز) اوالد  احسين  اوالد  جماعة 

الجديدة)) (24000 ( الجديدة) دائرة 

املغرب)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما2) (05 بتاريخ) ( االبتدائية بالجديدة)

2021)تحت رقم)26420.

355I

fudiciare comptable

STE IKOTA AGRI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fudiciare comptable

سوق االربعاء الغرب ، 14300، 

سوق االربعاء الغرب املغرب

STE IKOTA AGRI شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 
الشوافع سيد2 بوبكر الحاج سوق 

االربعاء الغرب  - 14300 سوق 

االربعاء الغرب املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

27159

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (01

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.IKOTA AGRI

:)بيع املواد) غرض الشركة بإيجاز)

الفالحية.

دوار) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الشوافع سيد2 بوبكر الحاج سوق)
سوق) (14300 (- ( الغرب) االربعاء)

االربعاء)الغرب املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 60.000 ( الشركة:) رأسما4  مبلغ 
درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عبداالحي الراس عنوانه)ا()
14300)سوق) ( مركز موال2 بوسلهام)

األربعاء)الغرب املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
السيد عبداالحي الراس عنوانه)ا()
14300)سوق) ( مركز موال2 بوسلهام)

األربعاء)الغرب املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
الغرب)) االربعاء) بسوق  االبتدائية 
بتاريخ)05)ما2)2021)تحت رقم)279.

356I

bemultico((بيمولتيكو

CAVALE INTERNATIONALE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

bemultico  بيمولتيكو
رقم 106 شقة رقم 01 الزيتون 

املعركة -مكناس ، 50060، مكناس 
مكناس

  CAVALE INTERNATIONALE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 
02 رقم 897 رياض اسماعيلية 01 
الشطر و مكناس - 50000 مكناس 

املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجار2 
.48621

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) (2021 أبريل) (09 املؤرخ في)
السيد)ة() للشركة  جديد  مسير 

املساعد2 لحسن))))كمسير وحيد
تبعا لقبو4 استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما2) (10 بتاريخ) ( بمكناس) التجارية 

2021)تحت رقم)2349.

357I

EL OUARRAD AZIZ

KIM›S NETWORK
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

KIM›S NETWORK شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 18 
زنقة 10 حي واد الذهب مكناس - 

50000 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

53111

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (26

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 KIM’S اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)

.NETWORK
*مقاو4) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

توليد) محطات  أو  الشبكات  بناء)

الكهرباء

*مقاو4 بناء)مراكز الهاتف

*مقاو4 األعما4 املتنوعة أو البناء.
 18 رقم) (: عنوان املقر االجتماعي)
(- مكناس) الذهب  واد  حي  (10 زنقة)

50000)مكناس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: السيدة سكينة اولحبيب)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

500)حصة) ( (: السيد عماد خو2)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
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اولحبيب) سكينة  السيدة 
حي) (123 رقم) (30 بلوك) عنوانه)ا()
الرشيدية) (52000 الرشيدية) امروج 

املغرب.
عنوانه)ا() خو2  عماد  السيد 
حي واد الذهب مكناس) (10 زنقة) (18

50000)مكناس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
اولحبيب) سكينة  السيدة 
حي) (123 رقم) (30 بلوك) عنوانه)ا()
الرشيدية) (52000 الرشيدية) امروج 

املغرب
عنوانه)ا() خو2  عماد  السيد 
حي واد الذهب مكناس) (10 زنقة) (18

50000)مكناس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (26 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2021)تحت رقم)2104.
358I

 centre de developpment profesionnel des

competences

 ESSENTIEL DES TRAVAUX
DIVERS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
تفويت حصص

 centre de developpment
profesionnel des competences

 n° 129 avenue(omar(el
 mokhrtar(laayoune، 70000،

laayoune maroc
 ESSENTIEL DES TRAVAUX
DIVERS شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي املنطقة 
الصناعية رقم 103 مكرر مدينة 
املر�ضى العيون - 70000 العيون 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجار2 
.35171

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2021 ما2) (10 في) املؤرخ 

املصادقة على):

)بارود2) تفويت السيد))ة()زكرياء)
أصل) من  اجتماعية  حصة  (1.000
)ة() السيد) ( لفائدة) حصة  (1.000
ما2) (10 بتاريخ) الطويل  بوجمعة 

.2021
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
ما2) (10 بتاريخ) ( بالعيون) االبتدائية 

2021)تحت رقم)1465/21.
359I

HOUSSAM EDDINE

ترانس جيران الوحدة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

HOUSSAM EDDINE
 AV MOHAMED BEN

 ABDERRAHMAN(IMM2 1
 ERE(ETAGE(N 1 PRET(DE
 PHARMACIE(BAB(TOUT ،
93000، TETOUAN(MAROC

ترانس جيران الوحدة شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي كويلمة 
شارع بني يدر زنقة 8 - 93000 

تطوان املغرب.
تغيير نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجار2 
.28861

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) (2021 أبريل) (17 في) املؤرخ 
»النقل) من) الشركة  نشاط  تغيير 
الشخ�ضي) »النقل  إلى) الشخ�ضي«)
السياحي) النقل  الغير,) لحساب 
املدر�ضي) النقل  الغير,) لحساب 

لحساب الغير«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (21 بتاريخ) ( االبتدائية بتطوان)

2021)تحت رقم)0897.
360I

 centre de developpment profesionnel des

competences

 ESSENTIEL DES TRAVAUX
DIVERS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

توسيع نشاط الشركة)

 centre de developpment

profesionnel des competences

 n° 129 avenue(omar(el

 mokhrtar(laayoune، 70000،

laayoune maroc

 ESSENTIEL DES TRAVAUX

DIVERS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي املنطقة 

الصناعية رقم 103 مكرر مدينة 
املر�ضى العيون - 70000 العيون 

املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجار2 

.35171

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)10)ما2)2021)تمت إضافة)

إلى نشاط الشركة) التالية  األنشطة 

الحالي):

أعما4 الحديد و الفوالذ الذ2 ال)

يصدأ و األملنيوم

بناء)و تسويق السجاد املعدني

جميع أنواع أعما4 الفوالذ املقاوم)

للصدأ

جميع أنواع أعما4 األملنيوم

شراء)و بيع الحديد.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

ما2) (10 بتاريخ) ( بالعيون) االبتدائية 

2021)تحت رقم)1465/21.

361I

FIDUCIAIRE HAOUZ CONSEIL

 COLABOR INDUSTRY

MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

FIDUCIAIRE HAOUZ CONSEIL

دار البر و االحسان عمارة - د - رقم 1 

شارع ابن سينا الداوديات مراكش ، 

40080، مراكش املغرب

 COLABOR INDUSTRY MAROC

شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة ايور 
دوار شعوف العياد2 العزوزية رقم 
242 مراكش - 400000 مراكش 

املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجار2 
.106691

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
املؤرخ في)09)أبريل)2021)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
العياد2) شعوف  دوار  ايور  »تجزئة 
العزوزية رقم)242)مراكش)-)400000 
املحمد2) »حي  إلى) املغرب«) مراكش 
الطابق) (2 رقم) (67 بلوك) الشمالي 
 40000 (- مراكش) دوديات  االو4 

مراكش))املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما2) (07 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)5794.
362I

MA GLOBAL CONSULTING

SG FLUIDE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

MA GLOBAL CONSULTING
زاوية شارع عبد املومن و زنقة فان 

زيالند إقامة فضيلة، الطابق الرابع، 
20000، الدار البيضاء املغرب

SG FLUIDE شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 
شهرزاد، 3 زنقة سمية الطابق 

الخامس،  رقم 22 ، بامليي - 20000 
الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجار2 

.269149
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2021 أبريل) (20 في) املؤرخ 

املصادقة على):
الغور2)) ( منير) )ة() تفويت السيد)
250)حصة اجتماعية من أصل)250 
محسن)) )ة() السيد) ( لفائدة) حصة 

السرغيني))بتاريخ)20)أبريل)2021.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 10 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ما2)2021)تحت رقم)777796.

363I

COIN DE MAROC TERROIRE SARL AU)))كوان)

د2 ماروك تيروار

 CHOUDERIE ACHAMAL

SARL شودري الشمال
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

 CHOUDERIE ACHAMAL

SARL)شودر2 الشما4

 5AV YOUSSEF IBNOU

 TACHEFINE(2(EME(ETAGE(N°3(،

90080،)طنجة املغرب

 CHOUDERIE ACHAMAL

شركة ذات) ( شودر2 الشما4) (SARL

املسؤولية املحدودة

شارع) اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 

5)يوسف ابن تاشفين الطابق التاني)

رقم)3 - 90060)طنجة املغرب.

وفاة شريك
رقم التقييد في السجل التجار2)

.97503

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)

تم اإلعالم) (2021 ما2) (03 املؤرخ في)

بوفاة الشريك احمد الشارف و توزيع)

لرسم) (
ً
تبعا الورثة  على  حصصه 

 2021 أبريل) (12 في) املؤرخ  اإلراثة 

بالشكل األتي):

 6 ( (، ( الحنيني) سميرة  السيد)ة()

حصة).

 7 ( (، ( جويرية الشارف) السيد)ة()

حصة).

 7 ( (، ( الشارف) رحاب  السيد)ة()

حصة).

 14 ( (، ( عبيدة الشارف) السيد)ة()

حصة).

 8 ( (، ( الشارف) محمد  السيد)ة()

حصة).

 8 ( (، ( الرنبوق) امينة  السيد)ة()

حصة).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما2) (07 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)242186.

364I

TGE FIDUS

POLY - ENG
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

TGE FIDUS

شارع الزرقطوني كما4 بارك سانتر 

عمارة B رقم 39 الطابق 6 ، 28810، 

املحمدية املغرب

POLY - ENG شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الوحدة رقم 168 الطابق 1 - 

208630 املحمدية املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجار2 

.23305

العام) الجمع  بمقت�ضى 

 2021 أبريل) (15 اإلستثنائياملؤرخ في)

املسؤولية) ذات  شركة  حل  تقرر 

مبلغ) ( (POLY - ENG املحدودة)

وعنوان) درهم  (40.000 رأسمالها)

مقرها اإلجتماعي تجزئة الوحدة رقم)

املحمدية) (208630  -  1 الطابق) (168

نشاط) توقيف  (: (4 نتيجة  املغرب 

الشركة.

 168 ب) التصفية  مقر  حدد  و 

 20830  -   1 تجزئة الوحدة الطابق)

املحمدية املغرب.)

و عين:

هاشم) ( يونس) السيد)ة()

رقم) (31 زنقة) مبروكة  وعنوانه)ا()

البيضاء) الدار  (20670 البيضاء) (58

املغرب كمصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
06)ما2) االبتدائية باملحمدية))بتاريخ)

2021)تحت رقم)1111.
365I

CAPITAL SYNDIC

capital syndic
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

CAPITAL SYNDIC
 Bd. Mohamed(V  N° 398 -
 2ème(étage(n° 5 ، 20300،

CASABLANCA MAROC
capital syndic  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 398 شارع 
محمد الخامس الطابق الثاني رقم 5  

-  20300 الدار البيضاء املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجار2 
.292001

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تم تعيين) (2021 أبريل) (28 املؤرخ في)
السيد)ة() للشركة  جديد  مسير 

مستغفر عبد الحق كمسير وحيد
تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ما2)2021)تحت رقم)777032.
366I

COMPTA-YASS SARL AU

V EMPLOI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

COMPTA-YASS SARL AU
 IMM IBN KHALDOUN AV IBN
 KHALDOUNE(BR 10 V.N(SAFI ،

46000، SAFI(MAROC
V EMPLOI شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي : حي فرح 
البقعة 113 سيد2 بوزيد آسفي 

املغرب - 46000 آسفي  املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجار2 : 

.10845

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 

تقرر حل) (2021 أبريل) (23 املؤرخ في)

مسؤولية) ذات  شركة  (V EMPLOI

محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ)

درهم) (100.000.000 رأسمالها)

فرح) حي  اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 

آسفي) بوزيد  سيد2  (113 البقعة)

املغرب) ( آسفي) (46000 (- املغرب)

نتيجة إلنعدام الدعم املالي.

و عين:

و) ( بودالية) ( املصطفى) ( السيد)ة()

01)زنقة مرجان حي الفرح) عنوانه)ا()

آسفي)) (46000 آسفي) بوزيد  سيد2 

املغرب كمصفي))ة()للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

وفي حي فرح) (2021 أبريل) (23 بتاريخ)

آسفي) بوزيد  سيد2  (113 البقعة)

املغرب)-)46000)آسفي))املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما2) (10 بتاريخ) ( بآسفي) االبتدائية 

2021)تحت رقم)470.

367I

SOBEGEST

 STE PUROUMA

TECHNOLOGY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOBEGEST

 LOT(YASMINE1 N°183 APPT

 N°3 2ème(ETAGE(CHARAF ،

40000، MARRAKECH(MAROC

 STE PUROUMA TECHNOLOGY

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 

الكرم منطقة تجارة الخردة السابقة 

متجر رقم 510 - 40000 مراكش 

املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

114697

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (16

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PUROUMA TECHNOLOGY

-)معالجة) (: غرض الشركة بإيجاز)

املياه

-)التجارة)

-)االستيراد و التصدير.

اقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الكرم منطقة تجارة الخردة السابقة)

مراكش) (40000  -  510 رقم) متجر 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

300)حصة) ( (: السيد عاد4 مازوز)

بقيمة)100)درهم للحصة).

 300 ( (: السيد عبد الرزاق اومرو)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 400 ( (: ويطو) هللا  عبد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() مازوز  عاد4  السيد 

ا) (22 عمارة) (13 ابواب مراكش رقم)

شقة)03 40000)مراكش املغرب.

عنوانه)ا() ويطو  هللا  عبد  السيد 
 80000 ادرار) زنقة  (778 اقامة رقم)

اكادير املغرب.
اومرو) الرزاق  عبد  السيد 

 14 رقم) الجنوبي  ازلي  عنوانه)ا()

40000)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

اومرو) الرزاق  عبد  السيد 

 14 رقم) الجنوبي  ازلي  عنوانه)ا()

40000)مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما2) (10 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)123881.

368I

STE CRAFTAREA SARL AU

STE CRAFTAREA SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE CRAFTAREA SARL AU

شقة رقم 4 طريق السمارة ، 

70000، العيون املغرب

 STE CRAFTAREA SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة رقم 
4 طريق السمارة - 70000 العيون 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

36161

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (06

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CRAFTAREA SARL AU

أشغا4) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء.

عنوان املقر االجتماعي):)عمارة رقم)
العيون) (70000 (- السمارة) طريق  (4

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() بعلواش  عماد  السيد 

لو) (73370 كونستونس) الك  أ4  (2

بوغجي د2 الك فرنسا.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

عنوانه)ا() بعلواش  عماد  السيد 

لو) (73370 كونستونس) الك  أ4  (2

بوغجي د2 الك فرنسا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (13 بتاريخ) ( االبتدائية بالعيون)

2021)تحت رقم)1167/2021.

369I

 ETUDE MAITRE KAMAL OUTAGHANI 

NOTAIRE

ONE REAL ESTATE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 ETUDE MAITRE KAMAL

OUTAGHANI NOTAIRE

 RUE(ALI(BEN(HRAZEM ، 03

20160، CASABLANCA(MAROC

ONE REAL ESTATE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الدار 

البيضاء 46 شارع الزرقطوني 

مكتب رقم 15-16 الطابق 

السادس20100- - 20100 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

502463

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (12

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 ONE (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.REAL ESTATE
االنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقار2 بشتى اشكاله.
الدار) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
البيضاء)46)شارع الزرقطوني مكتب)
رقم)16-15)الطابق السادس20100- 

- 20100)الدارالبيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99سنة سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
 ONE REAL ESTATE الشركة)
شارع) (46 البيضاء) الدار  عنوانه)ا()
 15-16 رقم) مكتب  الزرقطوني 
 20100 السادس20100-  الطابق 

الدارالبيضاء))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
)عنوانه)ا() السيد يونس السا�ضي)
انفا)) كاليبتو  فيال  ( ليير) زنقة 
الدارالبيضاء)) (20170 الدارالبيضاء)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 10 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ما2)2021)تحت رقم)777663.

370I

SUD EST CONSEIL

 SALON DE COIFFURE
QENNANA

إعالن متعدد القرارات

SUD EST CONSEIL
 Immeuble(Dahir(B, Apt 16,
 Bd(Hassan(II,  Hay(Hassani ،

40130، Marrakech(maroc
 SALON DE COIFFURE

QENNANA »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد«
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وعنوان مقرها االجتماعي: الطابق 

األر�ضي عمارة 98 د السعادة 5 كدية 

العبي - 40100 مراكش  املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجار2: 

.82965

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)29)أبريل)2021

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذ2 ينص على مايلي:)

 SALON DE زيادة رأس ما4 شركة)

 COIFFURE QENNANA Sarlau

عن) (، درهم) (526563,56 ( بمبلغ)

طريق مقاصة الذمم املدينة السائلة)

الحالي) املبلغ  لتصبح من  (، والدائنة)

 536563,56 إلى) درهم  (10،000.00

درهم

على) ينص  الذ2  (:2 رقم) قرار 

مايلي:)تخفيض رأس املا4 الستيعاب)

الخسائر املتراكمة حتى)31/12/2020 

 522563,56 بمبلغ إجمالي للخسائر)

رأس) سيكون  (، لذلك) نتيجة  درهم.)

(
ً
بدال درهم  (14000.00 النهائي) املا4 

من)536563.56)درهم)،)

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)

بند رقم)6:)الذ2 ينص على مايلي:)

يساهم) الرأسما4:) في  املساهمة 

السيد قنانة جواد بمبلغ))14000،00 

درهم

بند رقم)7:)الذ2 ينص على مايلي:)

الرأسما4 اإلجتماعي:)تم تحديد رأس)

درهم مقسم الى) (14000 املا4 بمبلغ)

 100 بقيمة) اجتماعية  حصة  (140

درهم للحصة الواحدة و جميع هذه)

قنانة) السيد  ملكية  في  الحصص 

جواد

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما2) (07 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)123869.

371I

فيطراسكو

سليبرز بالستيك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

فيطراسكو
رقم 38 زنقة 16 نونبر شقة رقم 
1 فاس املدينة الجديدة فاس، 

30000، فاس املغرب
سليبرز بالستيك شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي محل رقم 
7 تجزئة واد فاس طريق مكناس  

فاس 30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

66753
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (23
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)سليبرز)

بالستيك.
صناعة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االحدية البالستيكية.
محل) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
رقم)7)تجزئة واد فاس طريق مكناس))

فاس)30000)فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد والي علمي عبداملالك):))250 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد))والي علمي مصطفى):))250 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 250 ( (: والي علمي سعيد) السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 250 ( (: السيد والي علمي محمد)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عبداملالك) علمي  والي  السيد 
شقة) ملياء) اقامة  (17 رقم) عنوانه)ا()
فاس)) رشيد  موال2  شارع  (12 رقم)

30000)فاس املغرب.
مصطفى) علمي  والي  ( السيد)
شقة) ملياء) اقامة  (17 رقم) عنوانه)ا()
فاس)) رشيد  موال2  شارع  (12 رقم)

30000)فاس املغرب.
السيد والي علمي سعيد عنوانه)ا()
 12 رقم) شقة  ملياء) اقامة  (17 رقم)
 30000 ( فاس) رشيد  موال2  شارع 

فاس املغرب.
السيد والي علمي محمد عنوانه)ا()
 12 رقم) شقة  ملياء) اقامة  (17 رقم)
شارع موال2 رشيد فاس))3000)فاس)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
املالك) عبد  علمي  والي  السيد 
شقة) ملياء) اقامة  (17 رقم) عنوانه)ا()
فاس)) رشيد  موال2  شارع  (12 رقم)

30000)فاس املغرب
مصطفى) علمي  والي  السيد 
 9 رقم) شقة  ملياء) اقامة  عنوانه)ا()
رشيد) موال2  شارع  التاني  الطابق 

فاس)30000)فاس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) (16 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2021)تحت رقم)1222.
372I

مستأمنة القصبة كونطا

SOCIÉTÉ D R J TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مستأمنة القصبة كونطا
الحي االدار2 الشقة رقم ٣ قصبة 
تادلةالحي االدار2 الشقة رقم ٣ 
قصبة تادلة الحي االدار2 الشقة 
رقم ٣ قصبةالحي االدار2 الشقة 

رقم ٣ قصبة تادلة، 23500، قصبة 
تادلة املغرب

SOCIÉTÉ D R J TRAVAUX شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي ايت 

الثلث لعبين الهيكلة رقم ١ قصبة 

تادلة - 23350 قصبة تادلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

1987

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (09

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIÉTÉ D R J TRAVAUX

:)مقاو4 في) غرض الشركة بإيجاز)

االشغا4 املختلفة و البناء.

حي ايت) (: عنوان املقر االجتماعي)

قصبة) (١ رقم) الهيكلة  لعبين  الثلث 

تادلة)-)23350)قصبة تادلة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيد معتصم يوسف)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد معتصم يوسف عنوانه)ا()

 23350 دوار ايت الثلث قصبة تادلة)

قصبة تادلة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

السيد معتصم يوسف عنوانه)ا()

 23350 دوار ايت الثلث قصبة تادلة)

قصبة تادلة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 06 بتاريخ) ( االبتدائية بقصبة تادلة)

ما2)2021)تحت رقم)53.

373I
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SMOUNIAMINA

 SOCIETE BO.SA TRAVAUX

SARL-AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SMOUNIAMINA

 IMMB 13 RUE(MARMOUCHA

 ET(SEBTA(APPT 8 ATLAS(FES ،

30000، FES(MAROC

 SOCIETE BO.SA TRAVAUX

SARL-AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي عباد دوار 

ايت حسين عين الشكاك صفرو - 

31000 صفرو املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

3305

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 ما2) (03

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 SOCIETE BO.SA TRAVAUX

.SARL-AU

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير

تصنيع و تسويق مواد البناء

املشاركة))في الصفقات العمومية)

والخصوصية

االستراد والتصدير.

عنوان املقر االجتماعي):)عباد دوار)

(- صفرو) الشكاك  عين  حسين  ايت 

31000)صفرو املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسما4  مبلغ 
100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:

السيدة سـميرة))بــوهــمــة)):))1.000 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة سـميرة))بــوهــمــة))عنوانه)ا()
31000)صفرو) عـين الشكاك صفرو)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
السيدة سـميرة))بــوهــمــة))عنوانه)ا()
31000)صفرو) عـين الشكاك صفرو)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما2) (05 بتاريخ) ( بصفرو) االبتدائية 

2021)تحت رقم)325/2021.
374I

A&O

MBH IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

A&O
 AVENUE(MERS(SULTAN ، 26

20250، الدار البيضاء املغرب
MBH IMMOBILIER شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 26 شارع 
مرس السلطان الطابق 1 شقة 3 - 

20000 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

502575
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2021 مارس) (16
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 MBH (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.IMMOBILIER
منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقار2.

26)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)
 -  3 شقة) (1 مرس السلطان الطابق)

20000)الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد ايتوني محمد):))340)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد اجبيلو هشام):))330)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
 330 ( (: ابراهيم) الداود2  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() محمد  ايتوني  السيد 
 25 رقم) فيال  با2  اوسيان  إقامة 
الدار) (20000 النواصر) بوعزة  دار 

البيضاء)املغرب.
عنوانه)ا() هشام  اجبيلو  السيد 
1)شقة) 13)زنقة احمد البريهي طابق)

5 20000)الدار البيضاء)املغرب.
السيد الداود2 ابراهيم عنوانه)ا()

فرنسا)49130)فرنسا فرنسا.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
عنوانه)ا() محمد  ايتوني  السيد 
 25 رقم) فيال  با2  اوسيان  إقامة 
الدار) (20000 النواصر) بوعزة  دار 

البيضاء)املغرب
عنوانه)ا() هشام  اجبيلو  السيد 
1)شقة) 13)زنقة احمد البريهي طابق)

5 20000)الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 10 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ما2)2021)تحت رقم)777762.
375I

NADOFISC SARL

ASFAD TRANS SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

NADOFISC SARL
شارع 3 مارس زنقة قرطبة عمارة 
7 شقة رقم 2 الناضور ، 62000، 

الناضور املغرب

ASFAD TRANS SARL AU  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

جما4 الدين االفغاني رقم 51 

الناظور - 62000 الناظور املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجار2 

.22041

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 

تم تعيين) (2021 أبريل) (30 املؤرخ في)

السيد)ة() للشركة  جديد  مسير 

الحسن اوراغ كمسير وحيد

تبعا لقبو4 استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما2) (06 بتاريخ) ( االبتدائية بالناضور)

2021)تحت رقم)916.

376I

A&O

 AERBOOSTER

CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

A&O

 AVENUE(MERS(SULTAN ، 26

20250، الدار البيضاء املغرب

 AERBOOSTER CONSULTING

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 26 شارع 

مرس السلطان الطابق 1 شقة 3 - 

20250 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

502523

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (19

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AERBOOSTER CONSULTING
حلو4 و) (: غرض الشركة بإيجاز)
خدمات استشارية في مجا4 الطيران.
26)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)
 -  3 شقة) (1 مرس السلطان الطابق)

20250)الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد زويتة))سعد):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
السيدة عيادة وفاء):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() سعد  ( زويتة) السيد 

فرنسا)31200)فرنسا فرنسا.
عنوانه)ا() وفاء) عيادة  السيدة 

فرنسا)92150)فرنسا فرنسا.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
عنوانه)ا() سعد  ( زويتة) السيد 

فرنسا)31200)فرنسا فرنسا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 10 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ما2)2021)تحت رقم)777758.

377I

M.A.I GROUPE SERVICE

ARABE BUS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

M.A.I GROUPE SERVICE
 LOTISSEMENT(SEYAD 2 N°301

، 14000، KENITRA(MAROC
ARABE BUS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 15 شارع 
سبو مركز االعما4 الشوب الطابق 

5 املكتب رقم  2 - 14000 القنيطرة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 

57971

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

تم إعداد القانون) (2020 دجنبر) (22

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 ARABE(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.BUS

مقاولة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

نقل االشخاص).

15)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)

الطابق) الشوب  االعما4  مركز  سبو 

2 - 14000)القنيطرة) ( 5)املكتب رقم)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

الرحيم) عبد  العطار  السيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الرحيم) عبد  العطار  السيد 

ت) (14 حي بن ديبان زنقة) عنوانه)ا()

رقم)17 93100)الفنيدق املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

الرحيم) عبد  العطار  السيد 

ت) (14 حي بن ديبان زنقة) عنوانه)ا()

رقم)17 93100)الفنيدق املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ) ( بالقنيطرة) االبتدائية 

دجنبر)2020)تحت رقم)80683.

378I

EXPERTS CONSULTING KHALSI

SIBOSCLIM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EXPERTS CONSULTING KHALSI
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
SIBOSCLIM شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي متجر 

رقم 1135 مرجان 2 شارع النخلة 
مكناس. - 50000 مكناس  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 
53197

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (07
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SIBOSCLIM
بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

مستلزمات التبريد و التهوية.
املكيفات) تركيب  و  صيانة 

الهوائية..
متجر) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
النخلة) شارع  (2 مرجان) (1135 رقم)

مكناس.)-)50000)مكناس))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 80.000 ( الشركة:) رأسما4  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
800)حصة) ( (: السيد عدنان ناجي)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() ناجي  عدنان  السيد 
املعهد التقني للهندسة القروية جنان)

بنحليمة)50000))مكناس)))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

عنوانه)ا() ناجي  عدنان  السيد 

املعهد التقني للهندسة القروية جنان)

بنحليمة)50000))مكناس)))املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما2) (07 بتاريخ) ( بمكناس) التجارية 

2021)تحت رقم)2320.

379I

FOUZMEDIA

OSAHO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

OSAHO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 173 شارع 

محمد الخامس - 14000 القنيطرة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

60489

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (29

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.OSAHO

غرض الشركة بإيجاز):)محل لبيع)

اللوازم املنزلية

محل للمأكوالت الخفيفة.

عنوان املقر االجتماعي):)173)شارع)

القنيطرة) (14000 (- محمد الخامس)

املغرب.



عدد)5665 - 14)شوا4)1442 )26)ما2)2021)الجريدة الرسمية   10778

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() أزيكو  املختار  السيد 
 14000 الخامس) شارع محمد  (173

القنيطرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
عنوانه)ا() أزيكو  املختار  السيد 
 14000 الخامس) شارع محمد  (173

القنيطرة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
05)ما2) االبتدائية بالقنيطرة))بتاريخ)

2021)تحت رقم)-.

380I

FIDUCIAIRE LAMIN

TRANS BOUTIGHRISS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE LAMIN
 IMM 19 BUREAU(N5 ETAGE 4
 RUE MOHAMED ZERKTOUNI

FES ، 30000، FES(MAROC
TRANS BOUTIGHRISS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 75 أ تجزئة 
رياض الياسمين طريق عين الشقف 

- 30000 فاس  املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

67361
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2021 مارس) (05
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 TRANS(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.BOUTIGHRISS

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
البضائع لحساب الغير.

أ) (75 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
عين) طريق  الياسمين  رياض  تجزئة 

الشقف)-)30000)فاس))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد عبد العزيز اسليماني):))500 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
 500 ( (: ابراهيم اسليماني) ( السيد)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
اسليماني) العزيز  عبد  السيد 
عنوانه)ا()شارع الكرامة زنقة الصقر)

الزهور)1 30000)فاس))املغرب.
اسليماني) ابراهيم  ( السيد)
عنوانه)ا()شارع الكرامة زنقة الصقر)

الزهور)1 30000)فاس))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
اسليماني) ابراهيم  ( السيد)
عنوانه)ا()شارع الكرامة زنقة الصقر)

الزهور)1 30000)فاس))املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (16 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2021)تحت رقم)1857.
381I

FOUZMEDIA

صوفوريك
إعالن متعدد القرارات

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
صوفوريك »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: 13 زنقة 
إبن أبي زرع  - - القنيطرة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجار2: -.

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)22)أبريل)2021

تم اتخاذ القرارات التالية:)

على) ينص  الذ2  (:1 رقم) قرار 
مايلي:))))-)املصادقة على تفويت كافة)
النحا4) السيدة  قبل  من  الحصص 
فاطمة و السيد مروان مرنو و األنسة)
بما) (، مرنو يسرا و األنسة مرنو كوثر)
السيد) لصالح  حصة  (6000 قدره)

العمر2 محمد)
قرار رقم)2:)الذ2 ينص على مايلي:)
املوافقة على استقالة السيد مروان)
مرنو و األنسة كوثر مرنو من منصب)
مسير).)-)تعيين السيد العمر2 محمد)
،))الحامل لبطاقة))التعريف الوطنية))
تجزئة)) إقامته  (، ( (C601732 ( رقم)
((، القنيطرة) (571 رقم) ( اإلسماعلية)
مسير وحيد للشركة))ملدة))غير محددة))
من) (7 و) (6 البند) تعديل كل من  (- (.
تحويل) (- القانون األسا�ضي).)-)
املسؤولية))) ذات  شركة  من  الشركة 
إلى شركة ذات املسؤولية)) ( املحدودة)

املحدودة من شريك واحد)
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)
على) ينص  الذ2  (:6 رقم) بند 
مايلي:))))-)املصادقة على تفويت كافة)
النحا4) السيدة  قبل  من  الحصص 
فاطمة و السيد مروان مرنو و األنسة)
بما) (، مرنو يسرا و األنسة مرنو كوثر)
السيد) لصالح  حصة  (6000 قدره)

العمر2 محمد)
بند رقم)7:)الذ2 ينص على مايلي:)
املوافقة على استقالة السيد مروان)
مرنو و األنسة كوثر مرنو من منصب)
مسير).)-)تعيين السيد العمر2 محمد)
،))الحامل لبطاقة))التعريف الوطنية))
تجزئة)) إقامته  (، ( (C601732 ( رقم)
((، القنيطرة) (571 رقم) ( اإلسماعلية)
مسير وحيد للشركة))ملدة))غير محددة))
من) (7 و) (6 البند) تعديل كل من  (- (.
تحويل) (- القانون األسا�ضي).)-)
املسؤولية))) ذات  شركة  من  الشركة 
إلى شركة ذات املسؤولية)) ( املحدودة)

املحدودة من شريك واحد)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة))بتاريخ)29)أبريل)

2021)تحت رقم)82226.
382I

PLURIDIS

ADRALONA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

PLURIDIS
تقاطع شارع بئر أنزران و زنقة القائد 
األشطر عمارة ربح A، الطابق الرابع، 
الشقة رقم 16 - املعاريف ، 20370، 

الدار البيضاء املغرب
ADRALONA شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي 12 - 14 
زنقة كما4 محمد - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجار2 
.334937

الشريك) قرار  بمقت�ضى 
 2021 أبريل) (20 في) الوحيداملؤرخ 
مسؤولية) ذات  شركة  حل  تقرر 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 
رأسمالها) مبلغ  ( (ADRALONA
مقرها) وعنوان  درهم  (100.000
اإلجتماعي)12 - 14)زنقة كما4 محمد)
- 20000)الدار البيضاء)املغرب نتيجة)
عدم قدرة الشركة على تحقيق) (: (4

هدفها االجتماعي.
 14 -  12 و حدد مقر التصفية ب)
الدار) (20000 (- محمد) كما4  زنقة 

البيضاء)املغرب.)
و عين:

العدراو2) ( عياد) السيد)ة()
وعنوانه)ا()10)زنقة بني زيتون تجزئة)
 10170 السوي�ضي) الجميل  املنظر 
الرباط املغرب كمصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ما2)2021)تحت رقم)777497.

383I
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NADOFISC SARL

ASFAD TRANS SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NADOFISC SARL

شارع 3 مارس زنقة قرطبة عمارة 

7 شقة رقم 2 الناضور ، 62000، 

الناضور املغرب

ASFAD TRANS SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

جما4 الدين االفغاني رقم 51 

الناضور - 62000  الناضور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

22041

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (15

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 ASFAD(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.TRANS SARL AU

النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الدولي و الوطني للبضائع لفائدة الغير

املرفوقة) غير  االرساليات  نقل 

لفائدة الغير

التصدير و االستيراد.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 51 رقم) االفغاني  الدين  جما4 

الناضور)-)62000))الناضور املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيد فاروق بندريس)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد فاروق بندريس عنوانه)ا()

 DUESSELDORFER STRASSE 3

 65205 WIESBADEN RFA 65205

.WIESBADEN RFA ALLEMAGNE

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

السيد فاروق بندريس عنوانه)ا()

 DUESSELDORFER STRASSE 3

 65205 WIESBADEN RFA 65205

WIESBADEN RFA ALLEMAGNE

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور))بتاريخ)20)أبريل)

2021)تحت رقم)794.

384I

كافاليا لوجستيك

  CAVALIA( كافاليا لوجيستيك
)LOGISTICS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

كافاليا لوجستيك

طريق مالباطا إقامة الهناء 3 محل 
رقم 4 ، 90000، طنجة املغرب

  CAVALIA( كافاليا لوجيستيك

LOGISTICS( شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق 

مالباطا إقامة الهناء 3 محل رقم 4 - 

90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

116031

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (26

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

  CAVALIA( لوجيستيك) كافاليا 

.(LOGISTICS

النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

لحساب) للبضائع  الدولي  و  الوطني 

الغير.

طريق) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 - 4 3)محل رقم) مالباطا إقامة الهناء)

90000)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

100)حصة) ( (: السيد أنس األحمر)

بقيمة)1.000)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() األحمر  أنس  السيد 

رقم) إبن عرضون  شارع  (1 البرانص)

169)ط)2 90000)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

عنوانه)ا() األحمر  أنس  السيد 

رقم) إبن عرضون  شارع  (1 البرانص)

169)ط)2 90000)طنجة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما2) (05 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)4175.

385I

PLURIDIS

BOURJ CHAMAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

PLURIDIS

تقاطع شارع بئر أنزران و زنقة القائد 

األشطر عمارة ربح A، الطابق الرابع، 

الشقة رقم 16 - املعاريف ، 20370، 

الدار البيضاء املغرب

BOURJ CHAMAL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 16 زنقة 

كما4 محمد - 20000 الدار البيضاء 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجار2 

.281251

الشريك) قرار  بمقت�ضى 

 2021 أبريل) (20 في) الوحيداملؤرخ 

مسؤولية) ذات  شركة  حل  تقرر 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

رأسمالها) مبلغ  ( (BOURJ CHAMAL

مقرها) وعنوان  درهم  (500.000

(- محمد) كما4  زنقة  (16 اإلجتماعي)

الدار البيضاء)املغرب نتيجة) (20000

عدم قدرة الشركة على تحقيق) (: (4

هدفها االجتماعي.

16)زنقة) و حدد مقر التصفية ب)

كما4 محمد)-)20000)الدار البيضاء)

املغرب.)

و عين:

و) العدراو2  ( عياد) السيد)ة()

زنقة بني زيتون تجزئة) (10 عنوانه)ا()

 10170 السوي�ضي) الجميل  املنظر 

الرباط))املغرب كمصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 07 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ما2)2021)تحت رقم)777498.

386I

NORD FINANCE

STE VILLA RECYCLING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

NORD FINANCE

 RUE MBAREK EL BEKKAY - 26

 1ER(ETAGE ، 32000، AL

HOCEIMA MAROC

STE VILLA RECYCLING  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجتماعي قطعة رقم 

168 – منطقة النشاط اإلقتصاد2 

آليت قمرة- الجماعة القروية آليت 

قمرة - 32022 الحسيمة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

3351

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (15

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. VILLA RECYCLING

جمع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وإعادة تدوير األقمشة واملنسوجات)

املستعملة.

النسيج) نفايات  معالجة  (*

واستعادتها.

*)تنظيف وغسل نفايات النسيج.)

*)التنظيف الصناعي.

بصفة) والتصدير  اإلستيراد  (*

عامة.

جميع) وبيع  شراء) تشغيل٬) (*

التراخيص) اإلختراع٬) براءات 

والعالمات التجارية املتعلقة بموضوع)))))))))))))))))))))))

الشركة داخل املغرب والخارج.)))))))))))))))

الصناعية٬  العمليات  جميع  (*

التجارية واملالية ذات صلة مباشرة ٲو)

غير مباشرة مع موضوع الشركة.)

الغير) ٲو  املباشرة  املشاركة  (*

ٲو) الشركات  من  ٲ2  في  املباشرة 

وال)))))))))))))))))))) مماثل  موضوع  ذات  املقاوالت 

سيما من خال4 ٳنشاء)شركات جديدة)

أو مساهمات أو عمليات اندماج أو)

تحالفات أو مشاريع مشتركة.

عنوان املقر االجتماعي):)قطعة رقم)

منطقة النشاط اإلقتصاد2) (–(168

آليت) القروية  الجماعة  قمرة-) آليت 

قمرة)-)32022)الحسيمة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

السيد الفقير2 عبد املجيد):))344 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 333 ( (: سمير) الشيكار  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 333 ( (: محمد) الشيب  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

املجيد) عبد  الفقير2  السيد 
فيال) الفقير2  تجزئة  عنوانه)ا()
الحسيمة) (32000  08 رقم) الفقير2 

املغرب.
عنوانه)ا() سمير  الشيكار  السيد 
 C/Rafael Satorre 5 P 03 Muro
 de Dalcoy 00000 Alicante-

.ESPAGNE
عنوانه)ا() محمد  الشيب  السيد 
حي السعادة))62702)سلوان املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسير2 الشركة:

عنوانه)ا() محمد  الشيب  السيد 
حي السعادة))62702)سلوان املغرب

املجيد) عبد  الفقير2  السيد 
فيال) الفقير2  تجزئة  عنوانه)ا()
الحسيمة) (32000  08 رقم) الفقير2 

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ) ( بالحسيمة) االبتدائية 

أبريل)2021)تحت رقم)145.
387I

LEADER FINANCE

MLT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

LEADER FINANCE
 1ER(ETAGE(APPT  N° 2
 IMM 520 AL(MANAR

 OPERATION(CHARAF ، 40000،
MARRAKECH MAROC

MLT  شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 715 حي 

الشرف مراكش - 40000 مراكش 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجار2 

.73213

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 

تمت) (2021 أبريل) (16 في) املؤرخ 

املصادقة على):

تفويت السيد))ة()بمغران))محمد)

أصل) من  اجتماعية  حصة  (1.000

)ة() السيد) ( لفائدة) حصة  (1.000

عبد املجيد))بمغران))بتاريخ)16)أبريل)

.2021

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

ما2) (06 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)123790.

388I

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

.STE POTOTUBE SARL A.U
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

شارع محمد الخامس رقم 03 

الطابق الثاني خنيفرة ، 54000، 

خنيفرة املغرب

 .STE POTOTUBE SARL A.U

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 14 

مريرت  خنيفرة  - 24000 خنيفرة  

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

3817

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (25

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

..POTOTUBE SARL A.U
االشغا4) (: غرض الشركة بإيجاز)
املختلفة واشغا4 التغليف السلكي).

 14 زنقة) (: عنوان املقر االجتماعي)
خنيفرة)) (24000 (- ( خنيفرة) ( مريرت)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: ( السيد منعيم اسكور2)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد منعيم اسكور2))عنوانه)ا()
زنقة)14)رقم)353)حي املؤسسة الحرة)

مريرت))54000)خنيفرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
السيد منعيم اسكور2))عنوانه)ا()
زنقة)14)رقم)353)حي املؤسسة الحرة)

مريرت))54000)خنيفرة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما2) (06 بتاريخ) ( االبتدائية بخنيفرة)

2021)تحت رقم)181.

389I

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

.STE ATLAS SACHET SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA
شارع محمد الخامس رقم 03 

الطابق الثاني خنيفرة ، 54000، 
خنيفرة املغرب

STE ATLAS SACHET SARL. شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 44 
زنقة 22 حي الفتح خنيفرة  - 54000 

خنيفرة املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

3815

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (22

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

..ATLAS SACHET SARL

صناعة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

منتجات ورقية وكرتونية).
 44 رقم) (: عنوان املقر االجتماعي)
زنقة)22)حي الفتح خنيفرة))-)54000 

خنيفرة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد خليل خطر2)):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: جمكيل) نزهة  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() خطر2  خليل  السيد 
حي اساكا خنيفرة) (61 رقم) (06 زنقة)

54000)خنيفرة املغرب.

عنوانه)ا() ( السيدة نزهة جمكيل)
الثاني) الحسن  حي  (12 رقم) (1 زنقة)

خنيفرة))54000)خنيفرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

عنوانه)ا() خطر2  خليل  السيد 
حي اساكا خنيفرة) (61 رقم) (06 زنقة)

54000)خنيفرة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما2) (05 بتاريخ) ( االبتدائية بخنيفرة)

2021)تحت رقم)180.

390I

SAMAA CONSEIL

YAMANY BINAYAT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAMAA CONSEIL

13 زنقة 108 حي موال2 عبد هللا 

شارع تازة عين الشق، 20480، 

الدارالبيضاء املغرب

YAMANY BINAYAT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي جميلة 

3 زنقة 6 رقم 62 قرية الجماعة - 

20153 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 

501407

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (20

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.YAMANY BINAYAT
مقاو4) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقار2.

جميلة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
(- الجماعة) قرية  (62 رقم) (6 زنقة) (3

20153)الدارالبيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد يماني كما4):))1.000)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() كما4  يماني  السيد 
قرية) (62 رقم) (6 زنقة) (3 جميلة)
الدارالبيضاء) (20153 الجماعة)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
عنوانه)ا() كما4  يماني  السيد 
قرية) (62 رقم) (6 زنقة) (3 جميلة)
الدارالبيضاء) (20153 الجماعة)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ما2)2021)تحت رقم)776786.
391I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

 DE COMMERCIALISATION
DU SUD TANALT SOCOSUT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage(Lot.
 B22 Lotissement(Zaitoune

 TIKIOUINE(AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

 DE COMMERCIALISATION DU
SUD(TANALT )SOCOSUT( شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة حاج 
مبارك زنقة مراكش اكادير - 80000 

اكادير املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجار2 
.3621

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2021 أبريل) (22 في) املؤرخ 

املصادقة على):
تفويت السيد))ة()سعيد))اللشكر)
أصل) من  اجتماعية  حصة  (6.000
)ة() السيد) ( لفائدة) حصة  (6.000
محمد الشكر بتاريخ)22)أبريل)2021.
احمد االشكر) )ة() تفويت السيد)
أصل) من  اجتماعية  حصة  (6.000
)ة() السيد) ( لفائدة) حصة  (6.000
محمد الشكر بتاريخ)22)أبريل)2021.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما2) (06 بتاريخ) ( باكادير) التجارية 

2021)تحت رقم)99449.
392I

AUDINEX SARLAU

RESIDENCE TIGRE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

AUDINEX SARLAU
شارع عبد املومن و زنقة شتيال، 
طابق 4، بامليي -، الدار البيضاء ، 

20042، الدار البيضاء املغرب
RESIDENCE TIGRE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

عبد املومن رقم 236 ، زنقة باسكي 
,عمارة ف8 ,الطابق الثاني ,مكتب 
6 ,الدار البيضاء - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجار2 
.156123

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2021 أبريل) (14 في) املؤرخ 

املصادقة على):
مناني) محمد  )ة() السيد) تفويت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  (7.500
)ة() السيد) ( لفائدة) حصة  (30.000

عاد4))خيا بتاريخ)14)أبريل)2021.
الحسين زافاد) )ة() تفويت السيد)
أصل) من  اجتماعية  حصة  (7.500
)ة() السيد) ( لفائدة) حصة  (30.000

عاد4))خيا بتاريخ)14)أبريل)2021.
خيا) يوسف  )ة() السيد) تفويت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  (7.500
)ة() السيد) ( لفائدة) حصة  (30.000

عاد4))خيا بتاريخ)14)أبريل)2021.
)ة()مصطفى زافاد) تفويت السيد)
أصل) من  اجتماعية  حصة  (7.500
)ة() السيد) ( لفائدة) حصة  (30.000

عاد4))خيا بتاريخ)14)أبريل)2021.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 05 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ما2)2021)تحت رقم)777108.
393I
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AUDINEX SARLAU

RESIDENCE TIGRE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

AUDINEX SARLAU
شارع عبد املومن و زنقة شتيال، 
طابق 4، بامليي -، الدار البيضاء ، 

20042، الدار البيضاء املغرب
RESIDENCE TIGRE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 272 شارع 
يعقوب املنصور - الدار البيضاء - 

20000 الدار البيضاء املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجار2 
.156123

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)10)مارس)2021)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
الدار) (- »272)شارع يعقوب املنصور)
البيضاء) الدار  (20000 (- البيضاء)
املومن) عبد  »شارع  إلى) املغرب«)
,عمارة) باسكي) زنقة  (، (236 رقم)
,الدار) (6 ,مكتب) ,الطابق الثاني) ف8)
البيضاء)) الدار  (20000 (- البيضاء)

املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 05 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أبريل)2021)تحت رقم)773301.
394I

FIDUCIA-MID

 MIDELT VENTE
 MATERIAUX

CONSTRUCTION  SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIA-MID
رقم 98 الطابق االو4 طريق مكناس 
ميمال4 ميدلت ، 54350، ميدلت 

ميدلت
 MIDELT VENTE MATERIAUX

CONSTRUCTION  SARL  شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
موال2 ادريس  - 54350 ميدلت 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

2743
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2021 مارس) (25
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 MIDELT VENTE MATERIAUX

. CONSTRUCTION  SARL
بيع مواد) (: غرض الشركة بإيجاز)

البناء)بالتقسيط.
شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
ميدلت) (54350 (- ( ادريس) موال2 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 200.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 668 ( (: ادريس) بدة  ايت  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد ايت بدة عمر):))666)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
 666 ( (: ( الياس) بدة  ايت  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد ايت بدة ادريس عنوانه)ا()
 54350 ( شارع عال4 بن عبد هللا) (2

ميدلت املغرب.
السيد ايت بدة عمر عنوانه)ا()01 
شارع الوحدة عثمان ومو�ضى)54350 

ميدلت املغرب.
السيد ايت بدة الياس))عنوانه)ا()
اومو�ضى) عثمان  الوحدة  شارع 

54350)ميدلت املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
السيد ايت بدة ادريس عنوانه)ا()
 54350 ( شارع عال4 بن عبد هللا) (2

ميدلت املغرب

السيد ايت بدة عمر عنوانه)ا()01 

شارع الوحدة عثمان ومو�ضى)54350 

ميدلت املغرب

السيد ايت بدة الياس))عنوانه)ا()

اومو�ضى) عثمان  الوحدة  شارع 

54350)ميدلت املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (28 بتاريخ) ( االبتدائية بميدلت)

2021)تحت رقم)124.

395I

IMP SAHARA

BOUMATA LOGISTIQUE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

IMP SAHARA

حي موال2 رشيد بلوك 14 رقم 1 

مكرر العيون، 70000، العيون 

املغرب

BOUMATA LOGISTIQUE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مدينة 

الوفاق  - 70000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 

36547

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (28

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BOUMATA LOGISTIQUE

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

-اللوجيستيك و نقل البضائع.

-النقل الوطني و الدولي للبضائع

-)النقل بجميع انواعه.

مدينة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الوفاق))-)70000)العيون املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: بوماطا) اشرف  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() بوماطا  اشرف  السيد 
01)رقم) خي تيرت السفلى بلو او زنقة)

78 81000)كلميم املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

السيد محمود بوماطا عنوانه)ا()
الوحدة)) تجزئة  و  بلوك  (760 رقم)

70000)العيون املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما2) (07 بتاريخ) ( بالعيون) االبتدائية 

2021)تحت رقم)1417/21.

396I

TITANIUM DEVELOPMENT SARL

 TITANIUM DEVELOPMENT
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 TITANIUM DEVELOPMENT

S.A.R.L

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

وعنوان مقرها االجتماعي 

15 شارع األبطا4 شقة 4 أكدا4 

الرباط 10090 الرباط –املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
رقم التقييد في السجل التجار2: 

 151383

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) (2021 مارس) (15

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:)
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ذات) شركة  الشركة:) شكل 
املسؤولية املحدودة

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
االقتضاء)بمختصر تسميتها:

 TITANIUM DEVELOPMENT
S.A.R.L

غرض الشركة بإيجاز:)
تصميم وإصدار الحلو4 الرقمية)

عنوان مقرها االجتماعي:))
4)أكدا4)  15)شارع األبطا4 شقة)

الرباط)10090)الرباط)–املغرب)
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة:)99)سنة)
 100000 الشركة:) رأسما4  مبلغ 

درهم مقسم كالتالي:)
السيدة يسرى غو�ضي)500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة.
500)حصة) السيد محمد غو�ضي)

بقيمة)100)درهم للحصة
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء:
عنوانها) غو�ضي  يسرى  السيدة 
إقامة أم هاني)4)عمارة)22)شقة)5)حي)

اشماعو)11160)سال املغرب
عنوانه) غو�ضي  محمد  السيد 
شارع موال2 يوسف إقامة أبي رقراق)
عمارة)5)شقة)4)تابريكت سال املغرب)
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن مسير2 الشركة:
السيد أنس بوردوم عنوانه الزنقة)
203)الرقم)19)افكا)14030)القنيطرة)

املغرب)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (19 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

2021)تحت رقم)4446. 
397I

سوس للمحاسبة

BENCOX GYM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

سوس للمحاسبة
رقم 56 زنقة محمد القور2 مكتب 
رقم KENITRA ،14020 ، 2 املغرب

BENCOX GYM شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي متجر 
1 رقم 1989الحدادة - 14070 

القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

60537
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (19
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BENCOX GYM
قاعة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

للرياضة.
بيع املالبس الرياضية..

متجر) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 14070 (- 1989الحدادة) رقم) (1

القنيطرة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد املهد2 بنيس):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
500)حصة) ( (: السيد حمزة بنيس)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد املهد2 بنيس عنوانه)ا()54 
 14020  1 زنقة محمد القور2 شقة)

القنيطرة املغرب.
 54 السيد حمزة بنيس عنوانه)ا()
 14020  1 زنقة محمد القور2 شقة)

القنيطرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
السيد املهد2 بنيس عنوانه)ا()54 
 14020  1 زنقة محمد القور2 شقة)

القنيطرة املغرب
 54 السيد حمزة بنيس عنوانه)ا()
 14020  1 زنقة محمد القور2 شقة)

القنيطرة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

10)ما2) االبتدائية بالقنيطرة))بتاريخ)

2021)تحت رقم)82356.

398I

omri compta sarl au

 AYADIM IMMOBILIER
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

omri compta sarl au

 N°4 LOT(AL(MAGHREB(AL

JADID ، 92000، larache(maroc

 AYADIM IMMOBILIER SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم  45 

تجزئة شعبان 2 العرائش - 92000 

العرائش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

6149

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 ما2) (04

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AYADIM IMMOBILIER SARL

في) سواء) (: غرض الشركة بإيجاز)

باألصالة عن) (، املغرب أو في الخارج)

نفسه أو نيابة عن

حساب طرف ثالث:

♦)الترويج العقار2.

-)تشييد جميع املباني لالستخدام)

السكني أو التجار2.

جميع) وشراء) وبيع  تسويق  (-

املنتجات العرضية لتشييد املباني أو

بعضها) األخرى  املباني  جميع 

وعموًما جميع أعما4 البناء.

الحفر) وأعما4  املعدات  هدم 

وتركيب األنابيب مع التقسيم.

على) للبضائع  العام  النقل  (-
األرا�ضي الوطنية أو الدولية وكذلك

تشغيل أ2 موافقة ذات صلة.
الكسارات) جميع  استغال4 

واألشغا4 العامة والخاصة.
العالمات) جميع  استخدام  (-
التصميمات) أو  النماذج  أو  التجارية 
أو براءات االختراع وجميع االمتيازات)

األخرى.
االستحواذ املباشر أو غير املباشر)
على حصص في محافظ أ2 مؤسسة،
شخص طبيعي أو اعتبار2)،)وطني)

أو دولي)،)عام أو خاص.
-)أعما4 متنوعة

-)استيراد وتصدير
-)التجارة

أيا) عمليات  أ2  (، عامة) وبصفة 
غير) أو  مباشر  بشكل  مرتبطة  كانت 

مباشر بالكائن
امتدادها) تسهل  وقد  األولية 

وتطويرها..
 45 ( رقم) (: عنوان املقر االجتماعي)
 92000 (- العرائش) (2 تجزئة شعبان)

العرائش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
حصة) (60 ( (: ايديم حمد) السيد 

بقيمة)1.000)درهم للحصة).
40)حصة) ( (: السيدة شرقي الهام)

بقيمة)1.000)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() محمد  ايديم  السيد 
العرائش) (2 تجزئة شعبان) (45 ( رقم)

92000)العرائش املغرب.
السيدة شرقي الهام عنوانه)ا()رقم))
45)تجزئة شعبان)2)العرائش)92000 

العرائش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
عنوانه)ا() محمد  ايديم  السيد 
العرائش) (2 تجزئة شعبان) (45 ( رقم)

92000)العرائش املغرب.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما2) (06 بتاريخ) ( االبتدائية بالعرائش)

2021)تحت رقم)603.

399I

sofoget

N.M TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

sofoget

 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri

 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc

N.M TRANS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي  القنيطرة 

بير الرامي 2 رقم 11   14000  

القنيطرة  املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجار2 

.32735

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2021 مارس) (04 في) املؤرخ 

املصادقة على):

كراز) ( عزيز) ( )ة() السيد) تفويت 

100)حصة اجتماعية من أصل)100 

حصة لفائدة))السيد))ة()حسن كراز)

بتاريخ)04)مارس)2021.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

االبتدائية بالقنيطرة))بتاريخ)29)أبريل)

2021)تحت رقم)82231.

400I

sofoget

GOOD AGRO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri

 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc

 GOOD AGRO

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 59 إقامة 

موال2 عبدالعزيز شارع موال2 عبد 

العزيز رقم 4 - 14000  القنيطرة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 

60505

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (08

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 GOOD(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.AGRO

غرض الشركة بإيجاز):))اإلستغال4)

الفالحي.

عنوان املقر االجتماعي):)59)إقامة)

عبد) موال2  شارع  عبدالعزيز  موال2 

القنيطرة) ( (14000  -  4 رقم) العزيز 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد))أيمن الزاهي):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد))ألياس الزاهي):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

500)بقيمة) (: )أيمن الزاهي) السيد)

100)درهم.

السيد))ألياس الزاهي):)500)بقيمة)

100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() الزاهي  أيمن  ( السيد)

القنيطرة) (14000 املغرب) القنيطرة 

املغرب.

عنوانه)ا() الزاهي  ألياس  ( السيد)

القنيطرة)14000)القنيطرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسير2 الشركة:

عنوانه)ا() الزاهي  أيمن  ( السيد)

القنيطرة)14000)القنيطرة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

06)ما2) االبتدائية بالقنيطرة))بتاريخ)

2021)تحت رقم)82327.

401I

FICOGE AG

IBNABI TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FICOGE AG

رقم 22عمارة افران3شارع الحسن 

 AGADIR، 800000، التانى اكادير

AGADIR MAROC

IBNABI TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم4 

بلوك7 زنقة 30 حى العرب تكوين 

اكادير - 80000 اكادير املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجار2 

.19633

العام) الجمع  بمقت�ضى 

 2021 أبريل) (15 اإلستثنائياملؤرخ في)

املسؤولية) ذات  شركة  حل  تقرر 

مبلغ) ( (IBNABI TRANS املحدودة)

وعنوان) درهم  (50.000 رأسمالها)

زنقة) بلوك7) مقرها اإلجتماعي رقم4)

30)حى العرب تكوين اكادير)-)80000 

اكادير املغرب نتيجة 4):)بدون نشاط)

تجارى.

رقم4  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

(- ( 30)حى العرب تكوين) زنقة) بلوك7)

8000)اكادير املغرب.)

و عين:

السيد)ة()احمد))هموز و عنوانه)ا()

املغرب) اكادير  (80000 الدراركة)

كمصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
رقم4  (: بالتصفية) املتعلقة  الوثائق 
تكوين) العرب  حى  (30 زنقة) بلوك7)

اكادير
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما2) (06 بتاريخ) ( باكادير) التجارية 

2021)تحت رقم)99459.

402I

SOMAGEC

 SOCIETE MAGHREBIENNE
DE GENIE CIVIL
إعالن متعدد القرارات

SOMAGEC
 Angle(rues(Mohamed

 EL MESFIOUI et CORBI
 - OUKACHA ، 20580،

Casablanca Maroc
 SOCIETE MAGHREBIENNE DE
GENIE CIVIL  »شركة  املساهمة«
وعنوان مقرها االجتماعي: زاوية 
زنقتي محمد املسفيو2 و قربي 
عكاشة - 20580 الدارالبيضاء 

املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجار2: 
.29807

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاذ) (2021 أبريل) (07 املؤرخ في)

القرارات التالية:)
ينص) الذ2  وحيد:) رقم  قرار 
اجتماع) ملحضر  تبعا  مايلي:) على 
بتاريخ) املنعقد  الرقابة  مجلس 
تمت املصادقة على) (،07/04/2021
القاطن) تعيين السيد عاد4 رشد2،)
 18 الرقم) (17 زنقة) بالدارالبيضاء،)
األلفة،)كعضو داخل مجلس اإلدارة)
الجماعية للشركة وذلك ملدة خمس)

)05()سنوات.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)
بند رقم)0:)الذ2 ينص على مايلي:)

لم يتغير أ2 بند.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 30 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أبريل)2021)تحت رقم)776522.

403I

ouatik(auditing

IMMOBLEU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ouatik(auditing

 RDC(N 40 RUE 145 AIN

 CHOCK ، 20470، casablanca

maroc

IMMOBLEU شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

الزيراو2 زنقة محمد صدقي الطابق 

االو4 رقم 58   بوركون  20370  

الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجار2 

.349677

العام) الجمع  بمقت�ضى 

 2021 أبريل) (19 اإلستثنائياملؤرخ في)

املسؤولية) ذات  شركة  حل  تقرر 

مبلغ) ( (IMMOBLEU املحدودة)

وعنوان) درهم  (100.000 رأسمالها)

الزيراو2) شارع  اإلجتماعي  مقرها 

زنقة محمد صدقي الطابق االو4 رقم)

58)))بوركون))20370))الدار البيضاء)

حل الشركة قبل) (: املغرب نتيجة 4)

تاريخ) من  ابتداء) تصفيتها  و  األجل 

.19/04/2021

شارع) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

الزيراو2 زنقة محمد صدقي الطابق)

االو4 رقم)58)بوركون))20370)الدار)

البيضاء)املغرب.)

و عين:

ارحيلة)) نجيب  السيد)ة()

حي الرياض زنقة الصابر) وعنوانه)ا()

 10100   6 رقم) الليل  اقامة مسك 

الرباط))املغرب كمصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 10 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ما2)2021)تحت رقم)777740.

404I

ouatik(auditing

BUSINESS PLATFORME
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ouatik(auditing

 RDC(N 40 RUE 145 AIN

 CHOCK ، 20470، casablanca

maroc

BUSINESS PLATFORME شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي ب شارع 

الزيراو2 زنقة محمد صدقي الطابق 

االو4 رقم 58  بوركون 20370 الدار 

البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجار2 

.348967

الشريك) قرار  بمقت�ضى 

 2021 أبريل) (19 في) الوحيداملؤرخ 

مسؤولية) ذات  شركة  حل  تقرر 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

مبلغ) ( (BUSINESS PLATFORME
وعنوان) درهم  (100.000 رأسمالها)
الزيراو2) اإلجتماعي ب شارع  مقرها 
زنقة محمد صدقي الطابق االو4 رقم)

الدار البيضاء) (20370 بوركون) ( (58

حل الشركة قبل) (: املغرب نتيجة 4)

تاريخ) من  ابتداء) تصفيتها  و  األجل 

.19/04/2021

و حدد مقر التصفية ب ب شارع)

الزيراو2 زنقة محمد صدقي الطابق)

االو4 رقم)58))بوركون))20370)الدار)

البيضاء)املغرب.)

و عين:

ارحيلة)) ( ( نجيب) السيد)ة()

وعنوانه)ا()()حي الرياض زنقة الصابر)

  10100  6 رقم) الليل  مسك  اقامة 

الرباط))املغرب))كمصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 10 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ما2)2021)تحت رقم)777739.

405I

AXOTEC SARL

NOON AFRICA INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

NOON AFRICA INVEST

13 زنقة احمد املجاطي اقامة لزالب 

الطابق األو4 رقم 8. ، 20350، الدار 

البيضاء املغرب

NOON AFRICA INVEST  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 13 زنقة 

احمد املجاطي اقامة لزالب الطابق 

األو4 رقم 8. - 20350 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 

499427

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

القانون) إعداد  تم  (2021 ما2) (11

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. NOON AFRICA INVEST
استيراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتجارة مستحضرات التجميل.
زنقة) (13 (: عنوان املقر االجتماعي)
احمد املجاطي اقامة لزالب الطابق)
األو4 رقم)8. - 20350)الدار البيضاء)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) رأسما4  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 100 ( (: ( السيدة نورية الناصر2)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
الناصر2)) نورية  السيدة 
عنوانه)ا()26)زنقة حلب ط)5)ش)21 
الدارالبيضاء) (20450 ( مرس سلطان)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
السيدة نورية الناصر2))عنوانه)ا()
مرس) (21 ش) (5 ط) حلب  زنقة  (26
سلطان))20450)الدارالبيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أبريل)2021)تحت رقم)774803.

406I

FIDEXIA 

MEGABAT
إعالن متعدد القرارات

FIDEXIA
 300Rue(Mostapha(El(Maâni,
 2ème(étage(Bureau(N° 26,
 Centre-Ville, Casablanca ،
20140، Casablanca(Maroc

MEGABAT »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 300 زنقة 
مصطفى املعاني الطابق التاني رقم 

26 الدار البيضاء - 20000
 الدار البيضاء املغرب.
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»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجار2: 

.388143

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) (2021 أبريل) (20 املؤرخ في)

القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذ2 ينص على مايلي:)

من) للشركة  االجتماعي  املقر  تحويل 

الطابق) (2 شقة رقم) (83 إقامة رقم)

التاني سيد2 معروف الدار البيضاء)

إلى)300)زنقة مصطفى املعاني الطابق)

التاني رقم)26)الدار البيضاء

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)

بند رقم)4:)الذ2 ينص على مايلي:)

تم تعديل مقتضيات البند رقم)4)من)

القانون األسا�ضي للشركة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أبريل)2021)تحت رقم)776438.

407I

ASLA NEGOCE MAROC SARL AU

 SOCIETE ASLA NEGOCE

MAROC**SANM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 ASLA NEGOCE MAROC SARL

AU

 144 زنقة محمد سميحة إقامة 

جوهرة محمد سميحة الطابق 6 

شقة رقم 35 - 20090 الدارالبيضاء 

املغرب

شركة أسال نيكوص املغرب شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 144 زنقة 

محمد سميحة إقامة جوهرة محمد 

سميحة الطابق 6 شقة رقم 35 - 

20090 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

رقم التقييد في السجل التجار2 : 

499749

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�ضى 

تم إعداد القانون) (2021 مارس) (24

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

شركة) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

أسال نيكوص املغرب.

استيراد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتصدير.

عنوان املقر االجتماعي):)144)زنقة)

محمد سميحة إقامة جوهرة محمد)

 -  35 رقم) شقة  (6 الطابق) سميحة 

20090)الدارالبيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيدة مديحة بلكرومي):)1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

بلكرومي) مديحة  السيدة 

زنقة الكوردير الطابق) (10 عنوانه)ا()

الدارالبيضاء) (20390  9 5)شقة رقم)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسير2 الشركة:

بلكرومي) مديحة  السيدة 

زنقة الكوردير الطابق) (10 عنوانه)ا()

الدارالبيضاء) (20390  9 5)شقة رقم)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 09 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

أبريل)2021)تحت رقم)1601.

408I

FIDUCIAIRE AMANA LOCALE))))موتمنة األمانة)

املحلية(

بوصالح املنيوم
إعالن متعدد القرارات

   FIDUCIAIRE AMANA LOCALE

)موتمنة األمانة املحلية(

511 زنقة رمضان الكا�ضي الحي 

القديم ، 65800، تاوريرت املغرب

بوصالح املنيوم »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: 514 زنقة 

اوملاس حي السالم - 65800 تاوريرت 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجار2: 

.731

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)08)فبراير)2021

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذ2 ينص على مايلي:)

 500 يبيع) ميمون  صالحي  السيد 

حصة الى السيد صالحي ادريس

قرار رقم)2:)الذ2 ينص على مايلي:)

شركة) لتصبح  الشركة  شكل  تغيير 

دات مسؤولية محدودة

قرار رقم)3:)الذ2 ينص على مايلي:)

الى) للشركة  االجتماعي  املقر  تحويل 

514)زنقة اوملاس حي السالم تاوريرت

قرار رقم)4:)الذ2 ينص على مايلي:)

تعيين السيد صالحي ادريس كمسير)

ثاني للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)

بند رقم)1:)الذ2 ينص على مايلي:)

للشركة) االسا�ضي  القانون  تحيين 

ملالئمته مع الشكل الجديد))للشركة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما2) (10 بتاريخ) ( االبتدائية بتاوريرت)

2021)تحت رقم)78/2021.

409I

L’EXPERT DE COMPTA NORD

نورتن
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

نورتن شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

رقم التقييد في السجل التجار2 : 

115165

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تم إعداد القانون) (2021 مارس) (29

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):

    NORTHEN  SARL

فنادق و) ( غرض الشركة بإيجاز:)

مساكن مشابهة)).

عمر ابن العاص الطابق)3)رقم)26 

طنجة عنوان املقر االجتماعي:

)التي تأسست من أجلها الشركة):)

99)سنة).)ا ملدة

 240.000 مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

بقيمة) حصة  (400 بوزيد:) احمد 

100)درهم للحصة السيد).

 400 العزيز:) عبد  بوزيد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

حصة) (400 السيد حسن بوزيد:)

بقيمة)100)درهم للحصة.

 400 مصطفى:) بوزيد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

بوزيد ابراهيم:)400)حصة بقيمة)

100)درهم للحصة السيد).

حصة) (400 عبد اللطيف بوزيد:)

بقيمة)100)درهم للحصة السيد).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد احمد بوزيد عنوانه تجزئة)

املغرب))الجديد رقم)1761)العرائش.
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السيد بوزيد عبد العزيز عنوانه)

حي األندلس م أ تجزئة الشاو2 رقم)

39)القصر الكبير:

السيد حسن بوزيد عنوانه تجزئة)

املغرب))الجديد رقم)1760)العرائش)

عنوانه) مصطفى:) بوزيد  السيد 
 99 رقم) (15 أزنقة) م  األندلس  حي 

القصر الكبير

بوزيد ابراهيم عنوانه حي األندلس)
م أزنقة)15)رقم)99)القصر الكبير

عبد اللطيف بوزيد عنوانه تجزئة)

املغرب))الجديد رقم)1630)العرائش

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسير2 الشركة:

السيد احمد بوزيد عنوانه تجزئة)

املغرب))الجديد رقم)1761)العرائش

عبد اللطيف بوزيد عنوانه تجزئة)

املغرب))الجديد رقم)1630)العرائش

410I

 Société(maghrébienne(africaine(de

distribution

 SOCIÉTÉ MAGHRIBIENNE

 AFRICAINE DE

DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 Société(maghrébienne(africaine

de distribution

 Résidence El HODA numéro

 7 IMM 2 SIDI(moumen

 Casablanca(Casablanca،

20650، الدارالبيضاء املغرب

 société(maghribienne(africaine

de distribution  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي سيد2 

مومن اقامت الهدى 07 عمارة 02 

الدارالبضاء 20085 الدارالبيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

501513

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (13

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 société(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

 maghribienne( africaine( de

. distribution

النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

لحساب) للبضاىع  الدولي  و  الوطني 

الغير

الفيو4؛) توزيع  و  بيع  شراء؛)

الكازوا4 و املشتقات النفطية)

استرجاع الديون لحساب الغير.

سيد2) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 02 عمارة) (07 الهدى) اقامت  مومن 

الدارالبيضاء) (20085 الدارالبضاء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 200.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيدة غازور2 اية)):))200)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

 1.800 ( (: غازور2) عاد4  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ( اية) غازور2  السيدة 

 20050   3 رقم) (4 حي العنق عمارة)

الدارالبيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

عنوانه)ا() غازور2  عاد4  السيد 
بوركون) (3 رقم) (4 عمارة) العنق  حي 

20050)الدارالبضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 04 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ما2)2021)تحت رقم)16939.

411I

PREMIUM FINANCE

RIAD ANMOUGAR
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

RIAD ANMOUGAR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 1537 

مكرر سوكوما - 40000 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

114741

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (14

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 RIAD (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.ANMOUGAR

غرض الشركة بإيجاز):)بيع و شراء)

العقارات).
رقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 40000 (- سوكوما) مكرر  (1537

مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: ( السيد الطيبي الكوت)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ( السيد الطيبي الكوت)

 40000   125 رقم) (2 الوحدة) م  ح 

مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

عنوانه)ا() ( السيد الطيبي الكوت)

 40000   125 رقم) (2 الوحدة) م  ح 

مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما2) (10 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)123919.

412I

CABINET BAHMAD

SÉQUOIA INVEST
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، 

40000، مراكش املغرب

SÉQUOIA INVEST »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: إقامة 

مراكش بالزا، عمارة د شقة ب 

الطابق االو4 جليز  - 40000  

مراكش املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجار2: 

. 100921

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)

تم اتخاذ) (2021 أبريل) (14 املؤرخ في)

القرارات التالية:)

على) ينص  الذ2  (:01 رقم) قرار 

(; املسيرين) صالحيات  تعديل  مايلي:)

والسيد) أزروا4  أمرام  للسيد  يمكن 

ميير أزروا4 التوقيع بشكل منفصل)

البيع) وعقود  الشراء) عقود  على 

للعقارات العائدة للشركة.



عدد)5665 - 14)شوا4)1442 )26)ما2)2021)الجريدة الرسمية   10788

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)

بند رقم)13:)الذ2 ينص على مايلي:)

تعديل املادة))13)للنظام األسا�ضي

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما2) (10 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)123911.

413I

TRAVAUX IHW

TRAVAUX IHW
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TRAVAUX IHW

10 ،زنقة الحرية ، الطابق الثالث ، 

شقة 5 ، الدار البيضاء ، 20400، 

الدار البيضاء املغرب

 TRAVAUX IHW

شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 10، زنقة 

الحرية ، الطابق الثالث ، شقة 5 ، 

الدار البيضاء - 20400

 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

485343

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2020 نونبر) (17

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TRAVAUX IHW

أعما4) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء)لجميع املهن

الداخلية) البناء) أعما4  جميع 

والخارجية:)تشييد وهدم.

أعما4) البناء:) أعما4  جميع 
داخلية) وتشطيبات  إنشائية 

وخارجية.
عنوان املقر االجتماعي):)10،)زنقة)
(، (5 شقة) (، الطابق الثالث) (، الحرية)
الدار البيضاء)-)20400)الدار البيضاء)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسما4  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: أمان) التجاني  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() أمان  التجاني  السيد 
 5 عمارة) م س4) الخضراء) الجوهرة 
اوالد احمد)1)دار بوعزة)20300)الدار)

البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
عنوانه)ا() أمان  التجاني  السيد 
 5 عمارة) م س4) الخضراء) الجوهرة 
اوالد احمد)1)دار بوعزة)20300)الدار)

البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

يناير)2021)تحت رقم)760969.
414I

MED ACCOUNTING

BESFA INVEST SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MED ACCOUNTING
 AVENUE EL HARIRI 18
 RESIDENCE JAMILA n°

 TANGER، 90000، TANGER
MAROC

BESFA INVEST SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
الحرير2 7 اقامة جميلة الطابق 7 

رقم 18 - 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 

116105

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (09

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 BESFA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.INVEST SARL

منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقار2 واشغا4 مختلفة.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 7 الطابق) اقامة جميلة  (7 الحرير2)
رقم)18 - 90000)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

340)حصة) ( (: السيد هشام بنور)

بقيمة)100)درهم للحصة).

 330 ( (: الصبوية) يونس  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد خالد الفاتحي)):))330)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

حي) السيد هشام بنور عنوانه)ا()

املحمدية) (28810  164 رقم) االمل 

املغرب.

السيد يونس الصبونة عنوانه)ا()
 14 رقم) البيضاء) الدار  مجموعة 

14020)القنيطرة املغرب.

عنوانه)ا() ( الفاتحي) خالد  السيد 

طنجة البالية املجمع السكني بوتور)
طنجة) (90000  151 رقم) (3 طابق)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

حي) السيد هشام بنور عنوانه)ا()

املحمدية) (28810  164 رقم) االمل 

املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما2) (05 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)242091.

415I

MODYANI SARL

 EL FERCHEM COMPANY
SARL

إعالن متعدد القرارات

MODYANI SARL
 LOT AMIRA AV ALLAL BEN

 ABDELLAH(N 451B 1ER(ETAGE
 N 1 FNIDEQ، 93100، FNIDEQ

MAROC
  EL FERCHEM COMPANY SARL

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: تجزئة 
باب سبتة رقم 441 الطابق األو4 
رقم 1 - 93100 الفنيدق املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجار2: 

.27731
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)27)أبريل)2021
تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذ2 ينص على مايلي:)
حصص) من  حصة  (200 تفويت)
السيد حمزة الفرشم لفائدة السيد)

مصطفى الفرشم
قرار رقم)2:)الذ2 ينص على مايلي:)
حصص) من  حصة  (200 تفويت)
لفائدة) الفرشم  االله  عبد  السيد 

السيد مصطفى الفرشم
قرار رقم)3:)الذ2 ينص على مايلي:)
للشركة) االجتماعي  املقر  تحويل 
منتجزئة األميرة شارع عال4 بن عبد)
الطابق األو4 رقم) ب  (451 هللا رقم)
الفنيدق الىتجزئة باب سبتة رقم) (1

441)الطابق األو4 رقم)1)الفنيدق)
قرار رقم)4:)الذ2 ينص على مايلي:)
السيد عبد االله الفرشم من) اعفاء)

منصب التسيير املشترك للشركة
قرار رقم)5:)الذ2 ينص على مايلي:)
الفرشم) مصطفى  السيد  تعيين 

كمسير مشترك جديد للشركة.
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وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)
النظام األسا�ضي التالية:)

بند رقم)4:)الذ2 ينص على مايلي:)
يقع املقر االجتماعي للشركة بتجزئة)
باب سبتة رقم)441)الطابق األو4 رقم)

1)الفنيدق
بند رقم)6:)الذ2 ينص على مايلي:)
املساهمات) بتقديم  الشركاء) يقوم 
حمزة) (: التالي) الشكل  على  النقدية 
االله) عبد  ( درهم) (30000 الفرشم)
مصطفى) درهم  (30000 الفرشم)
(: املجموع) درهم  (40000 الفرشم)
املساهمات) هذه  درهم  (100000

تودع بصندوق الشركة
بند رقم)7:)الذ2 ينص على مايلي:)
درهم) (100000 رأسما4 الشركة هو)
 100 من) حصة  (1000 الى) مقسم 
مدفوعة) و  مشتركة  للحصة  درهم 
كاملة مقسمة كاالتي):)حمزة الفرشم)
 300 300)حصة عبد االله الفرشم)
400)حصة) حصة مصطفى الفرشم)

املجموع)1000)حصة
على) ينص  الذ2  (:43 رقم) بند 
تسير) (15 البند) من  انطالقا  مايلي:)
غير) ملدة  مشترك  تسير  الشركة 
حمزة) (: السيد) طرف  من  محددة 
املزداد) الجنسية  مغربي  الفرشم 
حامل لبطاقة) (23/03/1995 بتاريخ)
التعريف الوطنية)LF44536)و السيد)
الجنسية) مغربي  الفرشم  مصطفى 
و) (05/09/1992 بتاريخ) املزداد 
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

LF41300(عدد
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما2) (06 بتاريخ) ( بتطوان) االبتدائية 

2021)تحت رقم)1014.
416I

PALACE CONSEILS

MKFILMS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PALACE CONSEILS
 APP 20 ETG 5 IMM 90
 MASSIRA 1 C ، 40000،

MARRAKECH MAROC
MKFILMS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة 20 
عمارة 90 الطابق 5  املسيرة 1 س  - 

40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 
114607

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (08
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MKFILMS
وكالة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

اإلنتاج السمعي البصر2.
 20 :)شقة) عنوان املقر االجتماعي)
(-( 1)س) 5))املسيرة) 90)الطابق) عمارة)

40000)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: أباو2) أحمد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() أباو2  أحمد  السيد 
الزداغية)) تاركة  باهية  الحاج  ضيعة 

40000)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
عنوانه)ا() أباو2  أحمد  السيد 
الزداغية)) تاركة  باهية  الحاج  ضيعة 

40000)مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما2) (06 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)183793.
417I

FLASH ECONOMIE

ZNY INNOVATION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

ZNY INNOVATION شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 47 شارع 

اللة الياقوت الطابق 5 - 20000  

الدار البيضاء املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 

476297

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2020 أكتوبر) (20

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 ZNY (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.INNOVATION

التجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

والتوزيع.

47)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)

  20000  -  5 الطابق) الياقوت  اللة 

الدار البيضاء)املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: مشعل) رجاء) السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() مشعل  رجاء) السيدة 

 26202 ( املباركيين) البراركة  دوار 

برشيد املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

عنوانه)ا() مشعل  رجاء) السيدة 

  26202 املباركيين) البراركة  دوار 

برشيد املغرب)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 20 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أكتوبر)2020)تحت رقم)750547.

418I

FLASH ECONOMIE

 ARCHIVEX

INTERNATIONAL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ARCHIVEX INTERNATIONAL

شركة ذات مسؤولية محدودة 

رأسمالها 1.000.000 درهم

املقر االجتماعي: الدار البيضاءـ  

زنقة املعدن الحي الصناعي سيد2 

البرنو�ضي

R.C : 376125 - I.F : 20784359

العام) الجمع  بمقت�ضى 

 ARCHIVEX لشركة) االستثنائي 

 31 بتاريخ) (،INTERNATIONAL

مارس)2021)تقرر ما يلي:

حل الشركة)؛

(2 اكيالر  اريك  السيد  تعيين  ـ)

كراسيا كمصفي للشركة؛

ـ)حدد مقر تصفية الشركة في الدار)

البيضاء)ـ)زنقة املعدن الحي الصناعي)

سيد2 البرنو�ضي)؛

بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  ( الضبط)

بالدار البيضاء)بتاريخ)10)ما2)2021 

،)تحت رقم)777673.

419I
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FLASH ECONOMIE

طاهري ديزاين
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ديوان األستاذ محمد وحداني

موثق بالدار البيضاء - األلفة

منطقة الصناعية، الرقم 65، 

الطابق الثاني، الشقة 6

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة

بتاريخ) عرفي،) ( عقد) بمقت�ضى 

النظام) تحرير  تم  (،2021 ابريل) (05

املسؤولية) ذات  للشركة  األسا�ضي 

املحدودة من طرف:
الطاهر2) املجيد  عبد  السيد 

اآلنسة) و  الطاهر2  كوثر  اآلنسة  و 

ابتسام الطاهر2.))))))))))))))

تتمتع بالخصائص التالية):

-)التسمية:)»)طاهر2 ديزاين)»

((: إلى) الشركة  تهدف  (: الهدف) (-

االستيراد و التصدير و تركيب و تصنيع)

مختلف أنواع األبواب و أنظمة أالمان)

و كل مستلزمات تجهيز املحالت.

األلفة،) البيضاء،) الدار  (: املقر) (-

(،34-35 البقعة) مجوريل،) تجزئة 

الرقم)2.

رأسما4) تحدد  الرأسما4:) (-

درهم) ألف  مائة  في  الشركة 

إلى) مقسمة  درهم() (100.000,00(

مائة) فئة  من  حصة  ()1.000( ألف)

من) مكتتبة  للواحدة  درهم  ()100(

طرف:
الطاهر2))) املجيد  عبد  السيد  (-

500)حصة

-)اآلنسة كوثر الطاهر2)))))))))250  

حصة

-)اآلنسة ابتسام الطاهر2)))))))250  

حصة

 (99( وتسعون) تسعة  (: املدة) ( (-

سنة ابتداءا من التأسيس النهائي).

-)التسيير:)تسير الشركة من طرف)

السيد عبد املجيد الطاهر2 و اآلنسة)

كوثر الطاهر2،)ملدة غير محددة.

باملركز) القانوني  اإليداع  تم  (-

البيضاء،) للدار  لالستثمار  الجهو2 

بتاريخ)19)أبريل)2021.
للخالصة و البيان

ديوان األستاذ محمد وحداني

موثق بالدار البيضاء.

420I

 INFORMATION TECHNOLOGIES

 COMMUNICATION ENGINEERING

CONSULTING SARLAU

 INFORMATION

 TECHNOLOGIES

 COMMUNICATION

 ENGINEERING

CONSULTING SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 INFORMATION

 TECHNOLOGIES

 COMMUNICATION

 ENGINEERING CONSULTING

SARLAU

 Bd ZERKTOUNI N°92

CASABLANCA ، 30000، الدار 

البيضاء املغرب

 INFORMATION

 TECHNOLOGIES

 COMMUNICATION

 ENGINEERING CONSULTING

SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 

 Bd ZERKTOUNI N°92 265

CASABLANCA - 30000 الدار 

البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجار2 

.384153

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 

املؤرخ في)27)أكتوبر)2020)تقرر حل)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

 INFORMATION الوحيد) الشريك 
 T E C H N O L O G I E S
 C O M M U N I C A T I O N
 ENGINEERING CONSULTING
 10.000 مبلغ رأسمالها) ( (SARL AU
اإلجتماعي) مقرها  وعنوان  درهم 
 Bd ZERKTOUNI N°92  265
الدار) (CASABLANCA - 30000
البيضاء)املغرب نتيجة 4):)اإلفالس).

ب) التصفية  مقر  حدد  و 
 Bd ZERKTOUNI N°92  265
الدار) (CASABLANCA  - 30000

البيضاء)املغرب.)
و عين:

الطين) ( إحسان) السيد)ة()
رقم) (6 مومن) تجزئة  ( وعنوانه)ا()
املحمدية) العالية  االو4  الطابق  (11
كمصفي) املغرب  املحمدية  (28802

)ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
العقود) تبليغ  محل  و   املخابرة 

و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

دجنبر)2020)تحت رقم)759027.

421I

STE CABINET CONSEIL KASBAH

TEVA LODGE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE CABINET CONSEIL
KASBAH

 N°218 RUE(ERRISSANI
 HAY OUED EDDAHAB

 OUARZAZATE ، 45000،
OUARZAZATE MAROC
TEVA LODGE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 
االطل�ضي ا 1 طابق التاني رقم 5 - 

40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 

109905

 02 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�ضى)

القانون) إعداد  تم  (2020 دجنبر)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 TEVA (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.LODGE

تاسيس) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

شركة.

عمارة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 -  5 رقم) التاني  طابق  (1 ا) االطل�ضي 

40000)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

امراني:)) الحسن  موال2  السيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

امراني) الحسن  موال2  السيد 

شارع عال4 الفا�ضي اقامة) عنوانه)ا()

اسيف)40000)مراكش املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

امراني) الحسن  موال2  السيد 

شارع عال4 الفا�ضي اقامة) عنوانه)ا()

اسيف)40000)مراكش املغرب)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

دجنبر) (31 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2020)تحت رقم)119097.

422I
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MAY CONSULTING

SBIDI TRANSPOT
إعالن متعدد القرارات

MAY CONSULTING

7 زنقة املالزم فرناند الفيليت ، 

20300، الدارالبيضاء املغرب

 SBIDI TRANSPOT

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: مجموعة 

التقدم تج 2-17 الطابق 2 سيد2 

البرنو�ضي - - الدار البيضاء  املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجار2: 

.352775

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)08)غشت)2019

تم اتخاذ القرارات التالية:)

على) ينص  الذ2  (:01 رقم) قرار 

مايلي:)تحويل أسهم الشركة

على) ينص  الذ2  (:02 رقم) قرار 

مايلي:)تعيين مسير تاني للشركة)

على) ينص  الذ2  (:03 رقم) قرار 

مايلي:)تغيير الشكل القانوني للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)

على) ينص  الذ2  (:10 رقم) بند 

مايلي:)السيد قاسم كرش يحو4)500 

السيد) الى  الشركة  اسهم  من  سهم 

يتيب عبد الواحد)

على) ينص  الذ2  (:14 رقم) بند 

مايلي:)تعيين السيد يتيب عبد الواحد)

مسيرا للشركة مع السيد قاسم كرش

على) ينص  الذ2  (:01 رقم) بند 

مايلي:)تغيير الشكل القانوني للشركة)

املحددة) املسؤولية  دات  شركة  من 

دات الشريك الوحيد الى شركة دات)

املسؤولية املحددة)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 31 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أكتوبر)2019)تحت رقم)718978.

423I

STE CABINET CONSEIL KASBAH

EL BARAKA DES LOISIRS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 STE CABINET CONSEIL

KASBAH

 N°218 RUE(ERRISSANI

 HAY OUED EDDAHAB

 OUARZAZATE ، 45000،

OUARZAZATE MAROC

EL BARAKA DES LOISIRS  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

اسفوتاليل  - 45000 ورزازات 

املغرب .

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجار2 

.3315

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2021 مارس) (18 في) املؤرخ 

املصادقة على):

سعيد) محمد  )ة() السيد) تفويت 

من) اجتماعية  حصة  (100 امراني)

)ة() السيد) ( 300)حصة لفائدة) أصل)

عزيز امراني بتاريخ)18)مارس)2021.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

االبتدائية بورزازات))بتاريخ)30)مارس)

2021)تحت رقم)346.

424I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

YWP YOGA IN MOROCCO
إعالن متعدد القرارات

STE INVEST EUROP AFRIQUE

 Résidence(Farah-Appt(n 3

 RDC Camp Mangin Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 YWP YOGA IN MOROCCO

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: اقامة 

جنان اطلس 8 شارع عبد الكريم 

تاخطابي شقة رقم 2 جلييز  - - 

مراكش املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجار2: 

.55945

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)12)يناير)2021

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذ2 ينص على مايلي:)

تفويت حصص في الشركة

قرار رقم)2:)الذ2 ينص على مايلي:)

استقالة مسير

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)

بند رقم)6:)الذ2 ينص على مايلي:)

ببيع) كو�ضي  بيروما4  السيد  قام 

السيدة)) لفائدة  حصصه  مجموع 

تم) وبدالك  ستيفان  جوهانا  إينس 

للشركة) القانوني  الشكل  تحويل 

لتصبح دات شريك وحيد)

على) ينص  الذ2  (:14 رقم) بند 

مايلي:)استقالة السيد بيروما4 كو�ضي)

من مهامه كمسير للشركة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مارس) (30 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2021)تحت رقم)122420.

425I

FIDUCIAIRE ZEDDOUK ISMAIL

STE G C TRA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDUCIAIRE ZEDDOUK ISMAIL

ص.ب 112 كلميمة اقليم الرشيدية 

ص.ب 112 كلميمة اقليم 

الرشيدية، 52250، الراشيدبة 

املغرب

STE G C TRA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر 

سيد2 يحيى فركلة العليا - 52300 

تنجداد املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجار2 

.12069

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2021 فبراير) (19 في) املؤرخ 

املصادقة على):

قال4) سعيد  ( )ة() السيد) تفويت 

أصل) من  اجتماعية  حصة  (5.000

)ة() السيد) ( لفائدة) حصة  (5.000

كما4 قال4 بتاريخ)02)فبراير)2021.

ابراهيم) )ة() السيد) تفويت 

شاوشاو)5.000)حصة اجتماعية من)

أصل)5.000)حصة لفائدة))السيد))ة())

حميد قال4 بتاريخ)02)فبراير)2021.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 20 بتاريخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

أبريل)2021)تحت رقم)192/2021.

426I

FIDUCIAIRE ZEDDOUK ISMAIL

STE G C TRA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

FIDUCIAIRE ZEDDOUK ISMAIL

ص.ب 112 كلميمة اقليم الرشيدية 

ص.ب 112 كلميمة اقليم 

الرشيدية، 52250، الراشيدبة 

املغرب

STE G C TRA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر 

مونحيا غريس العلو2 كلميمة - 

52250 كلميمة املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجار2 

.12069

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)19)فبراير)2021)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

»قصر مونحيا غريس العلو2 كلميمة)

- 52250)كلميمة املغرب«)إلى)»قصر)

(- سيد2 يحيى فركلة العليا تنجداد)

52300)تنجداد))املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 20 بتاريخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

أبريل)2021)تحت رقم)192/2021.

427I
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FIDUCIAIRE ZEDDOUK ISMAIL

STE G C TRA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

FIDUCIAIRE ZEDDOUK ISMAIL
ص.ب 112 كلميمة اقليم الرشيدية 

ص.ب 112 كلميمة اقليم 
الرشيدية، 52250، الراشيدبة 

املغرب
STE G C TRA  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر 

سيد2 يحيى فركلة العليا تنجداد - 
52300 تنجداد املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجار2 

.12069
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) (2021 فبراير) (19 املؤرخ في)
قال4) مسير جديد للشركة السيد)ة()

كما4 كمسير وحيد
تبعا لقبو4 استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 20 بتاريخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

أبريل)2021)تحت رقم)192/2021.

428I

FIDUCIAIRE ZEDDOUK ISMAIL

STE SOUMATER SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUCIAIRE ZEDDOUK ISMAIL
ص.ب 112 كلميمة اقليم الرشيدية 

ص.ب 112 كلميمة اقليم 
الرشيدية، 52250، الراشيدبة 

املغرب
STE SOUMATER SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر 

الشرفاء غريس السفلي - 52250 
كلميمة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجار2 

.10923

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2020 نونبر) (02 املؤرخ في)
 STE(شركة ذات املسؤولية املحدودة
مبلغ رأسمالها) ( (SOUMATER SARL
مقرها) وعنوان  درهم  (100.000
غريس) الشرفاء) قصر  اإلجتماعي 
املغرب) كلميمة  (52250 (- السفلي)

نتيجة 4):)االفـــالس.
قصر) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 52250 (- السفلي) غريس  الشرفاء)

كلميمة املغرب.)
و عين:

السيد)ة()محمد))فراح و عنوانه)ا()
 52250 الواحة) تجزئة  (276 رقم)
كلميمة املغرب كمصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية:)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 20 بتاريخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

أبريل)2021)تحت رقم)191/2021.

429I

XPR IT CONSULTANT

لعروبي كونستريكسيون
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

XPR IT CONSULTANT
 LOT(SIDI(ABAD 1

 RUE BERKANE N°171
 MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC
لعروبي كونستريكسيون 

شركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي ايريس 
2 ايت اورير سيد2 عبد هللا غياث 
الحوز مراكش 42050 الحوز ايت 

اورير املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 
114223

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (15

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)لعروبي)

كونستريكسيون.

*أعما4) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

متنوعة أو إنشائية))مقاو4(.

اعما4) ومعدات  املعدات  *تأجير 

البناء)واالعما4 الهندسية.

ايريس) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

ايت اورير سيد2 عبد هللا غياث) (2

ايت) الحوز  (42050 مراكش) الحوز 

اورير املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

امرغاض) عبداملولى  السيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

امرغاض) عبداملولى  السيد 

تمزوزت) بوخاوة  دوار  عنوانه)ا()

سيد2 عبد هللا غياث الحوز)42050 

الحوز مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

امرغاض) عبداملولى  السيد 

تمزوزت) بوخاوة  دوار  عنوانه)ا()

سيد2 عبد هللا غياث الحوز)42050 

الحوز مراكش املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (26 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2021)تحت رقم)123421.

430I

STE FIDUCONFIANCE

HCBI DE CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسما4 الشركة

STE FIDUCONFIANCE
 Imm 116, Bureaux(Nada, Appt
 9, Bd(Med(V, V.N, Fès ، 30000،

FES MAROC
  HCBI DE CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي  رقم 40، 
شارع الجيش امللكي، فاس - 30000 

فاس املغرب.
رفع رأسما4 الشركة

رقم التقييد في السجل التجار2 
.26755

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) (2021 مارس) (18 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسما4  رفع 
من) أ2  درهم«) (3.900.000«
 4.000.000« 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)2022.

431I

 centre de developpment profesionnel des

competences

 EL MOUSSAOUI
 MARINE § INDUSTRIEL

ÉQUIPEMENTS
شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 centre de developpment
profesionnel des competences

 n° 129 avenue(omar(el
 mokhrtar(laayoune، 70000،

laayoune maroc
 EL(MOUSSAOUI(MARINE §

  INDUSTRIEL ÉQUIPEMENTS
شركة ذات مسؤولية محدودة 
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ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي الجماعة 
الحضرية املر�ضى العيون  - 70000 

العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 
36409

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (27
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 EL( MOUSSAOUI( MARINE( §

. INDUSTRIEL ÉQUIPEMENTS
الوسطاء) (: غرض الشركة بإيجاز)

بالجملة
سفن) إصالح  و  تجارة  و  توريد 

الصيد).
:)الجماعة) عنوان املقر االجتماعي)
 70000 (- ( الحضرية املر�ضى العيون)

العيون املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
املساو2) القادر  عبد  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
املساو2) القادر  عبد  السيد 
عنوانه)ا()شارع محمد الخامس رقم)
العيون) (70000 ( العيون) املر�ضى  (9

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
املساو2) القادر  عبد  السيد 
عنوانه)ا()شارع محمد الخامس رقم)
العيون) (70000 ( العيون) املر�ضى  (9

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (29 بتاريخ) ( االبتدائية بالعيون)

2021)تحت رقم)1372/21.

432I

Les bons comptes

 LONDON
PARAPHARMACIE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تغيير تسمية الشركة

Les bons comptes
 bd(mes 6 dar(touzani ، 1175

20000، Casablanca(Maroc
 LONDON PARAPHARMACIE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي 46 شارع 
الزرقطوني الطابق الثاني الشقة 
رقم 6 - 20500 الدار البيضاء 

املغرب.
تغيير تسمية الشركة

رقم التقييد في السجل التجار2 
449819

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تم تغيير) (2021 يناير) (25 في) املؤرخ 
 LONDON« من) الشركة  تسمية 
إلى) (»PARAPHARMACIE

. »LONDON GOLD«
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 30 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أبريل)2021)تحت رقم)776535.

433I

Les bons comptes

LONDON GOLD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)

Les bons comptes
 bd(mes 6 dar(touzani ، 1175

20000، Casablanca(Maroc
LONDON GOLD شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي 46 شارع 
الزرقطوني الطابق الثاني الشقة 
رقم 6 - 20500 الدار البيضاء 

املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجار2 
.449819

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
املؤرخ في)25)يناير)2021)تمت إضافة)
إلى نشاط الشركة) التالية  األنشطة 

الحالي):
انواع) جميع  تحويل  و  تجارة 

املعادن الى حلي.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
بتاريخ ( البيضاء) بالدار   التجارية 
 30)أبريل)2021)تحت رقم)776535.
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ADVOLIS

 SIDI YAHYA COUSCOUS
PATES

إعالن متعدد القرارات

ADVOLIS
 N°59,BD MED V,IMM

 AMRANI,3EME(ETAGE(OUJDA،
60000، oujda(MAROC

 SIDI YAHYA COUSCOUS PATES
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: طريق 
الجزائر تجزئة البخار2 رقم 31 - 

60000 وجدة املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجار2: 
.19073

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)23)فبراير)2021

تم اتخاذ القرارات التالية:)
قرار رقم)01:)الذ2 ينص على مايلي:)
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسما4  رفع 
طريق) عن  درهم  ()3.180.000,00(
الشرقية) الجهة  االستثمار  صندوق 
 (5.300.000,00( من) أ2  ()FIRO(
(، درهم) ()8.480.000,00( إلى) درهم 
حصة من) ()31،800.00( من خال4)
FIRO)،)مكتتب) الفئة ب مخصًصا لـ)
املبلغ) ربع  حتى  دفعه  ويتم  بالكامل 

يجب أن يتم) (، نقًدا من قبل األخير)

مناسبة) في  الفائض  عن  اإلفراج 

 (2( واحدة أو أكثر في غضون عامين)

على األكثر من تاريخ االجتماع بناًء)على)

وبذلك أصبحت) ؛) دعوة من اإلدارة)

الفئة) من  أسهًما  القديمة  األسهم 

كشريك) (FIRO على) املوافقة  (- »أ«)

 SIDI YAHYA COUSCOUS(جديد لـ

PATES.)-)إيداع األموا4 املفرج عنها في)

 SIDI YAHYA حساب مفتوح باسم)

عنوان) تحت  (COUSCOUS PATES
إجراؤها«) املقرر  املا4  رأس  »زيادة 

لألعما4) بنك  وفا  التجار2  مركز  في 

الفعلي) اإلنجاز  تحقيق  وجدة.-) في 

للزيادة في رأس ما4 الشركة من خال4)

في) االكتتاب  استمارة  على  التوقيع 

FIRO)بمبلغ)))3،180،000.00()درهم)

بما يشهد على خطة اإلفراج عن رأس)

املا4 ربع املبلغ املكتتب به.

على) ينص  الذ2  (:02 رقم) قرار 

جديد) تنظيمي  نمط  اعتماد  مايلي:)

للشركة يسمح لها باملشاركة في إدارة)

هيئة إدارية) األخيرة من خال4 إنشاء)
تعرف باسم)»لجنة اإلدارة«.)ستتكون)

من ثالثة))3()أعضاء:)-)السيد بوبكر)

العالي) عبد  السيد  (- ؛) (
ً
رئيسا عمرو 

على) بناًء) معين  -عضو  و) سعيد2.)

أن) يقرر الشركاء) (.FIRO اقتراح من)

عام) بشكل  اإلدارة  لجنة  تشكيل 

وتنظيمها وعملها وصالحياتها تحددها)

األنظمة األساسية امللحقة بهذا.

على) ينص  الذ2  (:03 رقم) قرار 

مايلي:)قرر الشركاء)،)بناًء)على اقتراح)

 AUDIFLEX(تعيين شركة(،(FIRO(من

التي يمثلها السيد محمد أمين فطمي)

)3()سنوات تنتهي) كمدقق ملدة ثالث)

العاد2) العام  االجتماع  تاريخ  في 

على) للموافقة  املدعو  للشركاء)

حسابات للسنة املالية)2023.

على) ينص  الذ2  (:04 رقم) قرار 

العام) الجمع  أعضاء) اتفق  مايلي:)
القانون) تحيين  على  وباإلجماع 

األسا�ضي للشركة.
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وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)

الذ2) بند رقم القانون االسا�ضي:)

القانون) تحيين  مايلي:) على  ينص 

االسا�ضي

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (22 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2021)تحت رقم)1520.

435I

STE FIDUCONFIANCE

S.E.T.G.B

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسما4 الشركة

STE FIDUCONFIANCE

 Imm 116, Bureaux(Nada, Appt

 9, Bd(Med(V, V.N, Fès ، 30000،

FES MAROC

S.E.T.G.B شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 

األو4، 42، شارع الحسن الثاني، 

رقم 15، املدينة الجديدة. فاس - 

30000 فاس املغرب.

رفع رأسما4 الشركة

رقم التقييد في السجل التجار2 

.22813

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) (2020 دجنبر) (29 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رأسما4  رفع 

من) أ2  درهم«) (6.000.000«

 6.200.000« إلى) درهم«) (200.000«

مقاصة) إجراء) ( (: طريق) عن  درهم«)

مع ديون الشركة املحددة املقدار و)

املستحقة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (15 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2021)تحت رقم)220/021.

436I

NOTAIRE

RIVAL DEVELOPPEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

NOTAIRE

 Casablanca, 159 boulevard

 Yacoub(El(Mansour, 2ème

 étage, N° 7 ، 20380،

Casablanca Maroc

RIVAL DEVELOPPEMENT شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مجموعة 

التقادم، م س 2-17 الطابق 

الثاني سيد2 البرنو�ضي. - 20620 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 

499913

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�ضى)

القانون) إعداد  تم  (2021 يناير) (12

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 RIVAL(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.DEVELOPPEMENT

و)) بناء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

إنشاء)جميع أنواع البنايات).

عنوان املقر االجتماعي):)مجموعة)

الطابق) (2-17 س) م  التقادم،)

 20620 (- البرنو�ضي.) سيد2  الثاني 

الدارالبيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: السيد عبدالعزيز الحيان)

حصة بقيمة)50.000)درهم للحصة).

500)حصة) ( (: السيد عمر الحيان)

بقيمة)50.000)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

الحيان) عبدالعزيز  السيد 
عنوانه)ا()تجزئة الورود رقم أ78.76 
معروف) سيد2  (1 طابق) (1 شقة)

20400)الدارالبيضاء)املغرب.
عنوانه)ا() الحيان  عمر  السيد 
 1 شقة) أ78.76) رقم  الورود  تجزئة 
 20400 معروف) سيد2  (1 طابق)

الدارالبيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
الحيان) عبدالعزيز  السيد 
عنوانه)ا()تجزئة الورود رقم أ78.76 
معروف) سيد2  (1 طابق) (1 شقة)

20400)الدارالبيضاء)املغرب
الحيان) عبدالعزيز  السيد 
عنوانه)ا()تجزئة الورود رقم أ78.76 
معروف) سيد2  (1 طابق) (1 شقة)

20400)الدارالبيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أبريل)2021)تحت رقم)-.

437I

POWER BUSINESS DECISION

)CHAOUIA PACK )SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

POWER BUSINESS DECISION
 N12 RUE(IBNOU(KHALOUIA

 RESIDENCE(AMINA(APPAT(N 5
 CASABLANCA(CASABLANCA،
20200، CASABLANCA(MAROC

(CHAOUIA(PACK )SARL
 شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 
55، شارع الزرقطوني، منطقة 

 Q.H ،4الزرقطوني، الطابق األو
- الدار البيضاء، املغرب - 08880  

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

500763

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (11

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.(CHAOUIA PACK (SARL

تصنيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

منتجات) جميع  وتوزيع  وتعبئة 

)من)
ً
التعبئة والتغليف املعدة صناعيا

عجينة الورق أو الورق املعاد تدويره)

وشراء)وبيع واستيراد وتصدير وتمثيل)

منتجات) جميع  وتغليف  وتوزيع 

التعبئة والتغليف..
رقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

منطقة) الزرقطوني،) شارع  (،55

 Q.H األو4،) الطابق  الزرقطوني،)

  08880 (- املغرب) البيضاء،) الدار  (-

الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد العربي بلحو)):))340)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد عبد الكريم بنجواد)):))330 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد محمد الراز2):))330)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ( بلحو) العربي  السيد 

لوط) (، الشق) عين  (، البيضاء) الدار 
رقم) (، (50 شارع) (، محمد) سيد2 

البيضاء) الدار  (08080  16/18

املغرب.

بنجواد) الكريم  عبد  السيد 

صالح) أوالد  عزوز،) أوالد  عنوانه)ا()

08080)الدار البيضاء)املغرب.

عنوانه)ا() الراز2  محمد  السيد 
حد السوالم،)لوط اإلتقان.)رقم)240 

08080)برشيد املغرب.
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والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

بنجواد) الكريم  عبد  السيد 

صالح) أوالد  عزوز،) أوالد  عنوانه)ا()

08080)الدار البيضاء)املغرب

عنوانه)ا() الراز2  محمد  السيد 
حد السوالم،)لوط اإلتقان.)رقم)240 

08080)برشيد املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أبريل)2021)تحت رقم)-.

438I

STE CECONA SARL

 STE MELILLA CARREAUX
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE CECONA SARL

شارع جيش امللكي رقم 74 الناظور ، 

62000، الناظور املغرب

 STE MELILLA CARREAUX SARL

AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مركز 

قاسيطة تسافت الدريوش مركز 

قاسيطة تسافت الدريوش 62054 

الدريوش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

301

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2021 مارس) (30

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MELILLA CARREAUX SARL AU

تاجر) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الزليج.

مركز) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
مركز) الدريوش  تسافت  قاسيطة 
 62054 الدريوش) تسافت  قاسيطة 

الدريوش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: يحياتي) محمد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 1000 (: يحياتي) محمد  السيد 

بقيمة)100)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() يحياتي  محمد  السيد 
الدريوش) اتسافت  قاسيطة  مركز 

62054)الدريوش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
عنوانه)ا() يحياتي  محمد  السيد 
الدريوش) اتسافت  قاسيطة  مركز 

62054)الدريوش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالدريوش))بتاريخ)29)أبريل)

2021)تحت رقم)54.
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STE CECONA SARL

 STE DISTRIBUTION
CREDIBILITE SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE CECONA SARL
شارع جيش امللكي رقم 74 الناظور ، 

62000، الناظور املغرب
 STE DISTRIBUTION

CREDIBILITE SARL AU شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي اوالد 
ميمون زنقة 42 رقم 77 الناظور 
حي اوالد ميمون زنقة 42 رقم 77 
الناظور 62000 الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 
892

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (09
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 DISTRIBUTION CREDIBILITE

.SARL AU
توزيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الطرود.
:)حي اوالد) عنوان املقر االجتماعي)
77)الناظور حي) 42)رقم) ميمون زنقة)
اوالد ميمون زنقة)42)رقم)77)الناظور)

62000)الناظور املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
مجاطي:)) الكريم  عبد  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة).
(: مجاطي) الكريم  عبد  السيد 

1000)بقيمة)100)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
مجاطي) الكريم  عبد  السيد 
عنوانه)ا()حي اوالد بوطيب الفوقاني)

الناظور)62000)الناظور املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
مجاطي) الكريم  عبد  السيد 
عنوانه)ا()حي اوالد بوطيب الفوقاني)

الناظور)62000)الناظور املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما2) (03 بتاريخ) ( االبتدائية بالناضور)

2021)تحت رقم)892.
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LK CONSULTING SARL

MARINE VENTE SERVICES
إعالن متعدد القرارات

LK CONSULTING SARL
شارع محمد الخامس رقم 45 
الطابق الثاث رقم 18 تطوان ، 

93000، تطوان املغرب
 MARINE VENTE SERVICES

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: تجزئة 
السالم رقم3 - - تطوان املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجار2: 

.25303
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)19)أبريل)2021
تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذ2 ينص على مايلي:)
تفويت الحصص من السيدة مييت)
اوريلي موسني الى السيد عزيز اوراغ و)
من السيدة الهام مصراد2 ا4 السيد)

احمد بنلبشير)
على) ينص  الذ2  (:2 رقم) قرار 
السيدة) املسيرتين  الستقالة  مايلي:)
مييت اوريلي موسني و السيدة الهام)

مصراد2
قرار رقم)3:)الذ2 ينص على مايلي:)
تعيين مسييرين جديدين السيد عزيز)

اوراغ و السيد احمد بنلبشير
على) ينص  الذ2  (:4 رقم) قرار 
و) البنكية  العمليات  توقيع  مايلي:)
املالية للشركة بيد السيد عبد السام)

السدراو2
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)
بند رقم)4:)الذ2 ينص على مايلي:)

تغيير املقر االجتماعي)
بند رقم)6:)الذ2 ينص على مايلي:)

تغيير الحصص
على) ينص  الذ2  (:43 رقم) بند 

مايلي:)تعيين مسيرين جديدين
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما2) (03 بتاريخ) ( بتطوان) االبتدائية 

2021)تحت رقم)973.
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CAF MAROC

DOMOTIQUE LINE
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

DOMOTIQUE LINE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة واد 
زيز الرقم 20 اقامة كاسطيا الطابق 

الثاني رقم 10 - 90000 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

116179

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (21

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DOMOTIQUE LINE

كهرباء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عامة)-)أنظمة التشغيل اآللي.
زنقة واد) (: عنوان املقر االجتماعي)
اقامة كاسطيا الطابق) (20 زيز الرقم)

طنجة) (90000  -  10 رقم) الثاني 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد مصطفي امرابط حجراو2:))

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد مصطفي امرابط حجراو2)
  2018   2 دولفيجنسترات) عنوانه)ا()

انفيرس بلجيكا.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
السيد مصطفي امرابط حجراو2)
  2018   2 دولفيجنسترات) عنوانه)ا()

انفيرس بلجيكا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما2) (06 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)4313.
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 ALI OULHAJ ( SIMOTIC( BUREAU DE

COMPTABILITE

 DOMAINE DE LA COLLINE
D’OR

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 ALI(OULHAJ ) SIMOTIC(
BUREAU DE COMPTABILITE
صندوق البريد 310 الرئيسية 
الرشيدية ، 52000، الرشيدية 

املغرب
 DOMAINE DE LA COLLINE
D’OR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر ايت 
عقى الخنك - 52000  الرشيدية 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

14825
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (21
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 DOMAINE DE LA COLLINE

.D’OR

غرض الشركة بإيجاز):)االستغال4)
الفالحي.

عنوان املقر االجتماعي):)قصر ايت)
الرشيدية) ( (52000 (- الخنك) عقى 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 750 ( (: السيدة بوطاهر2 فاطمة)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد دحاني عبد الحكيم):))250 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
فاطمة) بوطاهر2  السيدة 
عنوانه)ا()حي األطر الفالحية))52000 

الرشيدية املغرب.
الحكيم) عبد  دحاني  السيد 
عنوانه)ا()اقامة نور)1)عمارة ك شقة)

4)احصين))11150)سال املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
فاطمة) بوطاهر2  السيدة 
عنوانه)ا()حي األطر الفالحية))52000 

الرشيدية املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالرشيدية))بتاريخ)03)ما2)

2021)تحت رقم)581.
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EDI COMPTA

 BADIMAK DE
CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

EDI COMPTA
 AV ARABIE SAUDITE VN FES 14

، 30000، FES(MAROC
 BADIMAK DE CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 
115زنقة 16 باب السيفر عين 

هارون فاس - 30000 فاس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجار2 

.45999

الشريك) قرار  بمقت�ضى 

 2021 مارس) (17 في) الوحيداملؤرخ 

مسؤولية) ذات  شركة  حل  تقرر 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

  BADIMAK DE CONSTRUCTION

درهم) (100.000 رأسمالها) مبلغ 

رقم) اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 
115زنقة)16)باب السيفر عين هارون)

فاس)-)30000)فاس املغرب نتيجة 4)

:)غياب النشاط االجتماعي.

رقم) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
115زنقة)16)باب السيفر عين هارون)

فاس)-)30000)فاس املغرب.)

و عين:

معاش) مغنية  السيد)ة()
48)عين) رقم) (207 الزنقة) وعنوانه)ا()

املغرب) فاس  (30000 فاس) قادوس 

كمصفي))ة()للشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية)

- :

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مارس) (17 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2021)تحت رقم)2072/021.
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AGENCE NOUVELLE DES ARTISTES RIEURS

 AGENCE NOUVELLE DES
ARTISTES RIEURS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 AGENCE NOUVELLE DES

ARTISTES RIEURS

59 شارع الزرقطوني الطابق 10 رقم 

30 الدار البيضاء ، 28810، الدار 

البيضاء املغرب

 AGENCE NOUVELLE DES

 ARTISTES RIEURS



10797 الجريدة الرسميةعدد)5665 - 14)شوا4)1442 )26)ما2)2021) 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي 59 شارع 

الزرقطوني الطابق 10 رقم 30 الدار 
البيضاء - 20880  الدار البيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجار2 
.281829

العام) الجمع  بمقت�ضى 
 2021 ما2) (03 في) اإلستثنائياملؤرخ 
مسؤولية) ذات  شركة  حل  تقرر 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 
 AGENCE NOUVELLE DES
مبلغ رأسمالها) ( (ARTISTES RIEURS
مقرها) وعنوان  درهم  (500.000
الزرقطوني) شارع  (59 اإلجتماعي)
(- الدار البيضاء) (30 رقم) (10 الطابق)
20880))الدار البيضاء)املغرب نتيجة)

4):)توقف نشاط الشركة.
و حدد مقر التصفية ب)59)شارع)
الزرقطوني الطابق)10)رقم)30)الدار)
البيضاء) الدار  ( (20880 (- البيضاء)

املغرب.)
و عين:

و) املرني�ضي  ( ( املهد2) السيد)ة()
عنوانه)ا()8)زنقة عين عودة ط)3)ش)
البيضاء) الدار  ( (20040 ( بوركون) (7

املغرب كمصفي))ة()للشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)
59)شارع الزرقطوني الطابق)10)رقم)

30)الدار البيضاء
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 03 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ما2)2021)تحت رقم)776663.
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ETUDE DE MAITRE SANAA GUENNOUN

مضمون كابيتال ش م م
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 ETUDE DE MAITRE SANAA
GUENNOUN

235 شارع يعقوب املنصور إقامة 

األنفا4 عمارة ب1 الطابق الرابع  

 BD YACOUB الدارالبيضاء -

 EL(MANSOUR(N° 235

 RESIDENCE AL ANFALE IMM

 ،B1 CASABLANCA، 20000

الدارالبيضاء املغرب

مضمون كابيتا4 ش م م شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 265 شارع 

الزرقطوني الطابق التاسع رقم 92   

- 20050 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

501861

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (15

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

مضمون كابيتا4 ش م م.

تطوير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

األنضمة املعلوماتية.

 265 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

شارع الزرقطوني الطابق التاسع رقم)

92   - 20050)الدارالبيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسما4  مبلغ 

1.000.000)درهم،)مقسم كالتالي:

السيد عليد عبد الواحد):))5.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 5.000 ( (: بنحيدة) املهد2  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الواحد) عبد  عليد  السيد 

زنقة) الوئام  تجزئة  (62 عنوانه)ا()
 20220 2)االلقة) 64)طابق) 103)رقم)

الدارالبيضاء)املغرب.

بنحيدة عنوانه)ا() املهد2  السيد 

رياض) اقامة  الترميد2  زنقة  (52

 20330 املعاريف) (1 شقة) (1 طابق)

الدارالبيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

الواحد) عبد  عليد  السيد 

زنقة) الوئام  تجزئة  (62 عنوانه)ا()

 20220 2)االلقة) 64)طابق) 103)رقم)

الدارالبيضاء)املغرب

بنحيدة عنوانه)ا() املهد2  السيد 

رياض) اقامة  الترميد2  زنقة  (52

 20330 املعاريف) (1 شقة) (1 طابق)

الدارالبيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 05 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ما2)2021)تحت رقم)777074.
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DRIBACH SARL

DRIBACH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

DRIBACH SARL

 BD(ZERRAKTOUNI ، 52000، 29

ERRACHIDIA املغرب

DRIBACH  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي  29 شارع 

الزرقطوني - 52000 الراشيدية 

املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجار2 

.10105

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تعيين) (2021 أبريل) (29 املؤرخ في)

السيد)ة() للشركة  جديد  مسير 

سعيد2 البشير كمسير وحيد

تبعا لقبو4 استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالرشيدية))بتاريخ)06)ما2)

2021)تحت رقم)218.
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A. SAAIDI CONSULTANTS

WG OPPORTUNITES
تأسيس صندوق مشترك للتوظيف

A. SAAIDI(CONSULTANTS
 CASABLANCA - 4, PLACE

 MARECHAL(MAROC، 20070،
CASABLANCA MAROC

WG OPPORTUNITES »صندوق 
مشترك للتوظيف«

وعنوان مقره اإلجتماعي: 416، زنقة 
مصطفى املعاني - 21.000 الدار 

البيضاء املغرب
»تأسيس صندوق مشترك 

للتوظيف«
بمقت�ضى))عقد عرفي مؤرخ في)30 
تقرر تأسيس صندوق) (2021 مارس)
البيانات) ذ2  للتوظيف  مشترك 

التالية:
 WG (: ( الصندوق) تسمية  (-

.OPPORTUNITES
(،416 (: عنوان املقر االجتماعي) (-
زنقة مصطفى املعاني)-)21.000)الدار)

البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسس  التي  املدة  (-

الصندوق:)99)سنة).
-)مبلغ رأسما4 الصندوق))درهم(:)

1.000.000,00
 WAFA«(مؤسسة التدبير:)شركة(-
(،416 مقرها) الكائن  (،»GESTION
 -  21.000 (– املعاني) زنقة مصطفى 
ر�ضى) السيد  يمثلها  البيضاء،) الدار 

هاللي.
التجار2) الوديعة:) املؤسسة  (-
(،»ATTIJARIWAFA BANK« وفابنك)
(،2 البيضاء–) بالدار  مقره  الكائن 
السيد) يمثله  يوسف،) موال2  شارع 

يوسف الروي�ضي.
-)املنتدب األو4 للحسابات:)مكتب)
»HDID(&(ASSOCIES«)يمثله السيد)

محمد حديد.))
وحصص) املوجودات  (-
درهم) مليون  املشتركة:) امللكية 
ألف) إلى  مقسـم  ()1.000.000,00(
كليـا) املكتتبة  حصة،) ()1.000(

واملدفوعة القيمة نضيا.
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السترداد) الالزم  األدنى  ( املبلغ) (-

الحصص:500.000

-)تاريخ ورقم اعتماد نظام التدبير)
لسوق) املغربية  الهيئة  طرف  من 

رقم:) (- (2021 مارس) (17 الرساميل:)

GP21059

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 05 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ما2)2021)تحت رقم)777118.

449I

CAF MAROC

FEMINITUDE SPA
إعالن متعدد القرارات

CAF MAROC

 RUE(OUED(ZIZ(N°20 CASTILLA

 2° ETG(N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

FEMINITUDE SPA »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: طريق 

الرباط، اقامة اياد أ، الطابق األر�ضي 

رقم 5 - 90000 طنجة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجار2: 

.84695

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)15)أبريل)2021

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذ2 ينص على مايلي:)

 100.000 الى) الشركة  رأسما4  رفع 

حصص) تقديم  طريق  عن  درهم 

نقدية

قرار رقم)2:)الذ2 ينص على مايلي:)

تحديث القانون األسا�ضي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)

الذ2) املعنية:) البنود  رقم  بند 

ينص على مايلي:)بالتعديل

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما2) (05 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)4216.

450I

AMJ MANAGEMENT

NH AGENCY 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AMJ MANAGEMENT
زنقة  االردن  اقامة يامنة   2 الطابق 

االو4 رقم 30   طنجة ، 90000، 
طنجة املغرب

 NH AGENCY شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع  

االردن اقامة يمنا 2   في الطابق األو4 
رقم 30 ، طنجة - 90000 طنجة  

املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 
116265

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 ما2) (06
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 NH ( (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AGENCY
غرض الشركة بإيجاز):))بيع وشراء)

و كراء)العقارات).
شارع)) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
االردن اقامة يمنا)2)))في الطابق األو4)
طنجة)) (90000 (- طنجة) (، (30 رقم)

املغرب).
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 100 ( (: ( املساو2) حسن  السيد 

حصة بقيمة)1.000)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

)عنوانه)ا() السيد حسن املساو2)
ع) م  ب  الصناعي  الحي  زنقة  (10

مكناس)50000)مكناس))املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
)عنوانه)ا() السيد حسن املساو2)
ع) م  ب  الصناعي  الحي  زنقة  (10

مكناس))50000)مكناس))املغرب)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما2) (10 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)242257.
451I

ST2C

 GLOBAL COMPLIANCE
ORGANISATION
إعالن متعدد القرارات

ST2C
 AV MOULAY YOUSSEF RUE

 MIMOSAS(N°4 RES(NAJM(APPT
N°4 ، 90000، TANGER(MAROC

 GLOBAL COMPLIANCE
ORGANISATION »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: عمارة 

 A6 - انطي 8 شارع االمام الغزالي رقم
90000 طنجة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجار2: 

.76661
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)11)مارس)2021
تم اتخاذ القرارات التالية:)

على) ينص  الذ2  (: (01 رقم) قرار 
مايلي:))حذف غرض الشركة القديم)
(، جديد) مؤس�ضي  غرض  وإضافة 
استعادة املنسوجات وإعادة) (- وهو:)
والتوفير) الفرز  -مخزن  تدويرها.)
،الغز4 والنسيج و صناعة املنسوجات)
للرجا4 والنساء)واألطفا4.)-)االستيراد)
والتخزين) والبيع  والشراء) والتصدير 
والتعبئة والتمثيل والسمسرة داخل)
أو) املنتجات  لجميع  اململكة  وخارج 
املواد أو املعادن أو السلع أو الخدمات)
أو األصناف املتعلقة بالغرض املذكور)

أعاله.

على) ينص  الذ2  (:02 رقم) قرار 

األطراف) ذمة  وإبراء) اإلذعان  مايلي:)

أعقبت) التي  اإلخطارات  جميع  من 

(، (2021 مارس) (11 في) األسهم  نقل 

بين السيدة فضيلة بلحجام البائعة،)

ومروان) التواتي  محمد  والسيدين 

بحد) سهم  (100 املشترين) (، الزبير)

أق�ضى)50)سهًما لكل منهما.

على) ينص  الذ2  (:03 رقم) قرار 

مايلي:)قبو4 استقالة السيدة فضيلة)

محمد) السيد  وتعيين  بلحجام.)

في) (17/01/1989 التواتي من مواليد)

مغربي) (، أصيلة) الغربية طنجة  حد 
الوطنية) البطاقة  رقم  (، الجنسية)

املرس) حي  في  مقيم  (، (KB55091

طنجة كمسير) (120 ،زنقة) (5 أشناد)

وحيد.

على) ينص  الذ2  (:04 رقم) قرار 

مايلي:))تعديل البنود)3)و)6)و)7)و)13

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)

على) ينص  الذ2  (:03 رقم) بند 

الغرض من الشركة) -الغرض:) مايلي:)

باألصالة) (، الخارج) وفي  املغرب  في  (،

عن نفسها وكذلك نيابة عن أطراف)

استعادة املنسوجات وإعادة) (• ثالثة)

التوفير) مخزن  (، الفرز) (• تدويرها)

املنسوجات) (• والنسيج) الغز4  (•

والنسائية) الرجالية  واملالبس 

والتصدير) االستيراد  (• واألطفا4)

والتعبئة) والتخزين  والبيع  والشراء)

وخارج) داخل  والسمسرة  والتمثيل 

املواد) أو  املنتجات  لجميع  اململكة 

أو املعادن أو السلع أو الخدمات أو)

املذكور) بالغرض  املتعلقة  األصناف 

أعاله.باقي البند بدون تغيير

على) ينص  الذ2  (:04 رقم) بند 

املقر) االجتماعي:) -املقر  مايلي:)

-بلدية) في:) ثابت  للشركة  االجتماعي 

قروية سوق القدم)،)الطريق الوطني)
رقم)2)،)حديقة تطوان)،)قطعة أرض)
يمكن نقله بموجب) -52تطوان.) رقم)

الشركاء من  عاد2  غير  قرار جماعي 
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)إذا تم التحويل) أو بقرار من اإلدارة) (

املقاطعة() أو  املحافظة  نفس  في 

خاضعة للتصديق من قبل االجتماع)

يمكن) االستثنائي التالي للمساهمين.)

لإلدارة إنشاء)فروع في أ2 مكان تراه)

مناسًبا.

بند رقم)06:)الذ2 ينص على مايلي:)

-املساهمات:))يساهم الشركاء)باملبالغ)

النقدية التالية لهذه الشركة وهي:))•)

السيد محمد التواتي)5000.00)درهم)

•)السيد مروان الزبير)5000.00)درهم

املجموع:))10.000،00)درهم

على) ينص  الذ2  (:07 رقم) بند 

تم) املا4  رأس  املا4:) -رأس  مايلي:)

تحديد رأس املا4 بمبلغ عشرة آالف)

مقسم إلى) درهم() (10000.00( درهم)

مائة))100()سهم بقيمة اسمية مائة)

)100()درهم للسهم)،)مكتتب بالكامل)

ومدفوع بالكامل ومخصص للشركاء).)

،)ملعرفة:))•)السيد محمد التواتي)50 

سهم)•)السيد مروان الزبير)50)))سهم)))))))))))))))))))))))))))

املجموع:))100)سهم

على) ينص  الذ2  (:13 رقم) بند 

مايلي:)التعيين:))يسير الشركة شخص)

بين) من  اختياره  يتم  أكثر  أو  ذاتي 

السيد) (• ( خارجهم.) من  أو  الشركاء)

محمد التواتي)،)مواليد)17/1/1989 

من) أصيلة  طنجة  الغربية  حد  في 

البطاقة) رقم  (، املغربية) الجنسية 

حي) في  مقيم  (، (KB55091 الوطنية)

A5،زنقة-120طنجة) أشناد) مرس 

الشركة) وتعتبر  (، املسير) يؤد2 مهام 

بتوقيعه) أعمالها  جميع  في  ملتزمة 

وحده.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما2) (06 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)4279.

452I

ECO FINANCE

NATHALIE L

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

ECO FINANCE

 RUE(SOCRATE - RES(ISLAM

N 52- املعاريف، 20370، الدار 

البيضاء املغرب

NATHALIE L شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 

معرض فاميليا تقاطع شارع 

أسامة بن زيد وشارع أحمد جمر2 

- معاريف عمارة معرض فاميليا 

تقاطع شارع أسامة بن زيد وشارع 

أحمد جمر2 - معاريف 20330 

الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجار2 

.256823

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 

تقرر حل) (2021 17)مارس) املؤرخ في)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

الشريك الوحيد)NATHALIE L))مبلغ)

وعنوان) درهم  (10.000 رأسمالها)

معرض) عمارة  اإلجتماعي  مقرها 

زيد) بن  تقاطع شارع أسامة  فاميليا 

وشارع أحمد جمر2)-)معاريف عمارة)

معرض فاميليا تقاطع شارع أسامة)

بن زيد وشارع أحمد جمر2)-)معاريف)

املغرب نتيجة) الدارالبيضاء) (20330

4):)توقف أنشطة الشركة.

عمارة) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

معرض فاميليا تقاطع شارع أسامة)

بن زيد وشارع أحمد جمر2)-)معاريف)))))

شارع) تقاطع  فاميليا  معرض  عمارة 

أحمد جمر2) زيد وشارع  بن  أسامة 

الدارالبيضاء) (20330 ( ( معاريف) (-

املغرب.)

و عين:

  LECLERQ BROUTIN السيد)ة()

 95 شارع) عنوانه)ا() و  (NATHALIE
زاوية العباسية الزاو2 سيد2 غانم)

املغرب) مراكش  (40000 املدينة)

كمصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 06 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ما2)2021)تحت رقم)777352.

453I

Consultation internationale  6870  

IMIJA TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

  Consultation internationale

6870
شارع محمد الخامس فضاء يسرى 

الطابق 10 رقم 355 ، 20100، الدار 

البيضاء املغرب

IMIJA TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 

اطلونتيك 1.عمارة  G الطانق 2 

.شقة رقم 39 عين السبع - 20100 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

501697

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2021 مارس) (25

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 IMIJA (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.TRANS
النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الوطني والدولي.
اقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
اطلونتيك)1.عمارة))G)الطانق)2).شقة)
الدار) (20100 (- عين السبع) (39 رقم)

البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: باهي) عزيزة  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() باهي  عزيزة  السيدة 
عين) (6 رقم) فيال  الكورنيش  اقامة 
الدئاب انفا)20332)البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
عنوانه)ا() باهي  عزيزة  السيدة 
عين) (6 رقم) فيال  الكورنيش  اقامة 
الدئاب انفا)20332)البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 04 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ما2)2021)تحت رقم)776984.

454I

ST2C

امطوش
إعالن متعدد القرارات

ST2C
 AV MOULAY YOUSSEF RUE

 MIMOSAS(N°4 RES(NAJM(APPT
N°4 ، 90000، TANGER(MAROC
امطوش »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: تجزئة 

جومليس الزهراء رقم 10 - 90000 
طنجة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجار2: 

.73027
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بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)17)مارس)2021

تم اتخاذ القرارات التالية:)
على) ينص  الذ2  (:01 رقم) قرار 
حذف نشاط التجارة بشكل) ( مايلي:)
عام))االستيراد والتصدير()من غرضه)
بانشطة) املؤس�ضي واالحتفاظ فقط 
املقشدة والكافيتريا واملخبزةوصناعة)

املثلجات.
على) ينص  الذ2  (:02 رقم) قرار 
اإلقرار واإلفراج عن األطراف) مايلي:)
،)بعد اإلحاطة) من جميع اإلخطارات)
علما بتفويت الحصص التي تمت في)
حمزة) السيد  بين  (2021 مارس) (03
سلمان) والسيد  (، املفوت) امطوش 
امطوش مقرر)،)وفي)08)مارس)2021 
بين السيدة عائشة امطوش املفوتة))
والسيدة) امطوش  سلمان  والسيد 
املفوت) امطوش  الزهراء) فاطمة 

اليهم،
على) ينص  الذ2  (:03 رقم) قرار 
بمبلغ) الشركة  ما4  رفع رأس  مايلي:)
زيادته) وبالتالي  (، درهم) (90.000
 100.000 إلى) درهم  (10.000 من)
900)حصة) درهم عن طريق إصدار)
(، 100)درهم لكل منها) جديدة بقيمة)
(، بالكامل) مكتتبة ومدفوعة  (، نقًدا)
السيد) ومخصصة على النحو التالي:)
حصة) (450 (…… سلمان) امطوش 
الزهراء) فاطمة  امطوش  السيدة  و 

……… 450)حصة.
على) ينص  الذ2  (:04 رقم) قرار 
حمزة) السيد  استقالة  قبو4  مايلي:)
،)وتعيين) امطوش من مهامه كمسير)
سلمان) السيد  باسم  اخر  مسير 
فاطمة) للسيدة  باالضافة  ( امطوش)
شرط أن تكون) ؛) ( امطوش) الزهراء)
أعمالها) جميع  في  ملتزمة  الشركة 

بالتوقيعاتهم الفردية واملنفصلة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)
على) ينص  الذ2  (:03 رقم) بند 
هو:) الشركة  من  الغرض  مايلي:)
وبيع) ومخبزة  وكافيتريا  مقشدة  (-
القيام بأ2) (، املثلجات)؛)وبشكل عام)
عملية صناعية أو مالية أو تجارية أو)

منقولة أو عقارية تتعلق بشكل مباشر)
أو غير مباشر بالغرض املذكور أعاله)
والتي من شأنها تعزيز تطوير الشركة.

على) ينص  الذ2  (:06 رقم) بند 
بتقديم) أدناه  املوقعون  يقوم  مايلي:)
نقًدا) بقيمة  كل  للشركة  مساهمات 
الزهراء) فاطمة  السيدة  كالتالي  وهي 
السيد) درهم  (50.000.00 امطوش)
 50.000.00 امطوش) سلمان 
 100،000.00 املجموع:) في  أو  درهم 
مائة) مبلغ  دفع  بالفعل  تم  درهم 
يمثل) درهم  ()100،000.00( ألف)
رأس) وتشكيل  الشركاء) مساهمات 
صندوق) في  بالكامل  الشركة  ما4 

الشركة)،)كما يقر كل شريك).
على) ينص  الذ2  (:07 رقم) بند 
يتم تحديد رأس املا4 املكون) مايلي:)
من املساهمات التي تم جمعها بمبلغ)
درهم) ()100.000.00( ألف) مائة 
حصة) ()1000( ألف) إلى  ومقسمة 
حصة.) لكل  درهم  ()100.00( بمائة)
تم جمعها) التي  النقدية  املساهمات 
بنسبة) الشركاء) على  توزيعها  يتم  (،
حقوق كل منهم ويتم دفعها بالكامل)
كما يعترفون ويعلنون)،)وهي:)السيدة)
حصة) (500 امطوش) فاطمة الزهراء)
حصة) (500 السيد سلمان امطوش)
يصرح) حصة  (1000 املجموع:) في 
مسؤوليتهم) وتحت  صراحة  الشركاء)
القوانين) ألحكام  وفًقا  (، الشخصية)
املعمو4 بها)،)أن األموا4 املكونة لرأس)
املا4 يتم دفعها بالكامل في صندوق)

الشركة.
على) ينص  الذ2  (:17 رقم) بند 
الشركة من قبل مسير) تسير  مايلي:)
األفراد) (، واحد أو أكثر من املسيرين)
املعينين من قبل) (، أم ال) الشركاء) (،
أو) ( االسا�ضي) القانون  في  الشركاء)
الشريكان) عين  (، الحق) قانون  في 
الزهراء) فاطمة  السيدة  مسيرين:)
امطوش.) سلمان  والسيد  امطوش 
تلتزم الشركة بشكل صحيح بجميع)
من) بها  املتعلقة  والوثائق  األعما4 
خال4 التوقيعات الفردية واملنفصلة)
للمسيرين املشاركين املذكورين أعاله.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (28 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)3928.
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HORICOM

PROVESTIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

HORICOM

21AV(HASSAN(II(APPT(N°4 VN-

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

PROVESTIA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي I-C محل 
رقم 1 ديار املنزه شارع شفشاون 

بالص دارم م ج  - 50000 مكناس 

املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجار2 

.35917

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)01)مارس)2021)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

شارع) املنزه  ديار  (1 رقم) محل  (I-C«

شفشاون بالص دارم م ج))-)50000 

محل) (A »عمارة) إلى) مكناس املغرب«)

رقم)1)ديار املنزه شارع شفشاون م ج)

- 50000)مكناس))املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما2) (03 بتاريخ) ( بمكناس) التجارية 

2021)تحت رقم)2214.
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STE INVEST EUROP AFRIQUE

BHF MA
إعالن متعدد القرارات

STE INVEST EUROP AFRIQUE

 Résidence(Farah-Appt(n 3

 RDC Camp Mangin Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،

MARRAKECH MAROC

BHF MA »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: اقامة 

وردة ب شقة رقم 9 زنقة امام 

علي الحي الشتو2 جليز - - مراكش 

املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجار2: 

.99577

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)23)مارس)2021

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذ2 ينص على مايلي:)

تغيير نشاط الشركة

قرار رقم)2:)الذ2 ينص على مايلي:)

تحويل مقر الشركة

قرار رقم)3:)الذ2 ينص على مايلي:)

تفويت حصص في الشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)

بند رقم)3:)الذ2 ينص على مايلي:)

تم تغيير نشاط الشركة ليصبح):)شراء)

عقار وتجهيزه وتخصيصه للكراء

بند رقم)4:)الذ2 ينص على مايلي:)

التالي:) للعنوان  الشركة  مقر  تحويل 

كامب) (3 اسيس) »اسيس15-«) ملكية)

 12 رقم) التاني شقة  الطابق  الغو4 

جليز مراكش

بند رقم)7:)الذ2 ينص على مايلي:)

 50 بوهيوفي) كريم  السيد  تفويت  (-

من مجموع حصصه لفائدة االنسة))

بوهيوفي سيليا)-)تفويت السيد كريم)

حصصه) مجموع  من  (50 بوهيوفي)

(- دحمان) بوهيوفي  ( السيد) لفائدة 

 100 بوهيوفي) عمر  السيد  تفويت 

من مجموع حصصه لفائدة االنسة)

بوهيوفي نفيسة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما2) (04 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)123672.
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STE INVEST EUROP AFRIQUE

DETERGENCE INDUSTRIE
إعالن متعدد القرارات

STE INVEST EUROP AFRIQUE

 Résidence(Farah-Appt(n 3

 RDC Camp Mangin Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 DETERGENCE INDUSTRIE

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: الحي 

الصناعي سيد2 غانم تجزئة رقم 17 

- - مراكش املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجار2: 

.13281

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)02)أبريل)2021

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذ2 ينص على مايلي:)

تفويت حصص في الشركة

قرار رقم)2:)الذ2 ينص على مايلي:)

تغيير الشكل القانوني للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)

بند رقم)7:)الذ2 ينص على مايلي:)

 USINES DE LA ( شركة) قامت 

مجموع) بتفويت  (VINCENDERIE

حصة) (880 ب) واملقدرة  حصصها 

سبستيان) سيغوين  ( السيد) لفائدة 

سيغوين) السيد  تفويت  جاروم-)

جاك ريموند رينيه مجموع حصصه)

واملقدرة ب)200)حصة لفائدة السيد)

تفويت) جاروم-) سبستيان  سيغوين 

مجموع) مارينيت  ماراند  السيدة 

حصة) (200 ب) املقدرة  حصصها 

سبستيان) سيغوين  السيد  لفائدة 

جاروم)

بند رقم)3:)الذ2 ينص على مايلي:)

بناءا على تفويت الحصص في الشركة)

للشركة هو) القانوني  الشكل  اصبح 

دات) املحدودت  املسؤولية  دات 

الشريك الوحيد.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (28 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2021)تحت رقم)123490.
460I

Hedge Consulting

 SOCIETE IMMOBILIERE
 ET TOURISTIQUE TOUR

RACINE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Hedge Consulting
 N° 19, rue(Haj(Omar(Riffi,

 Casablanca ، 20120،
Casablanca Maroc

 SOCIETE IMMOBILIERE ET
  TOURISTIQUE TOUR RACINE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 74-70, 

زاوية زنقة أوالد زيان و محمد 
سميحة، الدار البيضاء.  الدار 
البيضاء 20000  الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

500737
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 ما2) (07
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 SOCIETE IMMOBILIERE ET

. TOURISTIQUE TOUR RACINE
االنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)
كل) (

ً
و خصوصا العقار2 و السياحي،)

ما يتعلق بشراء)األرا�ضي املبنية و الغير)
الحضرية) امللكيات  و جميع  املبنية،)

املتواجدة باملغرب.
عن) األرا�ضي  تثمين  و  إستغال4 
تهيأتها،) و  التجزئة  عمليات  طريق 
لالستخدام) اإلنشاءات  جميع  وبناء)
الصناعي أو) ( السكني التجار2 املنهي)

غيرها..

 ,70-74 (: املقر االجتماعي) عنوان 
زاوية زنقة أوالد زيان و محمد سميحة،)

الدار البيضاء.))الدار البيضاء)20000  

الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسما4  مبلغ 

28.420.000)درهم،)مقسم كالتالي:

  56840 (: السيد عبد هللا الراجي)

بقيمة)100)درهم.

 56840 (: الراجي) جما4  السيد 

بقيمة)100)درهم.

 56840 (: الراجي) بلقاسم  السيد 

بقيمة)100)درهم.

 56840 (: الراجي) حميد  السيد 

بقيمة)100)درهم.

 28420 (: السيدة خديجة الراجي)

بقيمة)100)درهم.

 5684 (: الراجي) فاطمة  السيدة 

بقيمة)100)درهم.

السيدة وفاء)الراجي):)5684)بقيمة)

100)درهم.

 5684 (: الراجي) خديجة  السيدة 

بقيمة)100)درهم.

 5684 (: الراجي) أما4  السيدة 

بقيمة)100)درهم.

 5684 (: الراجي) دال4  السيدة 

بقيمة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عبد هللا الراجي عنوانه)ا()
محمد) و  زيان  أوالد  زنقة  زاوية  (,74

 20000 البيضاء.) الدار  سميحة،)

الدار البيضاء)املغرب.

عنوانه)ا() الراجي  جما4  السيد 
كاليفورنيا) (,10 رقم) رشاد،) ( تجزئة)

20150)الدار البيضاء)املغرب.

الراجي عنوانه)ا() لقاسم  ب السيد 

كاليفورنيا) ( أوكوك،) ئة  تجز (،7A

20150)الدار البيضاء)املغرب.

عنوانه)ا() الراجي  ميد  ح السيد 

727,)شارع موديبو كيتا)20420)الدار)

البيضاء)املغرب.

السيدة خديجة الراجي عنوانه)ا()
تجزئة) عرو2،) جبيل  زنقة  (7
الدار) (20260 حي السالم) ( مسعودة،

البيضاء)املغرب.
السيدة فاطمة الراجي عنوانه)ا()
كاليفورنيا)) ( كاردينيا،) زئة  تج ( (,17

20150)الدار البيضاء)املغرب.
السيدة وفاء)الراجي عنوانه)ا()54, 
كاليفورنيا)) (,8 زنقة) لوريدا،) ف تجزئة 

20150)الدار البيضاء)املغرب.
السيدة خديجة الراجي عنوانه)ا()
 20103 الوازيس) 6)ممرشاردونور2،)

الدار البيضاء)املغرب.
عنوانه)ا() الراجي  أما4  السيدة 
ايفر،) فريو4  شارع  ( ،4-B013

بروكسيل)1140)بروكسيل بلجيكا.
عنوانه)ا() الراجي  دال4  السيدة 
 10170 42,))ضاية مو�ضى السوي�ضي)

الرباط املغرب.
والعائلية) الشخصية  ء) األسما (

ومواطن مسير2 الشركة:
السيد عبد هللا الراجي عنوانه)ا()
زيان و محمد) أوالد  زنقة  وية  زا (,74
 20000 البيضاء.) الدار  ( سميحة،

الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  يداع  اإل تم 
 28 بتاريخ) ( رية بالدار البيضاء) التجا

أبريل)2021)تحت رقم)776143.
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l’origine artisanat

رينبو ديكوراسيون
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

l›origine artisanat
128 املكتب رقم 6 الطابق 2 زنقة 
العرعار الدارالبيضاء ، 20250، 

الدارالبيضاء املغرب
رينبو ديكوراسيون شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 128 زنقة 
العرعار، املكتب 6, الطابق التاني - 

20450 الدار البيضاء املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
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رقم التقييد في السجل التجار2 : 

502469

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2021 مارس) (23

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
رينبو) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

ديكوراسيون.

غرض) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الشركة في املغرب وخارجه:

الداخلية) والتركيبات  الترميمات 

(، )جص) أعما4 متنوعة) والخارجية.)

(، أملنيوم) (، ستانلس ستيل) (، خشب)
سيراميك) (، رخام) (، كهرباء) (، سباكة)

(، ديكور داخلي وخارجي) (، تكييف) (،

كاميرا مراقبة)،)شبكة كمبيوتر)...(

واالستيراد) والبيع  الشراء)

والتصدير والتوزيع والتجارة

أو تبليط أو دهان) أ2 أعما4 بناء)

أو سباكة أو نشاط كهربائي أو جميع)

األسقف) تركيب  البناء.) أعما4 

التزجيج) وأعما4  والفواصل  املعلقة 

والتجديدات الداخلية والخارجية.

تقديم الخدمات للشركات.)شركة)

وساطة أشغا4 كبرى)؛)طاقة شمسية

العامة) املناقصات  في  املشاركة 

والخاصة

املعامالت) جميع  (، أعم) وبشكل 

والصناعية) واملالية  التجارية 

بشكل) املتعلقة  والعقارية  واملنقولة 
املذكور) مباشر أو غير مباشر بال�ضيء)

أو) مشابه  آخر  �ضيء) بأ2  أو  أعاله 

أو يحتمل أن تعزز تطويره) (، مرتبط)

بأ2 شكل من األشكا4..
عنوان املقر االجتماعي):)128)زنقة)

(- الطابق التاني) (,6 املكتب) العرعار،)

20450)الدار البيضاء)املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد عبد الجليل الزيتوني):))600 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة.

السيد عبد الغني الزيتوني)):))400 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

الزيتوني)) الغني  عبد  السيد 
الحدب) تمتيك  دوار  عنوانه)ا()

تمكروت))47602))زاكورة))املغرب).
الزيتوني) الجليل  عبد  السيد 
الحدب) تمتيك  دوار  عنوانه)ا()

تمكروت))47602))زاكورة))املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
الزيتوني) الجليل  عبد  السيد 
الحدب) تمتيك  دوار  عنوانه)ا()

تمكروت))47602))زاكورة))املغرب)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 10 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ما2)2021)تحت رقم)777667.
462I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

COP›S DREAM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

STE INVEST EUROP AFRIQUE
 Résidence(Farah-Appt(n 3
 RDC Camp Mangin Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،
MARRAKECH MAROC

COP›S DREAM شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب 
رقم 9 زنقة املزدلفة عرصة سينكو  - 

40000 مراكش املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجار2 
.107763

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)07)أبريل)2021)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
زنقة املزدلفة عرصة) (9 »مكتب رقم)
املغرب«) مراكش  (40000 (- ( سينكو)
الحي الصناعي سيد2) (208 »رقم) إلى)
 . - TK8(غانم طريق اسفي مكتب رقم

مراكش))املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (21 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2021)تحت رقم)123238.
463I

HORICOM

DAN CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسما4 الشركة

HORICOM
21AV(HASSAN(II(APPT(N°4 VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
DAN CONSTRUCTION شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 54 
تجزئة املنصور توسيع - 50000 

مكناس املغرب.
رفع رأسما4 الشركة

رقم التقييد في السجل التجار2 
.38845

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) (2021 مارس) (01 في) املؤرخ 
بمبلغ) الشركة  رأسما4  رفع 
من) أ2  درهم«) (300.000« قدره)
»3.000.000)درهم«)إلى)»3.300.000 
درهم«)عن طريق):))إدماج احتياطي أو)
أرباح أو عالوات إصدار في رأس املا4.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) (16 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2021)تحت رقم)1391.
465I

MANAGEMENT DETROIT PLUS

ANGELA MARA
إعالن متعدد القرارات

MANAGEMENT DETROIT PLUS
 PLACE DES NATIONS IMM
 TAJMIL 2EME(ETAGE(N°10
 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
ANGELA MARA »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: شارع 
موال2 يوسف اقامة الفتح رقم 28 

طنجة - 90000 طنجة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجار2: 

.111383

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)10)فبراير)2021

تم اتخاذ القرارات التالية:)

على) ينص  الذ2  (:001 رقم) قرار 

مايلي:)تفويت الحصص

على) ينص  الذ2  (:002 رقم) قرار 

استقالة مسير و تعيين مسير) مايلي:)

جديد

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)

على) ينص  الذ2  (:001 رقم) بند 

مايلي:)تفويت)100)حصة من الطرف)

سعيد شطو2 لفائدة سليم بن بلي

على) ينص  الذ2  (:002 رقم) بند 

من) شطو2  سعيد  استقالة  مايلي:)

ادارة الشركة و تعيين سليم بن بلي)

مسير جديد للشركة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مارس) (16 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)240411.

467I

COMPTABLE AGREE

AMANI SALIMI NABIL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

COMPTABLE AGREE

زاوية شارع محمد السادس و زنقة 

ألقاهرة، عمارة رقم 2، الطابق رقم 

3  درب الشرفة الدار ألبيضاء ، 

20520، ألبيضاء أملغرب

AMANI SALIMI NABIL شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي اللة 

مريم رقم 63 الكارة - 26300  الكارة 

املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 

14839

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

تم إعداد القانون) (2021 مارس) (03

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AMANI SALIMI NABIL

التصوير) (: غرض الشركة بإيجاز)

الفتوغرافي.

حي اللة) (: عنوان املقر االجتماعي)

مريم رقم)63)الكارة)-)26300))الكارة)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 20.000 ( الشركة:) رأسما4  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد ساليمي نبيل):))200)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد ساليمي نبيل عنوانه)ا()10 

زنقة أبي ألقاسم درب موال2 يوسف)

26202))إبن أحمد املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

السيد ساليمي نبيل عنوانه)ا()10 

زنقة أبي ألقاسم درب موال2 يوسف))

26050))إبن أحمد املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ببرشيد))بتاريخ)-)تحت رقم)

.-

468I

FIGENOUV

IGHIL DE CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIGENOUV
شارع النصر عمارة 16 شقة 3 ديور 

السالم ، 50050، مكناس املغرب

 IGHIL DE CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 

16 ديور السالم الشطر 3 رقم 11 - 

50050 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

52995

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2021 مارس) (23

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 IGHIL (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.DE CONSTRUCTION

غرض الشركة بإيجاز):)-1)اشغا4)

بيع) (2- البناء) واشغا4  مختلفة 

الفالحية) املواد  بيع  (3- البناء) مواد 

بالتقسيط).

عمارة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 -  11 3)رقم) 16)ديور السالم الشطر)

50050)مكناس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيد حمدون سفيان)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد حمدون سفيان عنوانه)ا()

ظهر) الدولة  تجزئة  (22 زنقة) (11

الخميس)30000)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

السيد حمدون سفيان عنوانه)ا()

ظهر) الدولة  تجزئة  (22 زنقة) (11

الخميس)30000)فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (12 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

2021)تحت رقم)1887.

470I

ساجيس كونسا2

STE MAYA DECO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ساجيس كونسا2

مكاتب املنارة شارع عال4 ابن عبد 

هللا الطابق الثالث رقم 36 فاس ، 

30000، فاس املغرب

STE MAYA DECO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي محل رقم 

4، الطابق األر�ضي، قطعة رقم 177، 

آيت سقاطو1، طريق ايموزار - 

30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 

67717

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

تم إعداد القانون) (2021 مارس) (22

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MAYA DECO

تجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

قطع وأدوات الديكور بالتقسيط.

وشراء) بيع  وتصدير،) استيراد 

وبصفة) الديكورات  قطع  جميع 

و) العقارية  العمليات  جميع  عامة 

املالية) (، التجارية) العقارية،) الغير 

بالهدف املشار) والصناعية املرتبطة 

إليه أعاله..

محل) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

قطعة رقم) الطابق األر�ضي،) (،4 رقم)

آيت سقاطو1،)طريق ايموزار) (،177

- 30000)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

500)حصة) السيدة سهام البار):))

بقيمة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: بنلمليح) فدوى  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة سهام البار عنوانه)ا())فيال)

ايموزار) طريق  أحد  تجزئة  (12 رقم)

30000)فاس املغرب.

السيدة فدوى بنلمليح عنوانه)ا()

ايموزار) طريق  حمزة  تجزئة  (108

30000)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

السيدة سهام البار عنوانه)ا()فيال)

ايموزار) طريق  أحد  تجزئة  (12 رقم)

30000)فاس املغرب

السيدة فدوى بنلمليح عنوانه)ا()

ايموزار) طريق  حمزة  تجزئة  (108

30000)فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بفاس))بتاريخ)07)ما2)2021 

تحت رقم)2226.

471I
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MOGADOR CONSULTING

ELATTEB CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

MOGADOR CONSULTING
 APPT(RDC(N° 385 RUE

 KENITRA(BORJ 1 ، 44000،
ESSAOUIRA MAROC

ELATTEB CAR شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي محل 
تجار2 متواجد بتجزئة النسيم 

51D02 الصويرة الجديدة - 44000 
الصويرة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجار2 
.4045

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2021 أبريل) (20 في) املؤرخ 

املصادقة على):
تفويت السيد))ة()سعيد العطاب)
166)حصة اجتماعية من أصل)333 
حصة لفائدة))السيد))ة()عبد الكبير))

اباز بتاريخ)20)أبريل)2021.
تفويت السيد))ة()سعيد))العطاب)
167)حصة اجتماعية من أصل)333 
حصة لفائدة))السيد))ة()عبد الرزاق)

العلوكي بتاريخ)20)أبريل)2021.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
ما2) (06 بتاريخ) ( االبتدائية بالصويرة)

2021)تحت رقم)159.
472I

SIGMA MANAGEMENT PRO SARL AU

سناك 14
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 SIGMA MANAGEMENT PRO
SARL AU

 Bd(my(Rchid(apartment 52
 b3 Guiliz(Marrakech، 40000،

Marrakech(MAROC
سناك 14 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي أزلي 

الجنوبي، رقم 826 ، املحل رقم 1 

مراكش 40000 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

114605
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 ما2) (03
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
:)سناك) بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.14
وجبات) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

سريعة)-)وجبة خفيفة)-)جزار
أزلي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 1 رقم) املحل  (، (826 رقم) الجنوبي،)

مراكش)40000)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 ( (: سعيد) املعناو2  السيد 
حصة بقيمة)50.000)درهم للحصة).
((: منصور) ايت  رشيدة  السيدة 
درهم) (50.000 بقيمة) حصة  (500

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد املعناو2 سعيد عنوانه)ا()
 40000  826 رقم) الجنوبي،) أزلي 

مراكش املغرب.
منصور) ايت  رشيدة  السيدة 
 826 رقم) الجنوبي،) أزلي  عنوانه)ا()

40000)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
السيدة املعناو2 سعيد عنوانه)ا()
 40000  826 رقم) الجنوبي،) أزلي 

مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما2) (06 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)123792.

474I

A. SAAIDI CONSULTANTS

 FCP CAPITAL TRUST
DYNAMIQUE

إعالن متعدد القرارات

 CAPITAL TRUST«
»DYNAMIQUE

صندوق مشترك للتوظيف
رسماله 1.000.000,00 درهم

الكائن مقره : الدار البيضاء- 50، 
شارع الراشد2 

تعديــل نظــام التدبيـر 
I-))بموجب مجلس إدارة مؤسسة)
 CAPITAL TRUST« التدبير)
يناير) (14 في) املنعقد  (،»GESTION

2021،)تقرر:
تغيير املستثمرين املعنيين؛

تغيير املؤشر االختباراتي؛
تغيير أهداف التدبير؛

والسنة) النتائج  تخصيص  تغيير 
املالية للشركة؛

تغيير مصاريف التدبير؛
قيمة) احتساب  دورية  تغيير 

التصفية؛
وإعادة) االكتتاب  عموالت  تغيير 

الشراء؛
تعديل نظام التدبير.)

من) التدبير  نظام  اعتماد  تم  (-II
طرف الهيأة املغربية لسوق الرساميل)
 2021 مارس) (30 بتاريخ) (» (AMMC«

 .GP21063(تحت رقم
القانوني) باإليداع  القيام  تم  (-III
املحكمة) لدى  الضبط  بكتابة 
التجارية للدار البيضاء)بتاريخ))6)مايـو)

2021)تحت رقم)777319. 
عن املستخلص والبيانات

475I

FIDUCIAIR AL MOUSTATMIR SARL AU

NOURACIO TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 FIDUCIAIR AL MOUSTATMIR
SARL AU

 AV(EL(MOUTANABI(RUE 1
 N°183 2EME  ETAGE ، 23000،

BENI MELLAL MAROC

NOURACIO TRAVAUX شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي سيد2 

احمد الضاو2 الزنقة 25 الرقم 33 

الطابق االو4 - 23302 الفقيه بن 

صالح املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجار2 

.2321

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2021 أبريل) (20 في) املؤرخ 

املصادقة على):

نور) عصام  )ة() السيد) تفويت 

من) اجتماعية  حصة  (1.275 الدين)

السيد) ( لفائدة) حصة  (5.100 أصل)

)ة()محمد نور الدين بتاريخ)20)أبريل)

.2021

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

بتاريخ) ( االبتدائية بالفقيه بن صالح)

03)ما2)2021)تحت رقم)134/2021.

476I

STE TIB COMPT SARL AU

ART MODE & DESIGN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE TIB COMPT SARL AU

ملتقى شارع املرابطين وزنقة 

البخار2 إقامة بغداد2 مكتب رقم 

05 ، 60000، وجدة املغرب

ART(MODE & DESIGN شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة رقم 

04 الطابق االو4 عمارة حي بلمراح 

رقم 198 طريق الجامعة - 60000 

وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 

37203
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2021 مارس) (15
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 ART (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MODE(&(DESIGN
مؤسسة) (: غرض الشركة بإيجاز)

تكوين منهي.
عنوان املقر االجتماعي):)شقة رقم)
بلمراح) الطابق االو4 عمارة حي  (04
 60000 (- الجامعة) طريق  (198 رقم)

وجدة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: السيدة معروف بديعة)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة معروف بديعة عنوانه)ا()
زنقة) الوحدة  تجزئة  املحمد2  حي 
 60000  06 رقم) شداد  ابن  اوس 

وجدة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
السيدة معروف بديعة عنوانه)ا()
زنقة) الوحدة  تجزئة  املحمد2  حي 
 60000  06 رقم) شداد  ابن  اوس 

وجدة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (27 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2021)تحت رقم)1573.
477I

PF EXPERTS

TRIBALISTE.COM
إعالن متعدد القرارات

PF EXPERTS
32 زنقة ابن عطية, عمارة بنعبد 
الرازق , كليز مراكش ، 40000، 

مراكش املغرب
TRIBALISTE.COM »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
 Z.I 497 :وعنوان مقرها االجتماعي

اكيود سيد2 غانم مراكش - - 
مراكش املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«
رقم التقييد في السجل التجار2: 

.97287
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)12)أبريل)2021
تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذ2 ينص على مايلي:))
 Z.I 497 ( ( تحويل املقر االجتماعي الى)

اكيود سيد2 غانم مراكش
على) ينص  الذ2  (:2 رقم) قرار 
االسمية) القيمة  ( تخفيض) ( مايلي:)
 10 الى) درهم  (100 من) للمساهمين 

دراهم للحصة
قرار رقم)3:)الذ2 ينص على مايلي:)
خمسمائة) بمبلغ  املا4  رأس  بزيادة 

وثالثين))530()درهم)
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)
بند رقم)4:)الذ2 ينص على مايلي:)
 Z.I 497 في:) املسجل  املكتب  يقع 
)ملكية) مراكش) غانم  آكيود سيد2 
إلى) نقلها  يجوز  ()60372/04 األرض)
أ2 مكان آخر في نفس املدينة بقرار)
مكان) أ2  وإلى  اإلدارة  من  بسيط 
العام) الجمع  اجتماع  بموجب  آخر 

االستثنائي
بند رقم)6:)الذ2 ينص على مايلي:)
النقدية) املساهمة  الشركاء) يقدم 
 9500 السيد زريويل ناصر) ( التالية:)
 500 منصف) بلقزيز  السيد  درهم 
 10.000 االشتراكات:) إجمالي  درهم 
على اجتماع الجمع العام) ناء) ( درهم)
االستثنائي))بتاريخ)12/4/2021))تمت)
درهم) (530 بمبلغ) املا4  رأس  زيادة 
ليتم) (، عن طريق االكتتاب النقد2)
عن) نتج  ( درهم) (10530 إلى) زيادته 
(
ً
جديدا (

ً
سهما (53 هذه الزيادة إنشاء)

تم) السيد حنوف خالد  فيها  اكتتب 
إيداع مبلغ)530)درهم من قبل السيد)
حنوف خالد في حساب تم فتحه في)

بنك))ATTIJARIWAFA BANK()وكالة)
مراكش كيليز

بند رقم)7:)الذ2 ينص على مايلي:)
تم تحديد رأس املا4 بـ)10530)درهم)،)
)بقيمة اسمية)

ً
مقسم إلى)1053)سهما

10)دراهم للسهم)،)مدفوعة بالكامل)
وموزعة) (1053 إلى) (1 من) مرقمة  (،
بما يتناسب مع حقوق) على الشركاء)
ناصر) زريويل  السيد  (- (: منهم) كل 
منصف) بلقزيز  السيد  (- 950حصة)
خالد) حنوف  السيد  (- حصة) (50

53حصة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما2) (07 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)123844.

478I

STE TIB COMPT SARL AU

MAILI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسما4 الشركة

STE TIB COMPT SARL AU
ملتقى شارع املرابطين وزنقة 

البخار2 إقامة بغداد2 مكتب رقم 
05 ، 60000، وجدة املغرب

MAILI شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 28 زنقة 
االنشراح حي الحكمة - 60000 

وجدة املغرب.
رفع رأسما4 الشركة

رقم التقييد في السجل التجار2 
.26683

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تم) (2021 أبريل) (09 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسما4  رفع 
من) أ2  درهم«) (1.000.000«
 1.400.000« إلى) درهم«) (400.000«
درهم«)عن طريق):))إدماج احتياطي أو)
أرباح أو عالوات إصدار في رأس املا4.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (26 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2021)تحت رقم)1556.

479I

ديوان االستادة فاطمة الزهراء)كطاية

POLLO MAGICO شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

ديوان االستادة فاطمة الزهراء 
كطاية

20، زنقة عال4 بن عبد هللا، إقامة 
ياسمين، الطابق الرابع، رقم 16، 

طنجة ، 90000، طنجة املغرب
شركة POLLO MAGICO  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي طنجة، 
املحالت رقم 1، 2، 7، 8، 9، مجمع 
باب البوغاز 1، بلوك د، العمارة 
1، مدشر أحمار - 90000 طنجة 

املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجار2 
.106801

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
املؤرخ في)27)أبريل)2021)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
(،8 (،7 (،2 (،1 املحالت رقم) »طنجة،)
بلوك د،) (،1 مجمع باب البوغاز) (،9
 90000 (- أحمار) مدشر  (،1 العمارة)
مجمع) »طنجة،) إلى) املغرب«) طنجة 
1،)الطابق) 2،)بلوك س) باب البوغاز)
طنجة)) (90000  -  .11 رقم) األو4 

املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما2) (05 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)4256.
480I

COMPTA DAK

JAOUAD  INOX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTA DAK
شارع محمد فاضل السماللي 

حي السالم رقم 1308 ، 73000، 
الداخلة املغرب

 JAOUAD  INOX
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شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي السالم 

ا رقم 11 - 73000 الداخللة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

18121

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (26

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.JAOUAD  INOX

اشغا4)) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

تشطيب انوكس)

)انوكس) الشاغل) غالية  (-

بين التركيبات الصحية) (- واملتنوعة()

)األثاث) للحرارة) العازلة  للتدفئة  (،

ومستلزمات املطبخ)،)التبريد)،)الطبخ)

،)تكييف الهواء

الفوالذ) قطع  وتجارة  تصنيع  (-

للتموين) والكوريان  للصدأ  املقاوم 

واالستيراد والتصدير

اعما4) (- انوكس) نجارة  اعما4  (-

متنوعه

للصدأ) املقاوم  الفوالذ  بيع  (-

املعدنية) اإلنشاءات  وأعما4  (،

واألنابيب) (، الغاليات) وصناعة  (،

الصناعية)،)والسفع الرملي والطالء)،)

وأعما4 الصيانة والصيانة)،)وأعما4)

(، املتنوعة) واألعما4  (، العقارات)

والصمامات) (، (vte األسود) والصلب 

البالستيكية والصناعية

-)تسويق وتصدير جميع منتجات)

االستانلس ستيل

واستيراد) وتسويق  وبيع  شراء) (-

وتصدير جميع أنواع منتجات الفوالذ)

املقاوم للصدأ)،)وطنية أو أجنبية.

واستيراد) وتسويق  صناعة  (-

الفوالذ) منتجات  جميع  وتصدير 

املقاوم للصدأ

واملوظفين) البحارة  توظيف  (-

املؤقتين ومقدمي الخدمات املختلفين

واستيراد) (، التجارة بشكل عام) (-

واألصناف) املنتجات  جميع  وتصدير 

واملنتجات) املصنوعات  أو  الطبيعية 

من) بها  املصرح  األجنبية  أو  املغربية 

قبل الئحة الجمارك املغربية)؛

جميع) صنع  (، متنوعة) أعما4  (-

مواد املنتجات الغذائية)،)الخراطة)،)

الطحن)،)التحريك)،)الطي)،)النشر)،)

الربط

-)املشاركة املباشرة أو غير املباشرة)

صناعية) أو  تجارية  عمليات  أ2  في 

قد تكون مرتبطة بهدف الشركة من)

خال4 إنشاء)شركة مساهمة جديدة)

األوراق) أو شراء) لالكتتاب  رعاية  أو 

املالية أو حقوق الشركة أو غير ذلك

-)جميع عروض الخدمات املتعلقة)

وعمليات) للصدأ  املقاوم  بالفوالذ 

الفوالذ) أعما4  من  وغيرها  املوانئ 

املقاوم للصدأ

-)تسويق وإنتاج مواد البناء.
-)أعما4 متنوعة))إنشاءات)-)رخام)

-)بالط)-)ديكور)-)جص)-)دهان وجميع)

األعما4 املتعلقة بالقطاع العقار2(.

-)نقل بكل اشكاله

-)استيراد)/)تصدير)،)تجارة عامة

-)تقديم الخدمة والتجارة

-)تأجير جميع أنواع معدات البناء)

والتشطيب وكذلك معدات النقل.

طلبات) وتقديم  املشاركة  (-

املناقصات والعقود العامة

عمليات) بجميع  التاجر  يقوم  (-

االستيراد والتصدير لجميع املنتجات)

بجميع) واملواد  واألشياء) والبضائع 

نصف) إلى  الصنع  تامة  (، أنواعها)

تشطيب)،)بجميع أنواعها ومن جميع)

األصو4.

(، املتاجرة) (، البيع) (، الشراء) (-

من) التعاقد  (، التوزيع) (، التمثيل)

الباطن.

االستحواذ أو اإليجار أو اإليجار) (-
وكذلك التطوير والتحويل والتشغيل)
املباشر أو غير املباشر أل2 مصنع أو)

مبنى لتحقيق الغرض الرئي�ضي.
-)االستحواذ على حصة أو مصلحة)

في أ2 شركة أو عمل مماثل.
(، الحصير) (، الحصير) (، السجاد) (-
؛) املشمع وأغطية األرضيات األخرى)

معلقات جدارية وليست من نسيج.
وأغطية) واألحذية  املالبس  (-

الرأس.
-)أجهزة ومنشآت اإلنارة والتدفئة)
والطبخ) البخار  وتوليد  والتبريد 
والتجفيف والتهوية وإمدادات املياه)

والتجهيزات الصحية.
تقديم) وخدمة  الطعام  تقديم  (-
الطعام))الطعام)،)استراحات القهوة)

،)املضيفات()؛)اقامة مؤقتة.
-)التجارة الوطنية والدولية

؛) كبير) منزلي  (، عام) تنظيف  (-
تنظيف نهاية العمل

-)أعما4 البناء
-)نقل البضائع

-)بيع املالبس املهنية
واإلصالح) البناء) خدمات  (-
املدنية) والهندسة  والبناء) والتركيب 

واإلنارة العامة)،
أنابيب) معدنية.) غير  بناء) مواد  (-
األسفلت) ؛) صلبة غير معدنية للبناء)
مباني) ؛) والقار) والقطران  والزفت 
(، اآلثار) ؛) غير معدنية) (، قابلة للنقل)

وليس من املعدن.
جميع أعما4 التطوير والنجارة) (-
والدهان والسباكة والصرف الصحي.
شبابيك؛) ؛) السيارات) غسيل  ( (-
سجاد) (، ُبسط) والكرا�ضي  األرائك 

ُملصق
-)حفر

واملأكوالت) األسماك  صيد  (-
األسماك) وبيع  وشراء) البحرية 
واملأكوالت البحرية)؛)استزراع املحار)
وبلح) البحرية  واملأكوالت  واألسماك 

البحر وأذن البحر
املعالجة واملعالجة) املواصالت؛) (-
وتعبئة) البحرية  املأكوالت  تجميد 

األسماك

-)التوريد)،)اإلمدادات االستهالكية)
،)التوريد الزراعي)،

ومعدات) بناء) ومواد  صيدلية  (-
)بشرية) زراعية) وأغذية  كهربائية 

وزراعية وماشية(
-)تسويق وتوزيع أ2 منتج غذائي

جميع) (، وبشكل أكثر عمومية) ( ( (
مباشر) بشكل  املرتبطة  العمليات 
نمو) لتعزيز  بنشاطها  مباشر  غير  أو 

الشركة وتطورها.
حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
11 - 73000)الداخللة) السالم ا رقم)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: ( بوركعة) السيد جواد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() ( بوركعة) السيد جواد 
 73000  06 رقم) الشياف  واد  حي 

الداخلة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
عنوانه)ا() ( بوركعة) السيد جواد 
 73000  06 رقم) الشياف  واد  حي 

الداخلة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 06 بتاريخ) ( االبتدائية بواد2 الدهب)

ما2)2021)تحت رقم)751/2021.

481I

STE TIB COMPT SARL AU

MAILI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة

STE TIB COMPT SARL AU
ملتقى شارع املرابطين وزنقة 

البخار2 إقامة بغداد2 مكتب رقم 
05 ، 60000، وجدة املغرب

MAILI شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها االجتماعي 28 زنقة 

االنشراح حي الحكمة - 60000 

وجدة املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجار2 

.26683

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 

تم تغيير) (2021 أبريل) (09 املؤرخ في)

نشاط الشركة من)»استيراد و تصدير)

طباعة«)إلى)»استيراد و تصدير)

إدارة أسطو4 السيارات بواسطة)

(GPS((نظام تحديد املواقع العالمي

أعما4 البناء)املتنوعة«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (26 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2021)تحت رقم)1556.

482I

STE FIDUKARS SARL

STE OULAFRER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE FIDUKARS SARL

 LOT(DU(CENTR(OUARZAZATE،

45000، OUARZAZATE(MAROC

STE OULAFRER شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

آلوحدة رقم 566  - 45000 ورزازات 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 

5673

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2012 فبراير) (19

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.OULAFRER

 ENTREP (: غرض الشركة بإيجاز)
 DE TRAVAUX DIVERS OU

. CONSTRUCTION
حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
566  - 45000)ورزازات) آلوحدة رقم)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 500 ( (: ابراهيم) املتوكل  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد املتوكل حسن):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
 500 (: ابراهيم) املتوكل  السيد 

بقيمة)100)درهم.
السيد متوكل حسن):)500)بقيمة)

100)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد املتوكل ابراهيم عنوانه)ا()
حي آلوحدة رقم)885 45000)ورزازات)

املغرب.
عنوانه)ا() حسن  متوكل  السيد 
 424 رقم) اسكجور  معضاله  تجزئة 

40000)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
السيد املتوكل ابراهيم عنوانه)ا()
حي آلوحدة رقم)885 45000)ورزازات)

املغرب
عنوانه)ا() حسن  متوكل  السيد 
 424 تجزئة معطى هللا اسكجور رقم)

40000)مراكش املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بورزازات))بتاريخ)22)مارس)

2012)تحت رقم)304.

483I

ديوان االستادة فاطمة الزهراء)كطاية

 SOUKARA MALAK شركة
ش.م.م ذات شريك وحيد

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

ديوان االستادة فاطمة الزهراء 
كطاية

20، زنقة عال4 بن عبد هللا، إقامة 
ياسمين، الطابق الرابع، رقم 16، 

طنجة ، 90000، طنجة املغرب
شركة SOUKARA MALAK ش.م.م 

ذات شريك وحيد شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي طنجة، 37 
إقامة الفرابي،  العمارة س ، زنقة أبو 
العالء املعر2، املحالت رقم 56، 57، 

ساحة كاسطيار - 90000 طنجة 
املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجار2 

.106729
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
املؤرخ في)22)أبريل)2021)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
العمارة) ( 37)إقامة الفرابي،) »طنجة،)
س)،)زنقة أبو العالء)املعر2،)املحالت)
(- كاسطيار) ساحة  (،57 (،56 رقم)
»املنطقة) إلى) 90000)طنجة املغرب«)
(،25 البقعة) اكزناية  الصناعية 
طنجة)) (90000 (- طنجة) (،90000

املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما2) (04 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)4139.
484I

POWER BUSINESS DECISION

ISNAGRO« SARLAU«
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

POWER BUSINESS DECISION
 N12 RUE(IBNOU(KHALOUIA

 RESIDENCE(AMINA(APPAT(N 5
 CASABLANCA(CASABLANCA،
20200، CASABLANCA(MAROC
»ISNAGRO« SARLAU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 5 زنقة 

إكس مود الطابق  1 شقة 2  بنجديه 
- الدار البيضاء، املغرب - 080800 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 
476009

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2020 شتنبر) (25
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ISNAGRO« SARLAU«
إدارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
وحدة لتربية وتسمين العجو4 وإنشاء)

وتسويق عجو4 التسمين.
 5 رقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
  2 شقة) (1 ( الطابق) زنقة إكس مود 
(- املغرب) البيضاء،) الدار  (- بنجديه)

080800)الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: ( الوهابي) نوفل  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() الوهابي  نوفل  السيد 
دار) (25 رقم) عمارة  االمتياز  وحدة 

بوعزة)25)الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
عنوانه)ا() الوهابي  نوفل  السيد 
دار) (25 رقم) عمارة  االمتياز  وحدة 

بوعزة)25)الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 16 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أكتوبر)2020)تحت رقم)-.

485I
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REAL OFFICE SARL

CALZADOS AL BOUGHAZ
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسما4 الشركة

REAL OFFICE SARL
 50A.BD(MLY(YOUSSEF 1 ETAGE
 N°4 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
 CALZADOS AL BOUGHAZ

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي املنطقة 
الصناعية املجد، قطعة 544. - 

90000 طنجة املغرب.
رفع رأسما4 الشركة

رقم التقييد في السجل التجار2 
.75299

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تم) (2021 أبريل) (01 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسما4  رفع 
»900.000)درهم«)أ2 من)»100.000 
عن) درهم«) (1.000.000« إلى) درهم«)
إدماج احتياطي أو أرباح أو) ( (: طريق)

عالوات إصدار في رأس املا4.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما2) (07 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)4336.
486I

RIM FINANCIAL

INJECTA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

RIM FINANCIAL
387 شارع محمد الخامس الطابق 
5 رقم 14 ، 20000، الدار البيضاء 

املغرب
INJECTA SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي بناء د 

الطابق 2 شارع الشفشاوني كلم 8.5 
عين السبع - 20220 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 

502329

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (26

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.INJECTA SARL

حقن) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

القطع) على  والطباعة  البالستيك 

وصناعة) البالستيكية  واألجزاء)

أنواع) جميع  والبروبيلين  البالستيك 

املنتجات البالستيكية.

د) بناء) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الطابق)2)شارع الشفشاوني كلم)8.5 

الدار البيضاء) (20220 (- عين السبع)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: ( اعبوش) ياسين  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: ابن عودة) السيد محمد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ( السيد ياسين اعبوش)
امللعب) حي  فاس  زنقة  (16 10رقم)

65450)العيون))املغرب.

السيد محمد ابن عودة عنوانه)ا()

ب) الحياة  اقامة  زوال  اميل  شارع 

 20120 بلفدير) (9 شقة) (3 طابق) (1

الدارالبيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

عنوانه)ا() ( السيد ياسين اعبوش)
امللعب) حي  فاس  زنقة  (16 10رقم)

65450)العيون))املغرب.

السيد محمد ابن عودة عنوانه)ا()

ب) الحياة  اقامة  زوال  اميل  شارع 

 20120 بلفدير) (9 شقة) (3 طابق) (1

الدارالبيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 07 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ما2)2021)تحت رقم)777593.

487I

SOCIETE SEJD SARL

 SOCIETE DE

 CONSTRUCTION DAHBI

SOCONDA SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسما4 الشركة

SOCIETE SEJD SARL

 RES SOUFIANE RUE HASSAN

 IBN(OUAZZANE(N 6 ، 90000،

TANGER MAROC

 SOCIETE DE CONSTRUCTION

 DAHBI SOCONDA SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

 RUE وعنوان مقرها اإلجتماعي

 HASSAN IBN OUAZZANE RES

 SOUFIAN(ENTRESOL(N 6 -

.90000 TANGER(MAROC

رفع رأسما4 الشركة
رقم التقييد في السجل التجار2 

.61605

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 

تم) (2021 مارس) (02 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رأسما4  رفع 

 10.000« أ2 من) درهم«) (490.000«

عن) درهم«) (500.000« إلى) درهم«)

ديون) مع  مقاصة  إجراء) ( (: طريق)

الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما2) (06 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)4272.

488I

MED EXPERTISE

SOCIETE INANOU
إعالن متعدد القرارات

MED EXPERTISE

 N°65  E1 IMM(TIFAOUINE(AV

 AL MOUKAOUAMA QI AGADIR

، 80000، AGADIR(MAROC

SOCIETE INANOU »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجتماعي: شارع 

املقاومة عمارة افران الطابق التالث 

شقة رقم 21 الحي الصناعي اكاير - 

80000 اكادير املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجار2: 

.42529

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)17)مارس)2021

تم اتخاذ القرارات التالية:)

على) ينص  الذ2  (:1 رقم) قرار 

مايلي:)تثبيت املقر االجتماعي للشركة))

بالعنوان التالي:)الطابق الرابع مكتب)

عمارة اكادير اوفيس سانتر,) (42 رقم)

فونتي اكادير)

قرار رقم)2:)الذ2 ينص على مايلي:)

جميلة)) برك�ضي  السيدة  استقالة 

وتعين) للشركة  من منصبها كمسيرة 

السيد:)عبد املنعيم وينتجكا4 كمسير)

جديد للشركة.

قرار رقم)3:)الذ2 ينص على مايلي:)

(: للسيد) االجتماعي  اإلمضاء) تخويل 

عبد املنعيم وينتجكا4

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)

بند رقم)5:)الذ2 ينص على مايلي:))

(: بعنوان) للشركة  االجتماعي  مقر 

عمارة) (42 الطابق الرابع مكتب رقم)

اكادير اوفيس سانتر,)فونتي اكادير).

على) ينص  الذ2  (:15 رقم) بند 

املنعيم) عبد  السيد:) ( تعين) مايلي:)

و) للشركة  جديد  كمسير  وينتجكا4 

تخويل اإلمضاء)االجتماعي))له..
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما2) (05 بتاريخ) ( باكادير) التجارية 

2021)تحت رقم)99424.

489I

YF CONSULTING SERVICES

MOS› ART AGENCY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

YF CONSULTING SERVICES
 RUE ABOUTAMAM N2
 BUREAU(N 4 ، 14000،

KENITRA MAROC
Mos› Art(Agency شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 47 شارع 
عمر ابن العاص اقامة اسماعيل 

مكتب 4 القنيطرة  - 14000 
القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 
60497

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (27
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 Mos’ (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.Art Agency
تنظيم) (- (: غرض الشركة بإيجاز)
املهنية) واملناسبات  التظاهرات 

واإلستقبا4.
االشهار و إنجاز محتوى للغيرفي) (-

مجا4 السمعي البصر2..
47)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)
اسماعيل) اقامة  العاص  ابن  عمر 
 14000 (- ( القنيطرة) (4 مكتب)

القنيطرة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيد مصطفى العبد)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد مصطفى العبد عنوانه)ا()

 8 مجموعة) (72 الرقم) (246 ( الزنقة)

القنيطرة))14000)القنيطرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

السيد مصطفى العبد عنوانه)ا()

 8 مجموعة) (72 الرقم) (246 الزنقة)

القنيطرة))14000)القنيطرة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

06)ما2) االبتدائية بالقنيطرة))بتاريخ)

2021)تحت رقم)82331.
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RIM FINANCIAL

MEDIOT TECHNOLOGY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

RIM FINANCIAL

387 شارع محمد الخامس الطابق 

5 رقم 14 ، 20000، الدار البيضاء 

املغرب

Mediot(Technology شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي بناء د 

الطابق 2 شارع الشفشاوني كلم 8.5 

عين السبع - 20220 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 

502327

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (26

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.Mediot(Technology

تصنيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

التشعيع) معدات  الطبية  املعدات 

الطبية املعدات الطبية الكهربائية.

د) بناء) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الطابق)2)شارع الشفشاوني كلم)8.5 

الدار البيضاء) (20220 (- عين السبع)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: ( اعبوش) ياسين  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: ابن عودة) السيد محمد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ( السيد ياسين اعبوش)

امللعب) حي  فاس  زنقة  (16 10رقم)

65450)العيون))املغرب.

السيد محمد ابن عودة عنوانه)ا()

ب) الحياة  اقامة  زوال  اميل  شارع 

 20120 بلفدير) (9 شقة) (3 طابق) (1

الدارالبيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

السيد ياسين))اعبوش))عنوانه)ا()

امللعب)) حي  فاس  زنقة  (16 رقم) (10

65450)العيون املغرب

السيد محمد ابن عودة عنوانه)ا()

 1 الحياة ب) اقامة  اميل زوال  شارع 

طابق)3)شقة)9)بلفدير)20120)الدار)

البيضاء)املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 07 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ما2)2021)تحت رقم)777594.
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A. SAAIDI CONSULTANTS

 FCP CAPITAL TRUST

PERFORMANCE
إعالن متعدد القرارات

 CAPITAL TRUST«

»PERFORMANCE

صندوق مشترك للتوظيف

رسماله 1.000.000,00 درهم

الكائن مقره : الدار البيضاء- 50، 

شارع الراشد2 

تعديــل نظــام التدبيـر 

I-))بموجب مجلس إدارة مؤسسة)

 CAPITAL TRUST« التدبير)

يناير) (15 في) املنعقد  (،»GESTION

2021،)تقرر:

تغيير املستثمرين املعنيين؛

تغيير املؤشر االختباراتي؛

تغيير أهداف التدبير؛

تغيير تخصيص النتائج؛

تغيير مصاريف التدبير؛

قيمة) احتساب  دورية  تغيير 

التصفية؛

وإعادة) االكتتاب  عموالت  تغيير 

الشراء؛

تعديل نظام التدبير.)

من) التدبير  نظام  اعتماد  تم  (-II

طرف الهيأة املغربية لسوق الرساميل)

 2021 مارس) (30 بتاريخ) (» (AMMC«

 .GP21064(تحت رقم

القانوني) باإليداع  القيام  تم  (-III

املحكمة) لدى  الضبط  بكتابة 

التجارية للدار البيضاء)بتاريخ))6)مايـو)

2021)تحت رقم)777320. 
)عن املستخلص والبيانات

492I
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LAAJEB ACCOUNTING

 LAAMIM ALUMINIUM

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

LAAJEB ACCOUNTING

 AV DES FAR RES JAOUHARAT

 TETOUAN(NC ، 93040،

TETOUAN MAROC

 LAAMIM ALUMINIUM SARL

AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد)في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي الريحانة 

جماعة املالليين  - 93000 تطوان 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجار2 

.24325

الشريك) قرار  بمقت�ضى 

 2021 أبريل) (24 في) الوحيداملؤرخ 

مسؤولية) ذات  شركة  حل  تقرر 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

 LAAMIM ALUMINIUM SARL

درهم) (100.000 مبلغ رأسمالها) ( (AU

الريحانة) اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 

تطوان) (93000 (- ( املالليين) جماعة 

إمكانية) عدم  (: (4 نتيجة  املغرب 

استمرار الشركة.

و حدد مقر التصفية ب الريحانة)

تطوان) (93000 (- ( املالليين) جماعة 

املغرب.)

و عين:

شديد) ( التهامي) السيد)ة()

مرجان) الحدائق  مركب  وعنوانه)ا()

بلوك)3/2)ط)2)ش)7 93000)تطوان)

املغرب كمصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما2) (04 بتاريخ) ( بتطوان) االبتدائية 

2021)تحت رقم)989.

493I

louardi compta

S F CASH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

louardi compta
رقم 26 زنقة عباس املسعد2 مكتب 

رقم 5 املدينة الجديدة فاس ، 

30000، فاس املغرب

S F CASH شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي محل 2 

عمارة 5 االندلس جبل تغات واد 

فاس فاس - 30100 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

65125

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2020 نونبر) (02

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 S F (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CASH
غرض الشركة بإيجاز):)رائد أعما4)

الوساطة املالية املوضوعية.

 2 محل) (: عنوان املقر االجتماعي)

واد) تغات  جبل  االندلس  (5 عمارة)

فاس فاس)-)30100)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: سلمى) املومني  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: السيد فياللي عبد الفتاح)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() سلمى  املومني  السيدة 
 25 شقة) (1/2 عمارة) خير  ام  راس 

تابريكت سال)11000)سال املغرب.

الفتاح) عبد  فياللي  السيد 

الطالعة) الرحبة  درب  (67 عنوانه)ا()

الكبيرة فاس)30000)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

عنوانه)ا() سلمى  املومني  السيدة 
 25 شقة) (1/2 عمارة) خير  ام  راس 

تابريكت سال)11000)سال املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

دجنبر) (02 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2020)تحت رقم)3424.

494I

سويدى مطاليك

سويدي مطاليك
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

سويدى مطاليك
زنقة القنيطرة رقم 04 حي النهضة ، 

65800، تاوريرت املغرب

سويد2 مطاليك شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 207 حي 

ملحاريك 03 - 65800 تاوريرت 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجار2 

.451

الشريك) قرار  بمقت�ضى 
الوحيداملؤرخ في)21)أبريل)2021)تقرر)

ذات مسؤولية محدودة) حل شركة 

سويد2) الوحيد  الشريك  ذات 

 50.000 رأسمالها) مبلغ  ( مطاليك)

 207 درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي)

تاوريرت) (65800  -  03 ملحاريك) حي 

:)عدم انجاز الهدف) املغرب نتيجة 4)

االجتماعي.

و حدد مقر التصفية ب رقم)207 
تاوريرت) (65800  -  03 ملحاريك) حي 

املغرب.)
و عين:

و) سويد2  ( هشام) السيد)ة()
ملحاريك03  حي  (207 عنوانه)ا()
65800)تاوريرت املغرب كمصفي))ة()

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما2) (03 بتاريخ) ( االبتدائية بتاوريرت)

2021)تحت رقم)74/2021.
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SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

 DE COMMERCIALISATION
DU SUD TANALT SOCOSUT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage(Lot.
 B22 Lotissement(Zaitoune

 TIKIOUINE(AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

 DE COMMERCIALISATION
  )DU(SUD(TANALT )SOCOSUT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة حاج 
مبارك زنقة مراكش اكادير - 80000 

اكادير املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجار2 
.3621

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)22)أبريل)2021)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
مراكش) زنقة  مبارك  حاج  »عمارة 
املغرب«) اكادير  (80000 (- اكادير)
(- »حي اكي اكيو الدراركة اكادير) إلى)

80000)اكادير))املغرب«.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما2) (06 بتاريخ) ( باكادير) التجارية 

2021)تحت رقم)99449.

497I

 STE CONFORMITE DISPONIBILITE

INTEGRITE ET CONSULTING

 SOCIETE NAJAH POUR

 LE DEVELOPPEMENT

AGRICOLE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

 STE CONFORMITE

 DISPONIBILITE INTEGRITE ET

CONSULTING

 5RUE GHASSAN KANAFANI

 RCE ESPACE JARDIN LALLA

 MERYEM 4EME(ETAGE

 BUREAU 29 V.N، 30000، FES

MAROC

 SOCIETE NAJAH POUR LE

  DEVELOPPEMENT AGRICOLE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي األمل 5 

رقم 1330 املسيرة سيم الرباط - 

10000 الرباط املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجار2 

.149965

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 

تم تعيين) (2021 مارس) (17 املؤرخ في)

السيد)ة() للشركة  جديد  مسير 

العمراو2 وفاء)كمسير وحيد

تبعا لقبو4 استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما2) (07 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

2021)تحت رقم)5028.

498I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

 DE COMMERCIALISATION

  DU SUD TANALT

SOCOSUT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسير جديد للشركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL

SARL

Appt.N°2, 2°Etage(Lot.

 B22 Lotissement(Zaitoune

 TIKIOUINE(AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

 DE COMMERCIALISATION

  )DU(SUD(TANALT )SOCOSUT

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة حاج 

مبارك زنقة مراكش اكادير - 80000 

اكادير املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجار2 

.3621

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تعيين) (2021 أبريل) (22 املؤرخ في)

مسير جديد للشركة السيد)ة()الشكر)

محمد كمسير وحيد

تبعا لقبو4 استقالة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما2) (06 بتاريخ) ( باكادير) التجارية 

2021)تحت رقم)99449.

499I

EDI COMPTA

CHAKIBTISS TRANS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

EDI COMPTA

 AV ARABIE SAUDITE VN FES 14

، 30000، FES(MAROC

  CHAKIBTISS TRANS SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 76 
زنقة اطالي بلوك 6 الرشد صفرو - 

31000 صفرو املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجار2 

.1285

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تعيين) (2021 أبريل) (20 املؤرخ في)

السيد)ة() للشركة  جديد  مسير 

CHAKIB REDA)كمسير وحيد

تبعا لوفاة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما2) (04 بتاريخ) ( بصفرو) االبتدائية 

2021)تحت رقم)112/2021.

500I

cafge

CUP MEDIA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

cafge

 Mustapha(el(maani، 234

20130، casablanca(maroc

CUP MEDIA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 219 شارع 

مصطفى املعاني الطابق السادس 

شقة 1  - 20000 الدار البيضاء  

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

502375

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (19

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 CUP (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MEDIA

غرض الشركة بإيجاز):)الصحافة)

والصحفي))جريدة إلكترونية.

عنوان املقر االجتماعي):)219)شارع)
السادس) الطابق  املعاني  مصطفى 
البيضاء)) الدار  (20000  -   1 شقة)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1000 (: ( بنحريمية) عزيز  السيد 

بقيمة)100)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() ( السيد عزيز بنحريمية)
الدار) (26 حي عمر ابن الخطاب زنقة)
الدارالبيضاء) (20000 البيضاء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
عنوانه)ا() ( السيد عزيز بنحريمية)
الدار) (26 حي عمر ابن الخطاب زنقة)
البيضاء)) الدار  (20000 ( البيضاء)

املغرب)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 10 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ما2)2021)تحت رقم)777677.

501I

SOFICODEX

SYSTEM HYGIEN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOFICODEX
41 زنقة ابن بطوطة الطابق الثاني 

و الثالث ، درب عمر ، 20032، الدار 
البيضاء املغرب

SYSTEM HYGIEN شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 71، اقامة 
ابن بطوطة، زاوية ابن بطوطة وعبد 
الكريم الديور2 الطابق 1 الرقم 3 - 

20100 الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

507655
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (20

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SYSTEM HYGIEN

(، شراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

بيع وتوزيع مواد و منتجات التنظيف)

والنظافة الخاصة بالصيانة.

)شراء)،)بيع وتوزيع منتجات) (-

اليد) ومناشف  (، الصحي) التنظيف 

واألقنعة) (، الصابون) وموزعات 

منتجات) (، وورق التواليت) (، الواقية)

نظافة اليدين)،)والصابون الخفيف)،)

والصابون الرغو2))و املضاد للجراثيم)

موزعات) (، محاليل مائية كحولية) (،

روالت املناشف الورقية) (، الصابون)

،)أقمشة املسح)،)العباءات الواقية)،)

منتجات التنظيف الصحية.

باألرضيات) العناية  منتجات  ( (-

ونظافة املطابخ.

والقفازات) (، القفازات الواقية) ( (-

الواقية الخاصة بالصناعة وأكياس)

القمامة).

املعامالت) جميع  عام،) وبشكل  (

واملنقولة) والصناعية  التجارية 

بشكل) املرتبطة  واملالية  والعقارية 

مباشر أو غير مباشر باألشياء)املذكورة)

تعزز) أن  املحتمل  من  التي  أو  أعاله 

أ2) وكذلك  (، وتطويرها) تحقيقها 

مشاركة مباشرة أو غير مباشرة)،)بأ2)

شكل من األشكا4)،)في الشركات التي)

تسعى لتحقيق أهداف مماثلة أو ذات)

صلة..

عنوان املقر االجتماعي):)71،)اقامة)
ابن بطوطة،)زاوية ابن بطوطة وعبد)

 -  3 1)الرقم) الكريم الديور2 الطابق)

20100)الدارالبيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

بناني) سعيد  محمد  السيد 
 100 حصة بقيمة) (500 ( (: اسميرس)

درهم للحصة).
 500 ( (: السيد نور الدين السيني)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
بناني) سعيد  محمد  السيد 

اسميرس):)500)بقيمة)100)درهم.
 500 (: الدين السيني) السيد نور 

بقيمة)100)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
بناني) سعيد  محمد  السيد 
زنقة ميشا4) (20 اسميرس عنوانه)ا()
راسين) حي  (3 الشقة) (1 طابق) انج 

20000)الدارالبيضاء)املغرب.
السيني) الدين  نور  السيد 
تجزئة جنان البيضة فيال) عنوانه)ا()
100)النسيم)2 20000)الدارالبيضاء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
بناني) سعيد  محمد  السيد 
زنقة) (20 عنوانه)ا() اسميرس 
ميشاالنج طابق)1)الشقة)3)حي راسين)

20000)الدارالبيضاء)املغرب
السيني) الدين  نور  السيد 
تجزئة جنان البيضة فيال) عنوانه)ا()
100)النسيم)2 20000)الدارالبيضاء)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 04 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ما2)2021)تحت رقم)776903.
502I

karama(conseil

STE Z&F COSMETIC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

karama(conseil
رقم 33 الشقة رقم 1 زنقة اسامة 
ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس 
رقم 33 الشقة رقم 1 زنقة اسامة 
ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس، 

30000، فاس املغرب

STE(Z&F(COSMETIC شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي املحل رقم 
50 القطعة االرضية رقم 370 تجزئة 
الرياض طريق صفرو فاس - 30000 

فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

67739
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (13
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.Z&F(COSMETIC
صناعة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
وبيع مواد التنظيف)/بائع مستلزمات)
/ التجميل) مواد  /صناعة  الصيدلة)

االستيراد والتصدير.
عنوان املقر االجتماعي):)املحل رقم)
50)القطعة االرضية رقم)370)تجزئة)
الرياض طريق صفرو فاس)-)30000 

فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد املراك�ضي محمد زكي):))500 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد الهوار2 فؤاد):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
زكي) محمد  املراك�ضي  السيد 
اقامة) صوفيا  تجزئة  (55 عنوانه)ا()
سومية الشقة)2)طريق ايموزار فاس)

30000)فاس املغرب.
عنوانه)ا() فؤاد  الهوار2  السيد 
 23 رقم) نابولي  زنقة  بيروت  شارع 
الزهور)1)فاس)30000)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسير2 الشركة:

زكي) محمد  املراك�ضي  السيد 

اقامة) صوفيا  تجزئة  (55 عنوانه)ا()

سومية الشقة)2)طريق ايموزار فاس)

30000)فاس املغرب

عنوانه)ا() فؤاد  الهوار2  السيد 

 23 رقم) نابولي  زنقة  بيروت  شارع 

الزهور)1)فاس)30000)فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بفاس))بتاريخ)10)ما2)2021 

تحت رقم)2250/2021.

503I

SOFIDACE

DISTRIBUTION SMOUGEN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOFIDACE

 SCTEUR 9 IMM. 16 RESIDENCE

 AMAL(HAY(RIAD ، 10100،

RABAT MAROC

 DISTRIBUTION SMOUGEN

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي متجر رقم 

1 ،الطابق األر�ضي ، عمارة 18 ، 

قطاع 5 ، حي مسيرة 2 ،  - 12030 

تمارة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 

133005

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (19

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DISTRIBUTION SMOUGEN
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الشركة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
ذات نشاط في كل من املغرب والخارج:
الغذائية) املنتجات  وشراء) بيع 

ولوازم النظافة الصحية
التداو4

األشغا4 املختلفة.
االستيراد والتصدير

جميع املعامالت) (، وبصفة عامة) (
(، املالية) (، الصناعية) (، التجارية)
؛واملتصلة) املنقولة) غير  أو  املنقولة 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة بنشاط)

الشركة أو بطبيعتها
متجر) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
رقم)1)،الطابق األر�ضي)،)عمارة)18)،)
 12030 (- ( (، (2 حي مسيرة) (، (5 قطاع)

تمارة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: ( زهاد) ابراهيم  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد ابراهيم زهاد))عنوانه)ا()حي)
الفرح زنقة)8)رقم)23 10000)الرباط)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
السيد ابراهيم زهاد))عنوانه)ا()حي)
الفرح زنقة)8)رقم)23 10000)الرباط)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما2) (10 بتاريخ) ( بتمارة) االبتدائية 

2021)تحت رقم)5633.
504I

Sté(quick(bridge

ORIENT EL MOKHTAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Sté(quick(bridge
 Av(MED 6 guercif ، 35100،

GUERCIF MAROC
ORIENT EL MOKHTAR شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي املحل دوار 

الجل 2 املاجن هوارة اوالد رحو  - 

35100 جرسيف املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

2063

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (22

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ORIENT EL MOKHTAR

أشغا4) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

مختلفة

-)دراسة وعمل الر2 والتنقيط
-)وسيط تجار2

املحل) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

2)املاجن هوارة اوالد رحو)) دوار الجل)

- 35100)جرسيف املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: القند�ضي) أيوب  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد عبد الحق القند�ضي):))500 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد أيوب القند�ضي عنوانه)ا()

 35100 ( القند�ضي هوارة) اوالد  دوار 

جرسيف املغرب.

القند�ضي) الحق  عبد  السيد 

اوالد) هوارة  (2 الجل) دوار  عنوانه)ا()
رحو)35100)جرسيف املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

السيد أيوب القند�ضي عنوانه)ا()

 35100 هوارة) القند�ضي  اوالد  دوار 

جرسيف املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
10)ما2) )بتاريخ) االبتدائية بجرسيف)

2021)تحت رقم)1073/2021.
506I

XPR IT CONSULTANT

سناك ا4 صابر

)SNACK AL SABIR(
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

XPR IT CONSULTANT
 LOT(SIDI(ABAD 1

 RUE BERKANE N°171
 MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

 SNACK AL(سناك ا4 صابر
SABIR( شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
السعادة رقم د 24 جليز  - 40000 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 
114621

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (02
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
:)سناك) بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.(SNACK AL SABIR(ا4 صابر
:)املؤكوالت) غرض الشركة بإيجاز)

السريعة))بيع املؤكالت الخفيفة(.
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 40000 (- ( جليز) (24 السعادة رقم د)

مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: صابر2) صابر  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() صابر2  صابر  السيد 

امسيرنات)) (409 اقامة النسيم شقة)

80000)اكادير املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

عنوانه)ا() صابر2  صابر  السيد 

امسيرنات)) (409 شقة) النسيم  قامة 

80000)اكادير املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما2) (06 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)123803.

507I

RIF CONSEIL SARL

 SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION

DADOU - SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

RIF CONSEIL SARL

 ARRIERE(RUE(TITOUAN 3EM

 ETAGE(NADOR، 62000،

NADOR MAROC

 SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION

DADOU - SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار والد 

سالم فرخانة الناظور - 62000 

الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 

22131

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

تم إعداد القانون) (2021 مارس) (29

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION

.DADOU - SARL

-تصليح) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الساعات واملجوهرات

للبضائع) والدولي  الوطني  -النقل 

نيابة عن اآلخرين

-استيراد وتصدير البضائع.

:)دوار والد) عنوان املقر االجتماعي)

 62000 (- الناظور) فرخانة  سالم 

الناظور املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

340)حصة) ( (: السيد محمد دادو)

بقيمة)100)درهم للحصة).

330)حصة) ( (: السيد يونس دادو)

بقيمة)100)درهم للحصة).

330)حصة) ( (: السيد اليلس دادو)

بقيمة)100)درهم للحصة).

بقيمة) (340 (: السيد محمد دادو)

100)درهم.

بقيمة) (330 (: السيد يونس دادو)

100)درهم.

بقيمة) (330 (: السيد اليلس دادو)

100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد محمد دادو عنوانه)ا()الحي)

العسكر2 رقم)129)الناظور)62000ر)

الناظور املغرب.

السيد يونس دادو عنوانه)ا()الحي)

 62000 129)الناظور) العسكر2 رقم)

الناظور املغرب.

السيد اليلس دادو عنوانه)ا()الحي)

 62000 129)الناظور) العسكر2 رقم)

الناظور املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

السيد محمد دادو عنوانه)ا()الحي)

 62000 129)الناظور) العسكر2 رقم)

الناظور املغرب.

السيد يونس دادو عنوانه)ا()الحي)
 62000 129)الناظور) العسكر2 رقم)

الناظور املغرب
السيد اليلس دادو عنوانه)ا()الحي)
 62000 129)الناظور) العسكر2 رقم)

الناظور املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما2) (07 بتاريخ) ( االبتدائية بالناضور)

2021)تحت رقم)936.
509I

RA CONSULTING

STE SER CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

RA CONSULTING
 APPT(N° 4 IMMEUBLE(ALAOUI
 RUE(QATAR(VN(FES ، 30000،

FES MAROC
  STE SER CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي متجر رقم 
2، 132 تجزئة امان، بنسودة  فاس 

30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 
67645

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2021 مارس) (22
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. SER CONSTRUCTION
اعما4) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء)و التشييد.
عنوان املقر االجتماعي):)متجر رقم)
)فاس) بنسودة) 132)تجزئة امان،) (،2

30000)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

((: ( بنسليتو) السرغيني  السيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

بنسليتو) السرغيني  السيد 

عنوانه)ا()دوار اوالد بوصالح االندلس)

فاس) يعقوب  موال2  الشقف  عين 

30000)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

بنسليتو) السرغيني  السيد 

عنوانه)ا()دوار اوالد بوصالح االندلس)

فاس) يعقوب  موال2  الشقف  عين 

30000)فاس املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بفاس))بتاريخ)04)ما2)2021 

تحت رقم)2154.

510I

afaqconseil

 FATAMORGANA

HOSPITALITY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

afaqconseil

 N°257 Q.I(SIDI(GHANEM

 BUREAU(N°9 ETAGE 2

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 FATAMORGANA HOSPITALITY

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

اركان كولف غسور الشطر 1 رقم 

325 مراكش - 40000 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

114661

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (15

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FATAMORGANA HOSPITALITY

غرض الشركة بإيجاز):)مشغل دار)

الضيافة أو الرياض

إدارة) الخدمات  إدارة  مقاو4 

فندق.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
رقم) (1 الشطر) غسور  كولف  اركان 

مراكش) (40000 (- مراكش) (325

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

عي�ضى) ايت  فاطمة  السيدة 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عي�ضى) ايت  فاطمة  السيدة 

 2 س) عمارة  بالزا  اقامة  عنوانه)ا()

شقة ا جليز))40000)مراكش مغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

عي�ضى) ايت  فاطمة  السيدة 

 2 س) عمارة  بالزا  اقامة  عنوانه)ا()

شقة ا جليز))40000)مراكش مغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما2) (07 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)183851.

512I
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 STE CONFORMITE DISPONIBILITE

INTEGRITE ET CONSULTING

MR GOLDEN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 STE CONFORMITE

 DISPONIBILITE INTEGRITE ET

CONSULTING

 5RUE GHASSAN KANAFANI

 RCE ESPACE JARDIN LALLA

 MERYEM 4EME(ETAGE

 BUREAU 29 V.N، 30000، FES

MAROC

MR GOLDEN شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 112 شارع 

لال أمينة م.ج الطابق رقم 6 شقة 

رقم 23  - 30000 فاس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجار2 

.62247

الشريك) قرار  بمقت�ضى 

 2021 مارس) (19 في) الوحيداملؤرخ 

مسؤولية) ذات  شركة  حل  تقرر 

 MR محدودة ذات الشريك الوحيد)

 100.000 GOLDEN))مبلغ رأسمالها)

 112 درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي)

 6 رقم) الطابق  م.ج  أمينة  لال  شارع 

شقة رقم)23  - 30000)فاس املغرب)

نتيجة 4):)توقف نشاط الشركة.

و حدد مقر التصفية ب)112)شارع)

لال أمينة م.ج الطابق رقم)6)شقة رقم)

23  - 30000)فاس املغرب.)

و عين:

و) الغفولي  ( محمد) السيد)ة()

فرنسا) باريس  (* باريس) عنوانه)ا()

كمصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس))بتاريخ)07)ما2)2021 

تحت رقم)2240.
513I

cafge

DEVELOPPEMENT INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مالءمة النظام األسا�ضي للشركة

cafge
 Mustapha(el(maani، 234
20130، casablanca(maroc

 DEVELOPPEMENT INVEST
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: 234 
املصطفى املعاني - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.
»مالءمة النظام األسا�ضي للشركة«
رقم التقييد في السجل التجار2: 

.285929
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)22)أبريل)2021
األسا�ضي) النظام  مالءمة  تقرر 

للشركة مع مقتضيات القانون:)-)
حي) املحمدية  باملدينة  فرع  افتتاح 

الفالح بلوك)06)رقم)1620)عالية.
الشركة:) نشاط  تغيير  (-
دوش) و  التقليد2  الحمام  تشغيل 

العام
تجديد قانون األسا�ضي). (-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 10 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ما2)2021)تحت رقم)777678.
515I

karama(conseil

STE FESCITY TRADING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

karama(conseil
رقم 33 الشقة رقم 1 زنقة اسامة 
ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس 
رقم 33 الشقة رقم 1 زنقة اسامة 
ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس، 

30000، فاس املغرب

STE FESCITY TRADING شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم8  

اقامة املنتزه 2 طريق مكناس العمارة 

8 الطابق االو4 الشقة 4 فاس - 

30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

67723

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (14

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FESCITY TRADING

االستيراد) (: غرض الشركة بإيجاز)

/ الغدائية) املواد  والتصدير/بيع 

املتاجرة.
رقم8   (: االجتماعي) املقر  عنوان 

اقامة املنتزه)2)طريق مكناس العمارة)

(- فاس) (4 الشقة) االو4  الطابق  (8

30000)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيد الطاهور2 انس)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد الطاهور2 انس))عنوانه)ا()

هولندا)30000)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

السيد الطاهور2 انس))عنوانه)ا()

هولندا)30000)فاس املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس))بتاريخ)07)ما2)2021 

تحت رقم)2229/2021.

516I

FIDUCOMPETENCES

نيو 2021
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCOMPETENCES
 RUE MUSTAPHA EL MAANI
 ETAGE 3 N(IMMEUBLE 219،

20140، CASABLANCA(MAROC
نيو 2021 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 161 شارع 
عبد املومن محل تجار2 رقم 17  - 

20000 الدار البيضاء  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 
502221

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (21
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
نيو) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.2021
تسويق) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

اللحوم الطرية واملعدة)
 161 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
شارع عبد املومن محل تجار2 رقم)
17  - 20000)الدار البيضاء))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: قبيل) سكينة  السيدة 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
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والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() قبيل  سكينة  السيدة 
 20000  23 رقم) (17 زنقة) (01 حكم)

الدار البيضاء))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
عنوانه)ا() قبيل  سكينة  السيدة 
 20000  23 رقم) (17 زنقة) (01 حكم)

الدار البيضاء))املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ما2)2021)تحت رقم)777476.
517I

karama(conseil

STE JANATI SHOP SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

karama(conseil
رقم 33 الشقة رقم 1 زنقة اسامة 
ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس 
رقم 33 الشقة رقم 1 زنقة اسامة 
ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس، 

30000، فاس املغرب
 STE JANATI SHOP SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 6 
زنقة ضاية عوا الطابق 4 الشقة 

16 اكدا4 الرباط - 10090 الرباط 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجار2 

.144795
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
2021)تقرر حل) 04)فبراير) املؤرخ في)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)
 STE JANATI SHOP(الشريك الوحيد
 100.000 )مبلغ رأسمالها) (SARL AU
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم)
الشقة) (4 زنقة ضاية عوا الطابق) (6
الرباط) (10090 (- اكدا4 الرباط) (16
املغرب نتيجة 4):)الركود االقتصاد2)

/كوفيد19.

 6 رقم) التصفية ب  مقر  و حدد 
الشقة) (4 الطابق) عوا  ضاية  زنقة 
الرباط) (10090 (- اكدا4 الرباط) (16

املغرب.)
و عين:

))جناتي ادري�ضي) السيد)ة()لطيفة)
ابن) عثمان  شارع  (67 عنوانه)ا() و 
عفان الشقة)34)بلوك س.م.ج فاس)
)ة() كمصفي) املغرب  فاس  (30000

للشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية)

- :
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما2) (03 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

2021)تحت رقم)114304/2021.
518I

SAFER FRIL

STE SAFER FRIL SARL AU 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAFER FRIL
حي املطار مجموعة ا الرقم 15 
العيون ، 70000، العيون املغرب
 STE SAFER FRIL SARL AU 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة  
البير الجديد  الرقم 308 العيون  - 

70000 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 
36463

في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (26
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE ( (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.SAFER FRIL SARL AU
لحام) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الشاحنات واملركبات
لحام ابواب املتاجر واملناز4

القيام بجميع الخدمات املتعلقة)
بمجا4 اللحام

عنوان املقر االجتماعي):)زنقة))البير)
الجديد))الرقم)308)العيون))-)70000 

العيون املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99))سنة).
الشركة:)) رأسما4  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:
 -

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

جرير) املطلب  عبد  السيد 
سيد2) (132 رقم) (26 زنقة) عنوانه)ا()
العيون) (70000 البيضاء) مومن 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
جرير) املطلب  عبد  السيد 
الرقم) الجديد  البير  زنقة  عنوانه)ا()
308)العيون))70000)العيون املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما2) (04 بتاريخ) ( بالعيون) االبتدائية 

2021)تحت رقم)1406/2021.
519I

مكتب املحاسبة اطاكوم

STE AMJGAGAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكتب املحاسبة اطاكوم
زنقة 63 رقم 3 تنجداد ، 52600، 

تنجداد املغرب
STE AMJGAGAL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر 
اكروز ملعب - 52600 تنجداد 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 

14775

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (01

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AMJGAGAL

االشغا4) (: غرض الشركة بإيجاز)

املختلفة).

قصر) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

تنجداد) (52600 (- ملعب) اكروز 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: سعيد) العزاو2  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: سعيد) العزاو2  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

العزاو2 سعيد عنوانه)ا() السيد 

 52600 ملعب) تغزديست  قصر 

تنجداد املغرب.

لحسن)) بنعلي  ايت  السيد 

عنوانه)ا()دوار تقشة تغبالت))47900 
زاكورة))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

العزاو2 سعيد عنوانه)ا() السيد 

 52600 ملعب) تغزديست  قصر 

تنجداد املغرب

لحسن)) بنعلي  ايت  السيد 

عنوانه)ا()دوار تقشة تغبالت))47900 
زاكورة))املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 19 بتاريخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

أبريل)2021)تحت رقم)522.

520I



10817 الجريدة الرسميةعدد)5665 - 14)شوا4)1442 )26)ما2)2021) 

AM CONSULTING

 INVESTISSEMENT
 DEVELOPPEMENT

EXPERTISE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

AM CONSULTING
 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD
 RAHA(LISSASFA ، 20232،

CASABLANCA MAROC
 INVESTISSEMENT

  DEVELOPPEMENT EXPERTISE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة 3، 
عمارة د، إقامة مونيك، نهج األمير 
موال2 عبد هللا، هرهورة - 12040 

تمارة املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجار2 
.88023

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)16)مارس)2021)تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 
مونيك،) إقامة  د،) عمارة  (،3 »شقة)
نهج األمير موال2 عبد هللا،)هرهورة)-)
(،2 12040)تمارة املغرب«)إلى)»)شقة)
أكدا4) إقامة ابن سينا،) (، (18 عمارة)

- 10080)الرباط))املغرب«.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما2) (10 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

2021)تحت رقم)114572.
521I

مكتب املحاسبة اطاكوم

STE ALI WALID
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب املحاسبة اطاكوم
زنقة 63 رقم 3 تنجداد ، 52600، 

تنجداد املغرب
STE ALI WALID  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي خطارة 

ايت سعيد فركلة العليا - 52600 

تنجداد املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

14831

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (19

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. ALI WALID

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

واالشغا4) الغير  لحساب  البضائع 

املختلفة.

خطارة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 52600 (- العليا) فركلة  سعيد  ايت 

تنجداد املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: لحسن) عال4  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() لحسن  عال4  السيد 

 52600  74 رقم) النمودجية  القرية 

تنجداد املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

عنوانه)ا() لحسن  عال4  السيد 

 52600  74 رقم) النمودجية  القرية 

تنجداد املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالرشيدية))بتاريخ)03)ما2)

2021)تحت رقم)584.

522I

CABINET FCF CONSULTING

STE GLT SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

CABINET FCF CONSULTING
 Imm(CHAMA(N°18, AV(KESSOU
 MEDDAH(TAZA ، 35000، TAZA

MAROC
STE GLT SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي : عمارة 

هدى مكرر, زنقة زير2 بن عطية,تازة 
- 35000 تازة املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

.589
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر) (2021 مارس) (23 في) املؤرخ 
ذات) شركة  (STE GLT SARL حل)
رأسمالها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها) وعنوان  درهم  (1.000.000
زنقة) مكرر,) هدى  عمارة  اإلجتماعي 
تازة) (35000 (- عطية,تازة) بن  زير2 
املغرب نتيجة لتصفية مبكرة نزوال)

عند قرار جميع الشركاء.
و عين:

السيد)ة()إلهام))لكبير و عنوانه)ا()
تازة) (35000 ب) وريدة  حي  (32 رقم)

املغرب كمصفي))ة()للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
عمارة) وفي  (2021 مارس) (23 بتاريخ)
هدى مكرر,)زنقة زير2 بن عطية,تازة)

- 35000)تازة املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بتازة))بتاريخ)06)ما2)2021 

تحت رقم)263.
523I

TRANS ZANATY SARL

TRANS ZANATY SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TRANS ZANATY SARL
 BP : 24072,  Poste  CHARAF ،
40100، MARRAKECH(MAROC
TRANS ZANATY SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 179 

شقة رقم 15 تجزئة السعادة املنارة  

- 40160  مراكش  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

114313

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2021 مارس) (15

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 TRANS(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.ZANATY SARL

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع.

عمارة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

السعادة) تجزئة  (15 شقة رقم) (179

املنارة))-)40160))مراكش))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسما4  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد حسن الزناتي)):))50)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد محمد الزناتي)):))50)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ( الزناتي) السيد حسن 

  45150 ( دادس) بومالن  بومردو4 

تنغير املغرب.

عنوانه)ا() ( الزناتي) السيد محمد 

  45150 ( دادس) بومالن  بومردو4 

تنغير املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

عنوانه)ا() ( الزناتي) السيد حسن 

  45150 ( دادس) بومالن  بومردو4 

تنغير املغرب.
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عنوانه)ا() ( الزناتي) السيد محمد 
  45150 ( دادس) بومالن  بومردو4 

تنغير املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (28 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

2021)تحت رقم)123511.

524I

RYS CONSULTING

DIYARC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

RYS CONSULTING
205 شارع أبي دار الغفار2 

الطابق التاني سيد2 البرنو�ضي  
الدارالبيضاء ، 20600، 

الدارالبيضاء املغرب
DIYARC شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 64 
زنقة عبد هللا املديوني الطابق االو4 

شقة رقم 2 درب عمر - 20080 
الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 
502197

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (22
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DIYARC
الترويج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العقار2.
 64 رقم) (: عنوان املقر االجتماعي)
زنقة عبد هللا املديوني الطابق االو4)
 20080 (- عمر) درب  (2 رقم) شقة 

الدارالبيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)
درهم،)مقسم كالتالي:

الشرقاو2) اللطيف  عبد  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000   :

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
الشرقاو2) اللطيف  عبد  السيد 
حي) (56 رقم) اس  القطاع  عنوانه)ا()

فونتي)80010)اكادير املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
الشرقاو2) اللطيف  عبد  السيد 
حي) (56 رقم) اس  القطاع  عنوانه)ا()

فونتي)80010)اكادير املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ما2)2021)تحت رقم)777456.

525I

مكتب املحاسبة اطاكوم

STE DERAA ESCARGOT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب املحاسبة اطاكوم
زنقة 63 رقم 3 تنجداد ، 52600، 

تنجداد املغرب
STE DERAA ESCARGOT شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي خطارة 
اروبو فركلة العليا   - 52600 

تنجداد املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 
14795

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2021 مارس) (24
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DERAA ESCARGOT
تربية) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الحلزون وبيع املواد الفالحية.
خطارة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
اروبو فركلة العليا)))-)52600)تنجداد)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
السيد الناصير2 عبد هللا):))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
هللا) عبد  الناصير2  السيد 
عنوانه)ا()غارسيران دكتور)03)ب)02  

52001)مليلية اسبانيا.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
هللا) عبد  الناصير2  السيد 
عنوانه)ا()غارسيران دكتور)03)ب)02  

52001)مليلية اسبانيا
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ) ( بالرشيدية) االبتدائية 

أبريل)2021)تحت رقم)542.
526I

ائتمانية بوعرفة

STE V.R.D YASSINE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية بوعرفة
رقم49 زنقة الدار البيضاء بوعرفة 
بوعرفة، 61200، بوعرفة املغرب

STE V.R.D YASSINE  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

بركوكس قصر زناقة فجيج  - 61200 
فجيج  املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 

897

 10 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�ضى)

القانون) إعداد  تم  (2021 مارس)

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. V.R.D YASSINE

أشغا4) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء)-)بيع مواد البناء).

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

بركوكس قصر زناقة فجيج))-)61200 

فجيج))املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

1.000)حصة) ( (: ( السيد نو ياسين)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

درب) عنوانه)ا() ( السيد نو ياسين)

 61200 ( فجيج) زناقة  قبوش  اوالد 

فجيج))املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

درب) عنوانه)ا() ( السيد نو ياسين)

 61200 ( فجيج) زناقة  قبوش  اوالد 

فجيج))املغرب)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (29 بتاريخ) ( بفجيج) االبتدائية 

2021)تحت رقم)42/2021.

527I
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FIDURIZK

IRMAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDURIZK

 AV ALLAL BEN ABDELLAH LES

 JARDINS(N°4 BENSLIMANE ،

13000، BENSLIMANE(MAROC

IRMAL شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 

السفلي حي الحسني بلوك هاء رقم 

104 بنسليمان - 13000 بنسليمان 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 

6837

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (08

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.IRMAL
-مقاو4) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

أعما4 الكهرباء.

-مقاو4 األعما4 املتنوعة أو البناء.

-بيع العقاقير بالتقسيط).

-بيع مواد البناء)بالتقسيط..

الطابق) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

رقم) بلوك هاء) الحسني  السفلي حي 

بنسليمان) (13000 (- بنسليمان) (104

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: العمر2) هشام  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() العمر2  هشام  السيد 
 104 رقم) هاء) بلوك  الحسني  حي 
بنسليمان)13000)بنسليمان املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسير2 الشركة:

عنوانه)ا() العمر2  هشام  السيد 
 104 رقم) هاء) بلوك  الحسني  حي 
بنسليمان)13000)بنسليمان املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 06 بتاريخ) ( سليمان) ببن  االبتدائية 

ما2)2021)تحت رقم)259.

528I

FIDUCIAIRE BM-COMPTA

IBH TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BM-COMPTA
شارع محمد الخامس عمارة 84 
مكتب رقم 22 ، 90000، طنجة 

املغرب
IBH TRANS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 84 

شارع محمد الخامس شقة رقم 
BOKJIJ. - .22 الطابق األو4 طنجة
 MOHAMED@GMAIL.COM

TANGER MAROC
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

115953
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2021 مارس) (25
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 IBH (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TRANS

النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الوطني و الدولي للبضائع.

 84 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

رقم) شقة  الخامس  محمد  شارع 

BOKJIJ. (- الطابق األو4 طنجة.) (22

 M O H A M E D @ G M A I L . C O M

.TANGER MAROC

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: اللواح) ابراهيم  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد بال4 شتواني):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() اللواح  ابراهيم  السيد 

 RES MILLE PALMIER  158

 MAHAJ MED VI ETG 7 APT 129

TANGER. 90000)طنجة املغرب.

عنوانه)ا() شتواني  بال4  السيد 

 BRANES LOTS FADILA RUE 6

طنجة) (NO 16 TANGER. 90000

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

عنوانه)ا() اللواح  ابراهيم  السيد 

 RES MILLE PALMIER  158

 MAHAJ MED VI ETG 7 APT 129

TANGER. 90000)طنجة املغرب

عنوانه)ا() شتواني  بال4  السيد 

 BRANES LOTS FADILA RUE 6

طنجة) (NO 16 TANGER. 90000

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما2) (03 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)-.

529I

FIDUCIAIRE EL HAFIDI SARL AU

 TAMOUNT AGRI SARL
)تمونت اكر2 (

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL HAFIDI SARL AU

 HAY(BARAKA(SOFIA »B«

 BUREAU(N°01 ، 50300،

 BOUFEKRENE MEKNES

MAROC

TAMOUNT AGRI SARL )تمونت 

اكر2 ( شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي املحل 

الكائن بحي حميميد رقم 1 اكورا2 

الحاجب   الحاجب 51050 اكورا2 

الحاجب املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 

53153

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (14

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

)تمونت) (TAMOUNT AGRI SARL

اكر2)(.

بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االعالف املركبة او غيرها من املنتجات)

العلفية

بيع منتجات الصحة النباتية)
بيع االالت الزراعية))معدات الر2)

واملعجات الزراعية)(.

املحل) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

اكورا2) (1 الكائن بحي حميميد رقم)

اكورا2) (51050 الحاجب) ( ( الحاجب)

الحاجب املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
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 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: ( الحسن) خليفي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: السيدة اطوحماد حسناء)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد خليفي الحسن عنوانه)ا()

اكورا2) 1الحاجب  حميميد) حي 

51050)اكورا2 املغرب.

حسناء) اطوحماد  السيدة 

الحاجب) االدار2  الحي  عنوانه)ا()

اكورا2)51050)اكورا2 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

السيد خليفي الحسن عنوانه)ا()

اكورا2) 1الحاجب  حميميد) حي 

51050)اكورا2 املغرب

السيد اطوحماد محمد عنوانه)ا()

اكورا2) الحاجب  االدار2  الحي 

51050)اكورا2 املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما2) (04 بتاريخ) ( بمكناس) التجارية 

2021)تحت رقم)2218.

530I

CABINET FIDUCIAIRE FAISSAL EL AZDI   

.AZOFIS S.A.R.L
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

CABINET FIDUCIAIRE

298  شارع التهامي الوزاني اقامة 

أماني  رقم 01 تطوان ، 93000، 

تظوان املغرب

AZOFIS S.A.R.L.  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

الحاج محمد بنونة تجزئة عزوز 

اقامة الجودة رقم 3 - 93000 

تطوان املغرب.

وفاة شريك
رقم التقييد في السجل التجار2 

.3473

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)

2021)تم اإلعالم) 22)أبريل) املؤرخ في)

بوفاة الشريك محمد عزوز و توزيع)

لرسم) (
ً
تبعا الورثة  على  حصصه 

 2018 نونبر) (09 في) املؤرخ  اإلراثة 

بالشكل األتي):

 1.897 ( (، ( الزبير عزوز) السيد)ة()

حصة).

 1.897 ( (، ( عزوز) منير  السيد)ة()

حصة).

السيد)ة()عثمان عزوز))،))1.897 

حصة).

((، ( اليون�ضي) الهاللية  السيد)ة()

1.087)حصة).

 948 ( (، ( عزوز) جليلة  السيد)ة()

حصة).

 948 ( (، ( عزوز) امنية  السيد)ة()

حصة).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما2) (06 بتاريخ) ( بتطوان) االبتدائية 

2021)تحت رقم)1012.

532I

ائتمانية بوعرفة

STE KHIR BLADNA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتمانية بوعرفة

رقم49 زنقة الدار البيضاء بوعرفة 

بوعرفة، 61200، بوعرفة املغرب

STE KHIR BLADNA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 306 

تالسينت املركز  - 61252 تالسينت  

املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 

907

 15 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 مارس)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.KHIR BLADNA
تعبئة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
بيع جميع) (- وتعليب املواد الغدائية)
بالدواجن) الخاصة  املركبة  األعالف 

والحيوانات)..
عنوان املقر االجتماعي):)رقم)306 
تالسينت)) (61252 (- ( تالسينت املركز)

املغرب).
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
الوثيق:)) املصطفى  موال2  السيد 
500)حصة بقيمة)100)درهم للحصة.
السيد احمد الوثيق)):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
الوثيق)) املصطفى  موال2  السيد 
عنوانه)ا()زنقة)6)رقم)42)حي معمورة)
القنيطرة))14020)القنيطرة املغرب).

السيد احمد الوثيق))عنوانه)ا()9 
مسنانة طنجة)) (1 اقامة الرضا بلوك)

90060)طنجة))املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
السيد احمد الوثيق))عنوانه)ا()9 
مسنانة طنجة)) (1 اقامة الرضا بلوك)

90060)طنجة))املغرب)
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما2) (07 بتاريخ) ( بفجيج) االبتدائية 

2021)تحت رقم)47.
533I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

شنتوفي بناء
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU
 IMB 13 LOT(MOULIN(IDRISSIA
 BUREAUX(SAFOUA 1ER(ETAGE

 N°05 ATLAS(FES ، 30000، FES

MAROC

شنتوفي بناء شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار اوالد 

معلة االندلس عين الشقف موال2 

يعقوب - 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

67741

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2021 مارس) (29

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)شنتوفي)

بناء.

منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
عقار2

االعما4 املختلفة و البناء.

عنوان املقر االجتماعي):)دوار اوالد)

موال2) الشقف  عين  االندلس  معلة 

يعقوب)-)30000)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد محمد الشنتوفي)):))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد محمد الشنتوفي))عنوانه)ا()

دوار اوالد معلة االندلس عين الشقف)

موال2 يعقوب)30000)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

السيد محمد الشنتوفي))عنوانه)ا()

دوار اوالد معلة االندلس عين الشقف)

موال2 يعقوب)30000)فاس املغرب.



10821 الجريدة الرسميةعدد)5665 - 14)شوا4)1442 )26)ما2)2021) 

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بفاس))بتاريخ)10)ما2)2021 

تحت رقم)2251.

534I

CABINET FIDUCIAIRE FAISSAL EL AZDI   

MEDIAZ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

 CABINET FIDUCIAIRE FAISSAL

EL AZDI

298  شارع التهامي الوزاني اقامة 

أماني  رقم 01 تطوان ، 93000، 

تظوان املغرب

MEDIAZ  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع  

الحاج محمد بنونة زنقة 10 رقم 4 - 

93000 تطوان املغرب.

وفاة شريك
رقم التقييد في السجل التجار2 

.5099

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)

2021)تم اإلعالم) 22)أبريل) املؤرخ في)

عزوز و توزيع) ( بوفاة الشريك محمد)

لرسم) (
ً
تبعا الورثة  على  حصصه 

 2018 نونبر) (19 في) املؤرخ  اإلراثة 

بالشكل األتي):

((، ( اليون�ضي) الهاللية  السيد)ة()

229)حصة).

 393 ( (، ( عزوز) الزبير  السيد)ة()

حصة).

 393 ( (، ( عزوز) منير  السيد)ة()

حصة).

 393 ( (، ( عثمان عزوز) السيد)ة()

حصة).

 196 ( (، ( عزوز) جليلة  السيد)ة()

حصة).

 196 ( (، ( عزوز) أمنية  السيد)ة()

حصة).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما2) (06 بتاريخ) ( بتطوان) االبتدائية 

2021)تحت رقم)1011.

535I

دار االستثمار

إسرامين طرافو 

ISRAMINE TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

دار االستثمار

شارع موال2 سليمان عمارة املامون 

16 مكتب 2 املدينة العليا ، 14000، 

القنيطرة املغرب

 ISRAMINE إسرامين طرافو

TRAVAUX شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 

موال2 عبدالعزيز شارع موال2 

عبدالعزيز رقم 4 القنيطرة - 14000 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 

60535

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

القانون) إعداد  تم  (2021 ما2) (04

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)إسرامين)

.ISRAMINE TRAVAUX(طرافو

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املستخدمين واألشخاص)

أشغا4 وإنشاء)ات متنوعة).

إقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

موال2) شارع  عبدالعزيز  موال2 

عبدالعزيز رقم)4)القنيطرة)-)14000 

القنيطرة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد الصابي عاد4):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد شراج أحمد):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() عاد4  الصابي  السيد 

حي الوحدة)1)مجموعة)1)بلوك أ رقم)

4)سيد2 يحيى الغرب)14250)سيد2)

يحيى الغرب املغرب.

السيد شراج أحمد عنوانه)ا()حي)

الوحدة)2)مجموعة)22)بلوك أوه رقم)

5)سيد2 يحيى الغرب)14250)سيد2)

يحيى الغرب املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

عنوانه)ا() عاد4  الصابي  السيد 

حي الوحدة)1)مجموعة)1)بلوك أ رقم)

4)سيد2 يحيى الغرب)14250)سيد2)

يحيى الغرب املغرب

السيد شراج أحمد عنوانه)ا()حي)

الوحدة)2)مجموعة)22)بلوك أوه رقم)

5)سيد2 يحيى الغرب)14250)سيد2)

يحيى الغرب املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

10)ما2) االبتدائية بالقنيطرة))بتاريخ)

2021)تحت رقم)60535.

536I

FIDUCIAIRE BILAL

MAJICOB TRANSPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BILAL

 BP(S64 MEKNES(PRINCIPAL

 MEKNES ، 50000، MEKNES

maroc

MAJICOB TRANSPORT  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار ايت 

وال4 ايت وال4 - 50000 مكناس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 

53207

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (06

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. MAJICOB TRANSPORT

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع لصالح الغير.

:)دوار ايت) عنوان املقر االجتماعي)

مكناس) (50000 (- وال4) ايت  وال4 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: جما4) بنعمر  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد بنعمر جما4 عنوانه)ا()دوار)

مكناس) (50000 ايت وال4 ايت وال4)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

السيد بنعمر جما4 عنوانه)ا()دوار)

مكناس) (50000 ايت وال4 ايت وال4)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما2) (07 بتاريخ) ( بمكناس) التجارية 

2021)تحت رقم)-.

537I
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AL ASSASSE AFFAIRES

M&N BEAUTY SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AL ASSASSE AFFAIRES

الشقة 5 أ العمارة 15 الطابق الثاني 
زنقة سبو املدينة الجديدة مكناس ، 

MEKNES MAROC ،775

M&N(BEAUTY(SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 7 

الطابق الثاني تجزئة الوفاء 1 و 2 

مكناس - 50000 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

53165

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (13

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 M&N(: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.BEAUTY SARL
صالون) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

للحالقة)-)املتاجرة في مواد التجميل..
 7 رقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 2 و) (1 الوفاء) تجزئة  الثاني  الطابق 

مكناس)-)50000)مكناس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيدة نوا4 حسني):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

السيدة مونية جناب):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() حسني  نوا4  السيدة 
القشلة) حي  (23 رقم) افران  زنقة 

53105)ازرو املغرب.

عنوانه)ا() جناب  مونية  السيدة 
 2 و) (1 تجزئة الوفاء) (2 طابق) (7 رقم)

50000)مكناس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
عنوانه)ا() حسني  نوا4  السيدة 
القشلة) حي  (23 رقم) افران  زنقة 

53105)أزرو املغرب
عنوانه)ا() جناب  مونية  السيدة 
 2 و) (1 تجزئة الوفاء) (2 طابق) (7 رقم)

50000)مكناس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما2) (04 بتاريخ) ( بمكناس) التجارية 

2021)تحت رقم)2224.

538I

BOUGHALEB ET ASSOCIES

MC Team Maroc
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BOUGHALEB ET ASSOCIES
400, شارع محمد الزرقطوني 

الطابق الثاني، الرقم 12 400, شارع 
محمد الزرقطوني الطابق الثاني، 
الرقم 12، 20000، الدار البيضاء 

MAROC
MC Team Maroc شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي مبنى 

راسين دانفا ، 157 شارع أنفا الدار 
البيضاء - 20000 الدار البيضاء 

اململكة املغربية
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

502403
في) مؤرخ  موثق  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (15
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 MC (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.Team Maroc

غرض الشركة بإيجاز):
)•)االستحواذ على حصة)،)وحيازة)
)بشكل مباشر أو غير مباشر() وإدارة)
لألسهم أو األسهم في جميع الشركات)
التجارية أو املالية)،)التي تم تأسيسها)
شكل) بأ2  تشكيلها  سيتم  التي  أو 
في املغرب أو في) سواء) (، من األشكا4)

الخارج)؛
وحيازة) على حصة  االستحواذ  (•
)بشكل مباشر أو غير مباشر() وإدارة)
لجميع األوراق املالية واألوراق املالية)
،)في جميع أدوات االستثمار بأ2 شكل)
من األشكا4)،)املوجودة في املغرب أو)

في الخارج)؛.
مبنى) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
شارع أنفا الدار) (157 (، راسين دانفا)
البيضاء) الدار  (20000 (- البيضاء)

اململكة املغربية.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) رأسما4  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:
 MC Partners الشركة)•)
درهم) (100 Ltd  :  99)حصة بقيمة)

للحصة).
1)حصة) ( السيد حاتم بن احمد):)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
 MC Partners الشركة)•)
Ltd))عنوانه)ا()259)شارع سانت بو4)

01101)فاليتا مالطا.
السيد حاتم بن احمد عنوانه)ا()
شقة) (4 الدور) أنج  ميشيل  شارع  (6
اململكة) البيضاء) الدار  (20000   9

املغربية.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
السيد حاتم بن احمد عنوانه)ا()
شقة) (4 الدور) أنج  ميشيل  شارع  (6
اململكة) البيضاء) الدار  (20000   9

املغربية
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 10 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ما2)2021)تحت رقم)777612.
539I

ST2C

ST NOVA
إعالن متعدد القرارات

ST2C

 AV MOULAY YOUSSEF RUE

 MIMOSAS(N°4 RES(NAJM(APPT

N°4 ، 90000، TANGER(MAROC

ST NOVA »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: شارع 

موال2 يوسف ، زنقة ميموزا رقم 4 

، اقامة النجم ،الشقة 4 - 90000 

طنجة املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجار2: 

.106825

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)09)أبريل)2021

تم اتخاذ القرارات التالية:)

على) ينص  الذ2  (:01 رقم) قرار 

من) األطراف  وإعفاء) قبو4  ( مايلي:)

تفويت) بعد  اإلخطارات  جميع 

 2021 8)أبريل) الحصص الد2 تم في)

املفوت) كما4  الحداد2  السيد  بين 

والسيد كوداال عزيز املفوت اليه

على) ينص  الذ2  (:02 رقم) قرار 

في شخص) (، تعيين مسير ثان) مايلي:)

جانب) إلى  (، عزيز) كوداال  السيد 

املسير الحالي السيد الحداد2 كما4)

جميع) في  ملتزمة  الشركة  تعتبر  (،

أعمالها بالتوقيعات املشتركة للسيد)

الحداد2 كما4 والسيد.)كوداال عزيز

على) ينص  الذ2  (:03 رقم) قرار 

13)من) 7)و) 6)و) مايلي:)تعديل البنود)

النظام األسا�ضي

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)

بند رقم)06:)الذ2 ينص على مايلي:)

النقدية) باملبالغ  الشركاء) يساهم 

السيد) (- ( التالية لهذه الشركة وهي:)

درهم) (50،000.00 كما4) الحداد2 

 50،000.00 عزيز) كوداال  السيد  (-

درهم))املجموع:)100،000.00)درهم.
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على) ينص  الذ2  (:07 رقم) بند 
مايلي:)

تم تحديد رأس املا4 بمبلغ مائة)
درهم() (100،000.00( درهم) ألف 
ومقّسم إلى مائة))100()حصة))بقيمة)
درهم للحصة) ()1،000( اسمية ألف)
بالكامل) ومدفوع  بالكامل  مكتتب  (،
بنسبة) الشركاء) (« لـ) ومخصص 
الحداد2) السيد  (- وهي:) مساهمتهم 
كما4)50)قطعة)-)السيد كوداال عزيز)

50)قطعة.)))-)املجموع:)100)حصة.
بند رقم)13:)الذ2 ينص على مايلي:)
تسير الشركة من قبل شخص ذاتي)
واحد أو أكثر)،)سواء)أكان مرتبطا أم ال)
،)يتم تعيينه من قبل الشريك الوحيد)
بقرار جماعي) أو  النظام األسا�ضي  في 
عاد2 من الشركاء)،)مع أو بدون حد)
)السيد الحداد2 كما4 مواليد) زمني.)
الجنسية) (، بآسفي) (12/11/1981
الوطنية) البطاقة  ،رقم  املغربية)
H422747)،)مقيم في مجمع حساني)
تجزئة كريمة)،)الطابق)3)،)املنار)،)13 
طنجة.))السيد كوداال عزيز)،)مواليد)
بأكادير-أكادير إيدا أو) (12/20/1983
تنان)،)مغربي الجنسية)،)رقم البطاقة)
اقامة) في  مقيم  (H430520 الوطنية)
الرقم) (1 الضحى عين السبع العمارة)
تمارس وظائف) ( البيضاء.) الدار  (10
يتم) حيث  (، مشترك) بشكل  التسيير 
جميع) في  ملتزمة  الشركة  اعتبار 
أعمالها بالتوقيعات املشتركة للسيد)
الحداد2 كما4 والسيد كوداال عزيز.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما2) (10 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)4392.
540I

CFCIM

موزيك اند طايست
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CFCIM
15 شارع مرس السلطان ، 20130، 

الدار البيضاء املغرب
موزيك اند طايست شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي سينما 

موريتانيا، زاوية شارع ولي العهد 

وشارع محمد عبده )سابقا شارع 

صموئيل بيبس(  - 90060 طنجة 

اململكة املغربية

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

115391

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2021 مارس) (04

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)موزيك)

اند طايست.

تقديم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

والحفالت) (، التقليد2) الطعام 

والترفيهية وجميع أنواع) (، املوسيقية)

األنشطة املتعلقة بالطعام.)مقهى وبار)

(، خبز املخبوزات) ومنفذ املشروبات.)

(، متعهد تقديم الطعام) (، املعجنات)

السندويشات)،)البيتزا)،)اآليس كريم)

في املوقع أو ألخذها بعيًدا.

سينما) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
العهد) ولي  شارع  زاوية  موريتانيا،)

شارع) )سابقا  عبده) محمد  وشارع 

طنجة) (90060 (- ( بيبس() صموئيل 

اململكة املغربية.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

هولدين) اطلس  سين  الشركة 

عنوانه)ا()279.)شارع محمد الخامس))

10000)الرباط اململكة املغربية.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسير2 الشركة:

بيرنييه) فرانسوا  بيار  السيد 

 92400 ( هانريوت) ممر  (4 عنوانه)ا()

كوربفوا))فرنسا

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (16 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)3558.

541I

SAHEL ETAB

 ste ALL SERVICES

CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAHEL ETAB

 RUE(MIRANE(LOT 707 HAY

 EL(QODS(N 532، 70000،

LAAYOUNE MAROC

 ste ALL SERVICES

CONSTRUCTION  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

خنيفرة وزنقة اصيل حي خط 
الرملة 01 العيون  - 70000 العيون  

العيون 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

35263

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2021 فبراير) (16

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 ste ALL(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. SERVICES CONSTRUCTION

غرض الشركة بإيجاز):)كراء)مواد)
خدمات) الصناعية  ومواد  البناء)

االشهار واالشغا4 الكبرى.
زنقة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
خنيفرة وزنقة اصيل حي خط الرملة)
01)العيون))-)70000)العيون))العيون.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: السيد بوضاية السالك)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 1000 (: السالك) بوضاية  السيد 

بقيمة)100)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد بوضاية السالك عنوانه)ا()
حي القدس تجزئة الراحة زنقة سبخة)
والد سالم رقم)901)العيون))70000 

العيون العيون.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
السيد بوضاية السالك عنوانه)ا()
حي القدس تجزئة الراحة زنقة سبخة)
والد سالم رقم)901)العيون))70000 

العيون العيون
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
16)فبراير) )بتاريخ) االبتدائية بالعيون)

2021)تحت رقم)503.
543I

BMC

DINABRODE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BMC
زنقة فرحات حشاد ، الطابق األو4 
، ا، الدار البيضاء ، 20130، الدار 

البيضاء املغرب
DINABRODE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
محمد الخامس . 26 زنقة محمد 

الكور2 الطابق 2 املكتب رقم 8 الدار 
البيضاء - 20000 الدارالبيضاء 

املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

501391

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (23

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DINABRODE

مصنع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
مقاو4) (, بالجملة) البيع  (, التطريز)

لألعما4 املتعلقة بتجهيز األقمشة.

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
محمد) زنقة  (26 (. الخامس) محمد 

الكور2 الطابق)2)املكتب رقم)8)الدار)

الدارالبيضاء) (20000 (- البيضاء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

((: الحكيم) عبد  صالح  السيد 

درهم) (100 بقيمة) حصة  (40.000

للحصة).
السيد صالح))زين الدين):))40.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 20.000 ( (: السيدة صالح ديهان)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 400 (: السيد صالح عبد الحكيم)

بقيمة)100)درهم.
 400 (: الدين) زين  ( السيد صالح)

بقيمة)100)درهم.

السيدة صالح ديهان):)200)بقيمة)

100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

الحكيم) عبد  صالح  السيد 
عنوانه)ا()درب لعفو زنقة)51)رقم)33 

الدارالبيضاء) (20320 الدارالبيضاء)

املغرب.

الدين) زين  ( صالح) السيد 
عنوانه)ا()درب لعفو زنقة)51)رقم)33 
الدارالبيضاء) (20320 الدارالبيضاء)

املغرب.
عنوانه)ا() ديهان  صالح  السيدة 
 33 رقم) (51 زنقة) لعفو  درب 
الدارالبيضاء) (20320 الدارالبيضاء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
الحكيم) عبد  صالح  السيد 
عنوانه)ا()درب لعفو زنقة)51)رقم)33 
الدارالبيضاء) (20320 الدارالبيضاء)

املغرب
السيد صالح عمر عنوانه)ا()درب)
الدارالبيضاء) (33 رقم) (51 لعفو زنقة)

20320)الدارالبيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
(- بتاريخ) ( البيضاء) بالدار  التجارية 

تحت رقم)-.
544I

STE AGEFICO SARL

 HAMZA SAID
 DISTRIBUTION
AUTOMATIQUE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

STE AGEFICO SARL
12 شارع عمر الخيام الطابق الثاني 

رقم 4 ، 90000، طنجة املغرب
 HAMZA SAID DISTRIBUTION

AUTOMATIQUE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق 

الرباط مجمع بيتي عمارة ج26 رقم 
112 - 90000 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجار2 

.69273
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تقرر حل) (2021 08)مارس) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
 HAMZA SAID DISTRIBUTION
رأسمالها) مبلغ  ( (AUTOMATIQUE

مقرها) وعنوان  درهم  (100.000
اإلجتماعي طريق الرباط مجمع بيتي)
عمارة ج26)رقم)112 - 90000)طنجة)
لم تحقق الهدف) (: املغرب نتيجة 4)

الذ2 أسست من أجله.
طريق) ب  التصفية  مقر  حدد  و 
رقم) الرباط مجمع بيتي عمارة ج26)

112 - 90000)طنجة املغرب.)
و عين:

السيد)ة()تريستان))كوتوريي أرشير)
و عنوانه)ا()طريق الرباط مجمع بيتي)
112 90000)طنجة) عمارة ج26)رقم)

املغرب كمصفي))ة()للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
طريق) (: بالتصفية) املتعلقة  الوثائق 
رقم) الرباط مجمع بيتي عمارة ج26)

112
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
مارس) (31 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)240929.
545I

CABINET FIDUCIAIRE FAISSAL EL AZDI   

MEDIAZ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

 CABINET FIDUCIAIRE FAISSAL
EL AZDI

298  شارع التهامي الوزاني اقامة 
أماني  رقم 01 تطوان ، 93000، 

تظوان املغرب
MEDIAZ  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

الحاج محمد بنونة زنقة 10 رقم 4 - 
93000 تطوان املغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجار2 

.5099
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) (2021 أبريل) (22 املؤرخ في)
مسير جديد للشركة السيد)ة())الزبير)
عزوز و جليلة عزوز كمسير آخر تبعا)

لوفاة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما2) (06 بتاريخ) ( بتطوان) االبتدائية 

2021)تحت رقم)1011.

546I

CABINET FIDUCIAIRE FAISSAL EL AZDI   

MEDIAZ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

 CABINET FIDUCIAIRE FAISSAL

EL AZDI

298  شارع التهامي الوزاني اقامة 

أماني  رقم 01 تطوان ، 93000، 

تظوان املغرب

MEDIAZ  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع  

الحاج محمد بنونة زنقة 10 رقم 4 

شارع  الحاج محمد بنونة زنقة 10 

رقم 4 93000 تطوان املغرب.

وفاة شريك
رقم التقييد في السجل التجار2 

.5099

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)

2021)تم اإلعالم) 22)أبريل) املؤرخ في)

توزيع) و  عزوز  أمنية  الشريك  بوفاة 

لرسم) (
ً
تبعا الورثة  على  حصصه 

 2020 يناير) (09 في) املؤرخ  اإلراثة 

بالشكل األتي):

 169 ( (، ( الهاللية عزوز) السيد)ة()

حصة).

((، ( البوعزاو2) محمد  السيد)ة()

252)حصة).

السيد)ة()مريم البوعزاو2))،))225 

حصة).

السيد)ة()سارة البوعزاو2))،))225 

حصة).

السيد)ة()زينب البوعزاو2))،))225 

حصة).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما2) (06 بتاريخ) ( بتطوان) االبتدائية 

2021)تحت رقم)1011.

547I
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CABINET FIDUCIAIRE FAISSAL EL AZDI   

AZOFIS S.A.R.L
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

CABINET FIDUCIAIRE
298  شارع التهامي الوزاني اقامة 
أماني  رقم 01 تطوان ، 93000، 

تظوان املغرب
AZOFIS S.A.R.L  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
الحاج محمد بنونة تجزئة عزوز 
اقامة الجودة رقم 3 - 93000 

تطوان املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجار2 
.3473

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) (2021 أبريل) (22 املؤرخ في)
مسير جديد للشركة السيد)ة()جليلة)

عزوز والزبيرعزوز كمسير آخر
تبعا لوفاة املسير.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما2) (06 بتاريخ) ( بتطوان) االبتدائية 

2021)تحت رقم)1012.
548I

Naciri(&(Associés

SAYIL STAR 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAYIL STAR SARL AU
شــركـة محدودة املسؤولية ذات 

شريك فريد رأسمـالهـا 50.000 درهم
مقـرهـا االجتماعـي: زنقة سمية، 

إقامة شهرزاد 3، الطابق  الخامس، 
الرقم 22، بامليي

الدارالبيضاء - املغرب
السجل التجار2 بالدارالبيضاء 

تحـت رقــم 500325
تـــــــــأســـيـس

بمقـتضـى عـقــد عـرفـي مبرم في الدار)
تم) (،2021 أبريل) (12 بتاريخ) البيضاء)
املسؤولية) محدودة  شــركــة  تأسيس 
املميزات) ذات  فريد،) شريك  ذات 

التالية:)

 SAYIL STAR  SARL(((:(الـتـســمــيـة
AU

محدودة) شـــركــــة  (: الــنــــــــوع) (
املسؤولية ذات شريك فريد.)

و) استثمار  )املوجز() (: الغــــــرض)
تنمية و استغال4 مشاريع عقارية و)
الزراعية) األنشطة  كافة  إنجاز  كذا 
لحسابها أو لحساب األغيار،)استيراد)

وتصدير جميع املنتجات واملعدات.
الرأسما4) (: الشركـــة) مـا4  رأس 
ألف) خمسين  مبلغ  في  محدد 
 500 إلى) مقسم  (، درهم) ()50.000(
دراهم) (100 حصة اجتماعــيـة بقيمة)
كليا) اكتتابها  تم  الواحـدة،) للحصة 
السيد) من طرف  بالكامل  وتحريرها 

غسان مراد.
سمية،) زنقة  (: االجتماعي) املقر 
)الخامس،) 3،)الطابق) إقامة شهرزاد)
(- الدارالبيضاء) بامليي  (،22 الرقم)

املغرب.
99)سنة ابتداء)مـن تـاريـخ) (: املـــــــدة)

تـقـيـيـد الشـركـة بالسـجــل التجـار2.
املسير:

للشركة) أو4  كمسيــر  تعييـــن  تم 
ملدة غير محددة السيد غــســـــــان مــــراد)

(Ghassan(Murad(
بالسجل) الشركة  تقييد  تم 
 26 بتاريخ) بالدارالبيضاء) التجار2 

أبريل)2021)تحت رقم)500325.

549I

I&I(LAW(FIRM(S.A.R.L

شركة آية لإلعالم
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

I&I(LAW(FIRM(S.A.R.L
3، شارع 2 مارس، إقامة مروة، 
الطابق الرابع. ، 20490، الدار 

البيضاء املغرب
شركة آية لإلعالم شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي سيد2 
مومن ، حي ركبوت،الزنقة 11، 

الرقم 06 ، الطابق الثاني - 20570 
الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

112533

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2001 أبريل) (09

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

شركة) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

آية لإلعالم.

غرض الشركة بإيجاز):)التصوير،)

التوضيب)،)اإلنتاج و اإلعداد السمعي)

البصر2.

سيد2) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

(،11 ركبوت،الزنقة) حي  (، مومن)

 20570 (- الطابق الثاني) (، (06 الرقم)

الدارالبيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 110.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 55 ( (: إقواسن) هللا  عبد  السيد 

حصة بقيمة)1.000)درهم للحصة).

55)حصة) ( (: السيد رشيد حمد2)

بقيمة)1.000)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عبد هللا إقواسن عنوانه)ا()
 113 رقم) (،09 زنقة) (،01 حي الرجاء)

23020)الدارالبيضاء)املغرب.

السيد رشيد حمد2 عنوانه)ا()حي)
مبروكة،))الـزنقة)23،)رقم)16 23030 

الدارالبيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

السيد عبد هللا إقواسن عنوانه)ا()
 113 رقم) (،09 زنقة) (،01 حي الرجاء)

23020)الدارالبيضاء)املغرب

السيد رشيد حمد2 عنوانه)ا()حي)
مبروكة،))الـزنقة)23،)رقم)16 23030 

الدارالبيضاء)املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 31 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أكتوبر)2001)تحت رقم)206149.

550I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

STATION ASKLOU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL

SARL

Appt.N°2, 2°Etage(Lot.

 B22 Lotissement(Zaitoune

 TIKIOUINE(AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

STATION ASKLOU شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 
االو4 رقم 27 بلوك أ تجزئة الزيتون 

تيكوين اكادير - 80000 اكادير 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 

47363

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (08

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.STATION ASKLOU

إدارة)) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

أو) الصناعية  أو  التجارية  الخدمات 

الزراعية املدنية أو العسكرية.

الطابق) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
بلوك أ تجزئة الزيتون) (27 االو4 رقم)

اكادير) (80000 (- اكادير) تيكوين 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
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مبلغ رأسما4 الشركة):))120.000 
درهم،)مقسم كالتالي:

السيد ادريس الهاللي):))300)حصة)
بقيمة)100)درهم للحصة).

 300 ( (: السيد الحفيظ امشاعرو)
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 300 ( (: افيداص) امحمد  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد عبد هللا غاز2):))300)حصة)
بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() الهاللي  ادريس  السيد 
تجزئة) (36 عمارة) (1 الضحى) اقامة 
البيضاء) الدار  السبع  عين  بوسيت 

20000)الدار البيضاء)املغرب.
امشاعرو) الحفيظ  السيد 
تيزنيت)) تفراوت  تزكا  حي  عنوانه)ا()

85000)تيزنيت))املغرب.
السيد امحمد افيداص عنوانه)ا()
شارع محمد الخامس رقم)143)ط)1 
شقة)5)طنجة)90060)طنجة املغرب.
عنوانه)ا() غاز2  عبد هللا  السيد 
زنقة)446)رقم)4)حي املوظفين اكادير)

80000)اكادير املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
عنوانه)ا() الهاللي  ادريس  السيد 
تجزئة) (36 عمارة) (1 الضحى) اقامة 
البيضاء) الدار  السبع  عين  بوسيت 

20000)الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما2) (07 بتاريخ) ( باكادير) التجارية 

2021)تحت رقم)99480.
552I

CABINET FIDUCIAIRE FAISSAL EL AZDI   

.AZOFIS S.A.R.L
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

CABINET FIDUCIAIRE
298  شارع التهامي الوزاني اقامة 
أماني  رقم 01 تطوان ، 93000، 

تطوان املغرب
AZOFIS S.A.R.L.  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

الحاج محمد بنونة تجزئة عزوز 

اقامة الجودة رقم 3 شارع الحاج 

محمد بنونة تجزئة عزوز اقامة 

الجودة رقم 3 93000 تطوان 

املغرب.

وفاة شريك
رقم التقييد في السجل التجار2 

.3473

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)

2021)تم اإلعالم) 22)أبريل) املؤرخ في)

توزيع) و  عزوز  أمنىة  الشريك  بوفاة 

لرسم) (
ً
تبعا الورثة  على  حصصه 

 2020 يناير) (09 في) املؤرخ  اإلراثة 

بالشكل األتي):

((، ( اليون�ضي) الهاللية  السيد)ة()

160)حصة).

((، ( البوعزاو2) محمد  السيد)ة()

239)حصة).

السيد)ة()مريم البوعزاو2))،))213 

حصة).

السيد)ة()سارة البوعزاو2))،))213 

حصة).

السيد)ة()زينب البوعزاو2))،))213 

حصة).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما2) (06 بتاريخ) ( بتطوان) االبتدائية 

2021)تحت رقم)1012.

553I

COMPETENCES CONSULTANTS

IEFM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مالءمة النظام األسا�ضي للشركة

 COMPETENCES

CONSULTANTS

 N°5, Bd(Zerktouni  Rés(la

 Tourette 3éme(étage(Bureau

 N°8 ، 20100، Casablanca

MAROC

IEFM »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: اقامة 

مرجانة 293 شارع عبد املومن 

الطابق االو4  - 20042 الدار 

البيضاء املغرب.

»مالءمة النظام األسا�ضي للشركة«
رقم التقييد في السجل التجار2: 

.425837

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)26)أبريل)2021

األسا�ضي) النظام  مالءمة  تقرر 

القانون:) مقتضيات  مع  للشركة 

تحيين النظام االسا�ضي للشركة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 10 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ما2)2021)تحت رقم)777705.

554I

FIDUNIVERSEL

م & ب اجونسمو
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUNIVERSEL

 AVENUE HASSAN SEGHIR 33

 CASABLANCA، 20030،

CASABLANCA MAROC

م & ب اجونسمو شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 26 شارع 

مرس سلطان شقة 3 طابق 1 - 

20700 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

502503

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (23

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)م)&)ب)

اجونسمو.
غرض الشركة بإيجاز):)أعما4 بناء)

مختلفة.
26)شارع) عنوان املقر االجتماعي):)
 -  1 طابق) (3 شقة) سلطان  مرس 

20700)الدارالبيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: مجيد) حليمة  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 1000 (: مجيد) حليمة  السيدة 

بقيمة)100)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() مجيد  حليمة  السيدة 
34)رقم5)حي) إقامة املنصور العمارة)

سالم)20640)الدارالبيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
عنوانه)ا() مجيد  حليمة  السيدة 
34)رقم5)حي) إقامة املنصور العمارة)

سالم)20640)الدارالبيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ما2)2021)تحت رقم)777918.

555I

مركز الجبايات و املحاسبة

IFNIMEDIA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مركز الجبايات و املحاسبة
رقم 31 الطابق الرابع عمارة امنار ، 

86350، انزكان املغرب
IFNIMEDIA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي منز4 من 

الطابق العلو2 كائن بمركز ميراللفت 
اقليم سيد2 افني  - 85352 سيد2 

إفني املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 

4811

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

تم إعداد القانون) (2021 مارس) (23

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.IFNIMEDIA

غرض الشركة بإيجاز):)

واملجالت) الصحف  تحرير  (-

االلكترونية والورقية من أ2 نوع..

:)منز4 من) عنوان املقر االجتماعي)

الطابق العلو2 كائن بمركز ميراللفت)

85352)سيد2) (- ( اقليم سيد2 افني)

إفني املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: نادية) ايوب  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() نادية  ايوب  السيدة 

مركز ميراللفت))سيد2 افني))85352 

سيد2 إفني املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

عنوانه)ا() نادية  ايوب  السيدة 

مركز ميراللفت))سيد2 افني))85352 

سيد2 إفني املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما2) (07 بتاريخ) ( بتيزنيت) االبتدائية 

2021)تحت رقم)166.

557I

WIFAK GESTION

I3E CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسما4 الشركة

WIFAK GESTION
شارع عبد العالي بنشقرون مكاتب 
زينب طابق رقم 2 مكتب رقم 8 . ، 

30000، فاس املغرب
I3E CONSULTING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

البيروني العمارة رقم 4 الشقة رقم 
12 أكدا4  - 10090 الرباط املغرب.

رفع رأسما4 الشركة
رقم التقييد في السجل التجار2 

.58185
العام) الجمع  بمقت�ضى 
يونيو) (15 في) املؤرخ  اإلستثنائي 
2020)تم رفع رأسما4 الشركة بمبلغ)
من) أ2  درهم«) (800.000« قدره)
»1.800.000)درهم«)إلى)»2.600.000 
درهم«)عن طريق):))إدماج احتياطي أو)
أرباح أو عالوات إصدار في رأس املا4.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (27 بتاريخ) ( التجارية بالرباط)

2020)تحت رقم)105814.

558I

COMPETENCES CONSULTANTS

NACI WORK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)

 COMPETENCES
CONSULTANTS

 N°5, Bd(Zerktouni  Rés(la
 Tourette 3éme(étage(Bureau
 N°8 ، 20100، Casablanca

MAROC
NACI WORK شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي 10 زنقة 
زيد ابن الرفاعي الطابق الثالت 
املعاريف - 20100 الدار البضاء 

املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجار2 

.419291

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 

تمت) (2021 أبريل) (26 في) املؤرخ 

نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

البقولية) الخضروات  زراعة  (-

وجميع) واملاشية  األغنام  وتربية 

املنتجات ذات الصلة.

املنتجات) جميع  بيع  شراء) (-

الزراعية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 10 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ما2)2021)تحت رقم)777708.

559I

BELGAZI ALI

RENT FAST AUTO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

BELGAZI ALI

شارع امير موال2 عبد هللا رقم 33 

- طبق 1 - رقم املكتب 16 طنجة، 

90000، طنجة املغرب

RENT FAST AUTO شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي  تجزءة 

 2Tr - لعيون  84 زنقة والية لعيون

90000 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجار2 

.53103

العام) الجمع  بمقت�ضى 

 2021 ما2) (04 في) اإلستثنائياملؤرخ 

املسؤولية) ذات  شركة  حل  تقرر 

املحدودة)RENT FAST AUTO))مبلغ)
وعنوان) درهم  (100.000 رأسمالها)
لعيون)) تجزءة  ( اإلجتماعي) مقرها 
 2Tr - 90000 زنقة والية لعيون) (84
رأس املا4) ( (: طنجة املغرب نتيجة 4)

تراكم) يمتصه  الذ2  االجتماعي 

الخسائر.

تجزءة) التصفية ب  مقر  و حدد 

 2Tr - زنقة والية لعيون) (84 ( لعيون)

90000)طنجة املغرب.)

و عين:

و) الطويل  ( يا) زكر  السيد)ة()

 87 زنقة) ورياغل  بن  حي  عنوانه)ا()

رقم)5 90000)طنجة املغرب كمصفي)

)ة()للشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية)
:)تجزئة لعيون))84)زنقة والية لعيون)

2Tr)-)طنجة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما2) (12 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)242353.

561I

FUTURE CONSEIL

STE H2 INVEST NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FUTURE CONSEIL

50 زنقة يوسف بن تاشفين الطابق 

األو4 ، 26100، برشيد املغرب

STE(H2 INVEST(NEGOCE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 10زنقة 

الحرية .الطابق 3 الشقة 5 الدار 

البيضاء  - 20120 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 

502709

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 ما2) (03

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.H2 INVEST NEGOCE
تسويق) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
مستلزمات) أو  أواني  أو  أجهزة 

التصوير.
تسويق جميع منتجات و األجهزة)

متجر.
10زنقة) (: املقر االجتماعي) عنوان 
الدار) (5 الشقة) (3 .الطابق) الحرية)
البيضاء) الدار  (20120 (- ( البيضاء)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: السيد الكرداد2 حسن)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد الكرداد2 حسن عنوانه)ا()
 26100 برشيد) العلجة  تجزئة  (16

برشيد املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
السيد الكرداد2 حسن عنوانه)ا()
 26100 برشيد) العلجة  تجزئة  (16

برشيد املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 11 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ما2)2021)تحت رقم)777882.
562I

FITARCO

 ABDELLAH ET SES FILS
CHANGE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FITARCO
 33BD(ALI(DERKAOUI  CITE

 YOUSSOUFIA(TIZNIT ، 85000،
TIZNIT MAROC

 ABDELLAH ET SES FILS

CHANGE شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 59  سوق 
اوبيهي  باب اكلو  85000 تيزنيت 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

2561
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2014 غشت) (06
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء)
 ABDELLAH ET SES FILS

.CHANGE
صرف) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العمالت).
عنوان املقر االجتماعي):)59))سوق)
تيزنيت) (85000 ( اكلو) باب  ( اوبيهي)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسما4  مبلغ 

1.000.000)درهم،)مقسم كالتالي:
السيد بوتشلحيت رشيد)):))5.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
السيد بوتشلحيت سعيد)):))5.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
رشيد)) بوتشلحيت  السيد 
ودادية) م  ( مجموعة) (64 عنوانه)ا()

املوظفين))85000)تيزنيت))املغرب).
سعيد)) بوتشلحيت  السيد 
ودادية) م  ( مجموعة) (64 ( عنوانه)ا()

املوظفين))85000)تيزنيت))املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
رشيد)) بوتشلحيت  السيد 
ودادية) م  ( مجموعة) (64 ( عنوانه)ا()

املوظفين))85000)تيزنيت املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
01)شتنبر) بتاريخ) ( االبتدائية بتيزنيت)

2014)تحت رقم)411.

563I

مكتب املحاسبة

 ZAKARIA HED TRAVAUX
DIVERS SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

مكتب املحاسبة
5 زنقة عبد املومن بن علي ، 
52000، الرشيدية املغرب

 ZAKARIA HED TRAVAUX
DIVERS SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي املجموعة 

04 رقم 257 عين العاطي 01 
الرشيدية - 52000 الرشيدية 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 
2021/14449

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 يناير) (07
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 ZAKARIA HED TRAVAUX

.DIVERS SARL AU
استغال4) (: غرض الشركة بإيجاز)

فالحي
اشغا4 مختلفة.

عنوان املقر االجتماعي):)املجموعة)
 01 العاطي) عين  (257 رقم) (04
الرشيدية) (52000 (- الرشيدية)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسما4  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: ( زكرياء) هد2  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ( زكرياء) هد2  السيد 

 01 257)عين العاطي) 04)رقم) الزنقة)

الرشيدية)52000)الرشيدية املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

عنوانه)ا() ( زكرياء) هد2  السيد 

 01 257)عين العاطي) 04)رقم) الزنقة)

الرشيدية)52000)الرشيدية املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالرشيدية))بتاريخ)28)يناير)

2021)تحت رقم)96/2021.

564I

Audimi

ART CHAKIR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

Audimi

 Borj(El(yacout, Imm. B, 2éme

 étage, bureau 4, ، 20120،

Casablanca maroc

ART CHAKIR شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 13 شارع 

أحمد املجاطي ، إقامات األلب ، 

الطابق 1 ، رقم 8 ، املعاريف.  - 

20000 الدار البيضاء املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجار2 

.389561

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 

املؤرخ في)01)أبريل)2021)تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املقر 

إقامات (، شارع أحمد املجاطي) (13«



10829 الجريدة الرسميةعدد)5665 - 14)شوا4)1442 )26)ما2)2021) 

)األلب)،)الطابق)1)،)رقم)8)،)املعاريف.))

إلى) املغرب«) الدار البيضاء) (20000  -

(، الياقوت) برج  (، املسكيني) »رحا4 

العمارة ب)،)الطابق)2)،)رقم)4))مكتب)

البيضاء)) الدار  ( (20000  -   .(7 رقم)

املغرب«.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أبريل)2021)تحت رقم)775399.

565I

ECOCOMPTA

GAMA WEB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ECOCOMPTA

 BD AMBASSADEUR 386

 BEN AICHA RESIDENCE

 MACHALLAH B.P:20290

 CASABLANCA ، 20290،

CASABLANCA MAROC

GAMA WEB شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 6 زنقة 

كالفيرو4 الطابق 2 رقم 5 حي 

املستشفيات - 20503 الدارالبيضاء  

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجار2 

.475687

العام) الجمع  بمقت�ضى 

 2021 أبريل) (23 اإلستثنائياملؤرخ في)

املسؤولية) ذات  شركة  حل  تقرر 

مبلغ) ( (GAMA WEB املحدودة)

وعنوان) درهم  (100.000 رأسمالها)

كالفيرو4) زنقة  (6 اإلجتماعي) مقرها 

(- حي املستشفيات) (5 رقم) (2 الطابق)

)املغرب نتيجة) الدارالبيضاء) (20503

4):)توقف النشاط.

زنقة) (6 و حدد مقر التصفية ب)

حي) (5 رقم) (2 الطابق) كالفيرو4 

20503)الدارالبيضاء)) (- املستشفيات)

املغرب.)

و عين:

و) دنون  ( ( املهد2) السيد)ة()

عمارة) الشفشاوني  شارع  عنوانه)ا()

السبع) عين  (9 شقة) (3 طابق) ب1)

املغرب) ( الدارالبيضاء) (20250

كمصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

العقود) تبليغ  محل  و   املخابرة 

و الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 11 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ما2)2021)تحت رقم)777980.

567I

zakaria(gestion(snc 

ARS JODRAN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

zakaria(gestion(snc

 rue(maarakat(badr(erac 29

 khemisset(n ، 15000، khemisset

maroc

ARS JODRAN شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تقاطع 

شارع املقاومة و شارع بئرانزاران - 

15000 الخميسات املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 

29241

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2021 مارس) (29

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 ARS (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.JODRAN

:)أعما4 أو) غرض الشركة بإيجاز)

تشييد متنوعة الدراسة واالستشارة.

تقاطع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

(- بئرانزاران) شارع  و  املقاومة  شارع 

15000)الخميسات املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة رفقي سارة عنوانه)ا()188 

 15000 الياسمين) املرابطين  شارع 

khemisset)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

السيدة رفقي سارة عنوانه)ا()188 

 15000 الياسمين) املرابطين  شارع 

الخميسات املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ) ( بالخميسات) االبتدائية 

أبريل)2021)تحت رقم)308.

568I

ABENN(AUDIT(&(CONSEIL

MED GEST IMMOBILIERE
إعالن متعدد القرارات

ABENN(AUDIT & CONSEIL

مجمع  بسمة  1 ج ه1بالدور األر�ضي 

شقة  3 ، 20000، الدار البيضاء 

املغرب

 MED GEST IMMOBILIERE

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجتماعي: شارع ابن 

رشد الرباط - - الرباط املغرب.

»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجار2: 

.85109

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)28)أبريل)2021

تم اتخاذ القرارات التالية:)

قرار رقم)1:)الذ2 ينص على مايلي:)

املنصار2) عمر  السيد  على  املوافقة 

كشريك جديد للشركة.

قرار رقم)2:)الذ2 ينص على مايلي:)
رفع رأسما4 الشركة من)2.000.000 
إنشاء) خال4  من  (2.029.600 الى)
سهًما) ()296( مائتان وستة وتسعون)
درهم) ()100( مائة) بقيمة  للشركة 
لكل منها)،يتم تخصيصها للسيدعمر)
للشركة. جديد  كشريك  ( االنصار2)
العدد اإلجمالي ألسهم) وبذلك يصل 
ومائتان) ألفا  عشرون  إلى  الشركة 
سهًما) ()20296( وتسعون) وستة 
للشركة بقيمة مائة))100()درهم لكل)

منها.
قرار رقم)3:)الذ2 ينص على مايلي:)
رفع رأسما4 الشركة من)2.029.000 
الى)2.360.000)من خال4 إنشاء)ثالثة)
آالف وثالثمائة وأربعة))3304)(سهًما)
لكل منها) ()100( للشركة بقيمة مائة)
،تم تخصيصها للشركاء)بما يتناسب)
مع مشاركتهم في رأس املا4 مقرًبا إلى)

أقرب حصة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)
بند رقم)6:)الذ2 ينص على مايلي:)

املساهمات)
بند رقم)8:)الذ2 ينص على مايلي:)

رأس املا4
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما2) (11 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

2021)تحت رقم)114591.

569I

NBS MAROC

NBS MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NBS MAROC
 almassar(route(de(safi 345

 marrakech ، 40000، marrakech
maroc

nbs maroc شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 345 

املسار طريق اسفي مراكش - 40000 
مراكش املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 

114691

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�ضى)

القانون) إعداد  تم  (2021 ما2) (06

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية):

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 nbs (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.maroc

وكالة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقارية.

 345 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

املسار طريق اسفي مراكش)-)40000 

مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

بابار) صديق  محمد  السيد 

اإلسكندرية) 41طريق  ( عنوانه)ا()

اململكة) لندن  (َ،41 سار2) إبسون 

املتحدة.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

بابار) صديق  محمد  السيد 

اإلسكندرية) 41طريق  ( عنوانه)ا()

اململكة) لندن  (َ،41 سار2) إبسون 

املتحدة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما2) (06 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)2345190.

570I

TARIK BOUABDELLAOUI

HRAOUI HAMID SARL/AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TARIK BOUABDELLAOUI

 Hay(angad(rue(c18 n41 lazaret ،

60000، Oujda(Maroc

 HRAOUI HAMID SARL/AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقك1 زنقة 

و3 تجزئة باحميدة حي السعادة ظهر 

املحلة وجدة - 60000 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

37289

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (27

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HRAOUI HAMID SARL/AU

كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الجيت سكي و املراكب و دراجات املاء)

و االلعاب املائية.
رقك1  (: االجتماعي) املقر  عنوان 
زنقة و3)تجزئة باحميدة حي السعادة)

وجدة) (60000 (- وجدة) املحلة  ظهر 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: حميد) هراو2  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() حميد  هراو2  السيد 
السالم) تجزئة  الفا�ضي  عال4  شارع 
وجدة) (60000 وجدة) رقم1822)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
عنوانه)ا() حميد  هراو2  السيد 
السالم) تجزئة  الفا�ضي  عال4  شارع 
وجدة) (60000 وجدة) رقم1822)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما2) (07 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2021)تحت رقم)1723.
571I

fiduciaire(dar(dmana

BOUKORA CASH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduciaire(dar(dmana
حي الدرعاويين درب الدرعاويين 

رقم 10 وزان حي الدرعاويين درب 
الدرعاويين رقم 10 وزان، 16200، 

وزان املغرب
BOUKORA CASH  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  مركز قلعة 

بوقرة جماعة قلعة بوقرة اقليم 
وزان - 16200 وزان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 
1773

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (21
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. BOUKORA CASH

وكالة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
تحويل االموا4.

مركز) ( (: االجتماعي) املقر  عنوان 
قلعة بوقرة جماعة قلعة بوقرة اقليم)

وزان)-)16200)وزان املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
مرشا4:)) الرحمان  عبد  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
مرشا4) الرحمان  عبد  السيد 
املهاروة) ا  املهارزة  دوار  عنوانه)ا()
 24000 ( الجديد) البئر  ( الساحل)

الجديدة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
مرشا4) الرحمان  عبد  السيد 
املهاروة) ا  املهارزة  دوار  عنوانه)ا()
 24000 الجديد) البئر  ( الساحل)

الجديدة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما2) (10 بتاريخ) ( بوزان) االبتدائية 

2021)تحت رقم)2997.

573I

MOGADOR CONSULTING

BOUFOUSS ELEVAGE
شركة التضامن

حل شركة

MOGADOR CONSULTING
 APPT(RDC(N° 385 RUE

 KENITRA(BORJ 1 ، 44000،
ESSAOUIRA MAROC

BOUFOUSS ELEVAGE شركة 
التضامن)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي محل 
متواجد برقم 15 شارع موال2 

اسماعيل - 44000 الصويرة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجار2 
.3573
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بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر) (2021 فبراير) (25 في) املؤرخ 

 BOUFOUSS التضامن) شركة  حل 

 100.000 )مبلغ رأسمالها) (ELEVAGE

اإلجتماعي) مقرها  وعنوان  درهم 

شارع موال2) (15 محل متواجد برقم)

44000)الصويرة املغرب) (- اسماعيل)

املالية) الوضعية  تدهور  (: (4 نتيجة 

التعامل) على  القدرة  وعدم  للشركة 

مع املصاريق بمختلف انواعها...

محل) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

موال2) شارع  (15 برقم) متواجد 

اسماعيل)-)44000)الصويرة املغرب.)

و عين:

و) بوفوس  ( محمد) السيد)ة()

موال2) شارع  (15 رقم) عنوانه)ا()

املغرب) الصويرة  (44000 اسماعيل)

كمصفي))ة()للشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية)

:)محل متواجد برقم)15)شارع موال2)

اسماعيل الصويرة

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما2) (11 بتاريخ) ( االبتدائية بالصويرة)

2021)تحت رقم)165.

575I

BT CONSEIL

DALLADELSOL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BT CONSEIL

 Espace(maarif(Rue(abouishak(al

 marouni angle bd roudanie etg

4 N° 12، 20000، CASA(MAROC

DALLADELSOL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 10 زنقة 

الحرية الطابق 3 الشقة 5 - 20000 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

502585

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 ما2) (03

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DALLADELSOL

جميع) (• (: بإيجاز) الشركة  غرض 

خاص) بشكل  ولكن  البناء) أعما4 

الصناعي) الرصف  أعما4  جميع 

واألنشطة املماثلة.

والتسوية) الحفر  أعما4  جميع  (•

والردم والصرف واألسمنت والرصف.

(، والبالط) (، البناء) أعما4  (•

(، والكهرباء) (، والسباكة) (، والدهان)

وجميع أعما4 البناء.

الداخلية) البناء) أعما4  جميع  (•

والخارجية:)البناء)والهدم.

التبليط وتغطية) جميع أعما4  (•

األرضيات.

والتجديد) البناء) أعما4  جميع  (•

وغير) السكنية  للمباني  العامة 

السكنية.

األعما4) البناء:) أعما4  جميع  (•

الداخلية) والتشطيبات  اإلنشائية 

والخارجية.

،)جميع أنواع) عامة) •)شركة بناء)

أنواع) تجديد جميع  (، البناء) أعما4 

املباني.

الفنية) الدراسات  إجراء) (•

واملشورة وتحليل االختبارات.

واألعما4) املشاريع  إدارة  (•

وإدارة) الخاص  للحساب  واالقتناء)

جميع األوراق املالية.

•)توزيع مواد البناء.

•)استيراد وتصدير منتجات البناء)

من وإلى أ2 جهة.

اإلنشائية) األعما4  جميع  (•

وجميع ِحَرف) (، والتشطيبات للمبنى)

البناء.

املعامالت) جميع  (، أعم) وبشكل 

الصناعية) أو  التجارية  أو   املالية 

املالية) األوراق  أو  العقارية   أو 

املتعلقة بشكل) أو املعامالت األخرى 

جزئًيا) أو  كلًيا  مباشر  غير  أو  مباشر 

وأ2) أعاله  املوضح  الشركة  بغرض 

غرض مشابه أو ذ2 صلة من املحتمل)

الشركة) تطوير  يحابي  أو  يسهل  أن 

ونشاطها..
زنقة) (10 (: عنوان املقر االجتماعي)

 20000 - 5 3)الشقة) الحرية الطابق)

الدارالبيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 510 ( (: لشهب) مصطفى  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 490 ( (: أبوحنيفة) مريم  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد مصطفى لشهب))عنوانه)ا()
الدار) (24 رقم) (9 درب عبد هللا زنقة)

الدارالبيضاء) (20000 البيضاء)

املغرب.

السيدة مريم أبوحنيفة عنوانه)ا()

 301 34)عمارة) إقامة املستقبل ج ه)
البيضاء) معروف  سيد2  (21 رقم)

20000)الدارالبيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

السيد مصطفى لشهب))عنوانه)ا()
الدار) (24 رقم) (9 درب عبد هللا زنقة)

الدارالبيضاء) (20000 البيضاء)

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 10 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ما2)2021)تحت رقم)777765.

576I

BUREAU ESSOUFYANI

SN2AAT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BUREAU ESSOUFYANI

 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH

 RUE(ALJAZIRA(ALKHADRA ،

70000، LAAYOUNE(MAROC

SN2AAT  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي القسم 

الزنقة 20 رقم 21 العيون - 70000 

العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 

33427

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2020 أكتوبر) (14

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. SN2AAT

أشغا4) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

والكهرباء) املاء) ( أشغا4) (- البناء)

ونجارة) والسيراميك  والصباغة 

الخشب واأللومنيوم)-))أشغا4 التزين)

إنشاء) (- للمباني) والخارجي  الداخلي 

وصيانة املساحات الخضراء..

حي) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

(- العيون) (21 رقم) (20 القسم الزنقة)

70000)العيون املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
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 1.000 ( (: اعتبي) محمد  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() اعتبي  محمد  السيد 
زنقة ابن رشد سيد2 افني) (82 رقم)

85200)سيد2 افني املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
عنوانه)ا() اعتبي  محمد  السيد 
زنقة ابن رشد سيد2 افني) (82 رقم)

85200)سيد2 افني املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون))بتاريخ)14)أكتوبر)

2020)تحت رقم)2447.
578I

Perfect advice

 Ste GENERAL DE
L’AFRIQUE DE L’OUEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

Perfect advice
 Rés(Moustakbal, Imm 264 Et
  4, Appt(N°19 - Sidi(Maârouf
 Casablanca(Rés(Moustakbal,

 Imm 264 Et 4, Appt(N°19 - Sidi
 Maârouf  Casablanca، 20450،

CASABLANCA MAROC
 Ste GENERAL DE L’AFRIQUE DE

L’OUEST شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة رقم 
50 حي خط الرملة 01 العيون - 

70000 العيون املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجار2 
.26479

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تمت) (2021 ما2) (04 في) املؤرخ 

املصادقة على):
الغني)) عبد  )ة() السيد) تفويت 
من) اجتماعية  حصة  (500 مخداد)
)ة() السيد) ( 500)حصة لفائدة) أصل)
ما2) (04 بتاريخ) ( حيدر) اإلاله  عبد 

.2021

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
ما2) (11 بتاريخ) ( بالعيون) االبتدائية 

2021)تحت رقم)1475/2021.

579I

FITARCO

IGTRAN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

FITARCO
 33BD(ALI(DERKAOUI  CITE

 YOUSSOUFIA(TIZNIT ، 85000،
TIZNIT MAROC

IGTRAN شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : ملتقى 
شارع الحسن الثاني وشارع علي 

الدرقاو2 اليوسفية 85000 تيزنيت 
املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

.601
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
2020)تقرر حل) 21)دجنبر) املؤرخ في)
املسؤولية) ذات  شركة  (IGTRAN
 100.000 رأسمالها) مبلغ  املحدودة 
اإلجتماعي) مقرها  وعنوان  درهم 
وشارع) الثاني  الحسن  شارع  ملتقى 
 85000 اليوسفية) الدرقاو2  علي 
تيزنيت املغرب نتيجة لتوقف النشاط)

.
و عين:

و) اكوتران  ( الحسين) السيد)ة()
سوس) حدائق  تجزئة  (9 عنوانه)ا()
)ة() تيزنيت املغرب كمصفي) (85000

للشركة.
و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)
ملتقى) وفي  (2020 دجنبر) (21 بتاريخ)
علي) وشارع  الثاني  الحسن  شارع 
تيزنيت) (85000 اليوسفية) الدرقاو2 

املغرب.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (08 بتاريخ) ( االبتدائية بتيزنيت)

2021)تحت رقم)130.

580I

COMPTA-YASS SARL AU

V EMPLOI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
استدراك خطٍإ

استدراك خطٍإ وقع بالجريدة 

الرسمية

COMPTA-YASS SARL AU

 IMM IBN KHALDOUN AV IBN

 KHALDOUNE(BR 10 V.N(SAFI ،

46000، SAFI(MAROC

V EMPLOI شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

 وعنوان مقرها اإلجتماعي حي فرح 

البقعة 113 سيد2 بوزيد آسفي 

املغرب - 46000 آسفي  املغرب.

بالجريدة) وقع  خطٍإ) إستدراك  (

ما2) (26 بتاريخ) (5665 الرسمية عدد)

.2021

بدال من):)100.000.000

يقرأ):)1.000.000

الباقي بدون تغيير.

581I

comptasultlta sarl

SADEQ SAKANE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

comptasultlta sarl

تجزئة خديجة زنقة واد ورغة الرقم 

241 الطابق االو4 الدروة برشيد ، 

26202، الدروة املغرب

SADEQ SAKANE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

ماجوريل املدخل رقم 1 الرقم 

املكتب 4 الطابق األو4   - 26202 

الدروة برشيد املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

15131

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�ضى)

القانون) إعداد  تم  (2021 ما2) (03

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SADEQ SAKANE

منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقار2.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الرقم) (1 رقم) املدخل  ماجوريل 

 26202 (- ( ( الطابق األو4) (4 املكتب)

الدروة برشيد املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

750)حصة) ( (: السيد صادق علي)

بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد صادق هشام):))250)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() علي  صادق  السيد 

3)عمارة) رياض البرنو�ضي مج سكنية)

الدارالبيضاء) (20100  21 رقم) (1

املغرب.

عنوانه)ا() هشام  صادق  السيد 

فرنسا)20100)بوردو املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

عنوانه)ا() علي  صادق  السيد 

3)عمارة) رياض البرنو�ضي مج سكنية)

1)رقم)2 26100)الدارالبيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما2) (07 بتاريخ) ( ببرشيد) االبتدائية 

2021)تحت رقم)586.

582I
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SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

»GHAFOUR-TEC«
إعالن متعدد القرارات

 SOCIETE MAZAGAN
COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement(Al(Qods, El
Jadida ، 24000، الجديدة املغرب
»GHAFOUR-TEC« »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرها االجتماعي: مراب رقم 
16، تجزئة رياض السالم، الجديدة 

- - الجديدة املغرب.
»إعالن متعدد القرارات«

رقم التقييد في السجل التجار2: 
.18125

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)30)أبريل)2021

تم اتخاذ القرارات التالية:)
على) ينص  الذ2  (:1 رقم) قرار 
مايلي:)نقل مقر الشركة من:10،)زنقة)
(،5 الشقة) الثالث،) الطابق  الحرية،)
(،16 رقم) مراب  إلى:) البيضاء) الدار 

تجزئة رياض السالم،)الجديدة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات)

النظام األسا�ضي التالية:)
بند رقم)4:)الذ2 ينص على مايلي:)
زنقة) من:10،) الشركة  مقر  نقل  تم 
(،5 الشقة) الثالث،) الطابق  الحرية،)
(،16 رقم) مراب  إلى:) البيضاء) الدار 

تجزئة رياض السالم،)الجديدة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما2) (11 بتاريخ) ( االبتدائية بالجديدة)

2021)تحت رقم)26444.
583I

CABINET BAHMAD

SPF BCD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

CABINET BAHMAD
إقامة مراكش بالزا عمارة د 1 شقة 
ب 21 الطابق الثاني جليز مراكش 
إقامة مراكش بالزا عمارة د 1 شقة 
ب 21 الطابق الثاني جليز مراكش، 

40000، مراكش املغرب

SPF BCD شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي دومين 

رويا4 بالم-فيال 26 طريق أمزميز 

كم 12 ملحق تمصلوحت - 40000 

مراكش املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجار2 

.73247

العام) الجمع  بمقت�ضى 

 2021 يناير) (31 في) اإلستثنائياملؤرخ 

املسؤولية) ذات  شركة  حل  تقرر 

مبلغ رأسمالها) ( (SPF BCD املحدودة)

مقرها) وعنوان  درهم  (11.010.000

بالم-فيال) رويا4  دومين  اإلجتماعي 

ملحق) (12 كم) أمزميز  طريق  (26

تمصلوحت)-)40000)مراكش املغرب)

نتيجة 4):)قرار الشركاء.

دومين) ب  التصفية  مقر  حدد  و 

أمزميز) طريق  (26 بالم-فيال) رويا4 

 40000 (- ( 12)ملحق تمصلوحت) كم)

مراكش املغرب.)

و عين:

بروزارد)) ( ( أندر2) السيد)ة()

بالم-فيال) رويا4  دومين  وعنوانه)ا()

 12 أمزميز—كيلومتر) -32طريق 

ملحق تمصلوحت))40000)))مراكش))

الغرب كمصفي))ة()للشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية)

طريق) (26 بالم-فيال) رويا4  دومين  (:

تمصلوحت) ملحق  (12 كم) أمزميز 

40000)مراكش

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما2) (10 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)123910.

584I

ائتمانية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

RIO GOLD MEDIA GROUP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ائتمانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 7724-01 
صندوق البريد رقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب
 RIO GOLD MEDIA GROUP
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

اكسيكسات سوق 10 رقم 02 - 
73000 الداخلة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجار2 

.16599
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) (2021 أبريل) (01 في) املؤرخ 

املصادقة على):
اطريح) ( يحفظ) )ة() تفويت السيد)
 250 حصة اجتماعية من أصل) (20
ابراهيم)) )ة() السيد) ( لفائدة) حصة 

الزين بتاريخ)01)أبريل)2021.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 21 بتاريخ) ( االبتدائية بواد2 الدهب)

أبريل)2021)تحت رقم)650.
585I

FIDUCIAIRE HAMDELS

 IT BEST PRACTICES
PROMOTERS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE HAMDELS
 Cité(Essalam, Appt 4 Imm 22

 Casablanca, Hay(Hassani, Hay
 Essalam، 20230، CASABLANCA

maroc
 IT BEST PRACTICES

PROMOTERS   شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي قامة 
الزرقاء ، 117 زنقة ابن منير، 

الطابق االو4 الشقة رقم 2 الدار 

البيضاء 20000 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

502243

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 ما2) (03

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 IT (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. BEST PRACTICES PROMOTERS

خدمة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

التوصيل واملشورة والتصميم.

قامة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الزرقاء)،)117)زنقة ابن منير،)الطابق)

البيضاء) الدار  (2 رقم) الشقة  االو4 

20000)الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد))نور الدين عزيز2):))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 1000 (: السيد))نور الدين عزيز2)

بقيمة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد))نور الدين عزيز2 عنوانه)ا()

8ج عملية رياض اال لفة درج)8)طابق)

1)شق)110)م س)31)عمارة)8  20000 

الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

السيد))نور الدين عزيز2 عنوانه)ا()

8ج عملية رياض اال لفة درج)8)طابق)

1)شق)110)م س)31)عمارة)8  20000 

الدار البيضاء)املغرب.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 03 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ما2)2021)تحت رقم)777536.

586I

FITARCO

B2 DELICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

FITARCO

 33BD(ALI(DERKAOUI  CITE

 YOUSSOUFIA(TIZNIT ، 85000،

TIZNIT MAROC

B2 DELICES شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : 21 تجزئة  

اوبيهي  افراك - 85000 تيزنيت 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجار2 : 

.3259

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2021 ما2) (07 في) املؤرخ 

شركة ذات مسؤولية) (B2 DELICES

محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ)

وعنوان) درهم  (10.000 رأسمالها)

اوبيهي)) ( تجزئة) (21 مقرها اإلجتماعي)

افراك)-)85000)تيزنيت املغرب نتيجة)

لتوقف النشاط).

و عين:

وحمان) ايت  ( عبدهللا) السيد)ة()

افرك) ابيهي  تجزئة  (21 عنوانه)ا() و 

)ة() تيزنيت املغرب كمصفي) (85000

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

تجزئة) (21 وفي) (2021 ما2) (07 بتاريخ)

اوبيهي افراك)85000)تيزنيت املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما2) (11 بتاريخ) ( بتيزنيت) االبتدائية 

2021)تحت رقم)174.

587I

FITARCO

DOCTOR SERVER

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

FITARCO

 33BD(ALI(DERKAOUI  CITE

 YOUSSOUFIA(TIZNIT ، 85000،

TIZNIT MAROC

DOCTOR SERVER شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : 9  تجزئة 

الفيض 2 اليوسفية 85000 تيزنيت 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجار2 : 

.2003

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 

2020)تقرر حل) 15)دجنبر) املؤرخ في)

ذات) شركة  (DOCTOR SERVER

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد مبلغ رأسمالها)10.000)درهم)

تجزئة) ( (9 وعنوان مقرها اإلجتماعي)

تيزنيت) (85000 اليوسفية) (2 الفيض)

املغرب نتيجة لتوقف النشاط).

و عين:

السيد)ة()عمر))بورجا و عنوانه)ا()

املوظفين) ودادية  ( و) بلوك  (83 رقم)

)ة() تيزنيت املغرب كمصفي) (85000

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

بتاريخ)15)دجنبر)2020)وفي)9)تجزئة)

الفيض)2)اليوسفية)-)85000)تيزنيت)

املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (08 بتاريخ) ( االبتدائية بتيزنيت)

2021)تحت رقم)129.

588I

STE TADLA AFFAIRES SARLAU

RABI RIDE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

STE TADLA AFFAIRES SARLAU
شارع محمد الخامس رقم 14 

الطابق االو4 الشقة 2 قصبة تادلة 
، 23354، قصبة تادلة املغرب

RABI RIDE  شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 20 
غشت رقم 254 - 23350 قصبة 

تادلة املغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجار2 
.421

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) (2021 فبراير) (09 املؤرخ في)
السيد)ة() للشركة  جديد  مسير 
تبعا) وحيد  كمسير  اسامة  الربيعي 

لقبو4 استقالة املسير.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 30 بتاريخ) ( االبتدائية بقصبة تادلة)

أبريل)2021)تحت رقم)47.
589I

mohammed(boumzebra

BILADI AGRO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسما4 الشركة

mohammed(boumzebra
 N° 8 BD(ALLAL(BEN(ABDELLAH
 FKIH(BEN(SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC
BILADI AGRO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 
رديوس الطابق األر�ضي شارع 

الحسن الثاني - 23200 الفقيه بن 
صالح املغرب.

رفع رأسما4 الشركة
رقم التقييد في السجل التجار2 

.3607

العام) الجمع  بمقت�ضى 

فبراير) (08 في) املؤرخ  اإلستثنائي 

الشركة) رأسما4  رفع  تم  (2021

درهم«) (900.000,00« قدره) بمبلغ 

إلى) درهم«) (100.000,00« من) أ2 

((: عن طريق) درهم«) (1.000.000,00«

تقديم حصص نقدية أو عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ) ( االبتدائية بالفقيه بن صالح)

11)ما2)2021)تحت رقم)141/2021.

590I

FIDEXIA 

DINA FACILITY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDEXIA

 300Rue(Mostapha(El(Maâni,

 2ème(étage(Bureau(N° 26,

 Centre-Ville, Casablanca ،

20140، Casablanca(Maroc

DINA FACILITY شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 300 زنقة 

مصطفى املعاني الطابق التاني  الدار 

البيضاء - 20140 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

502001

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (14

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 DINA (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.FACILITY
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أشغا4) (- (: غرض الشركة بإيجاز)
الهندسة املدنية)

)-أشغا4 البناء)واألعما4 املختلفة.)
عنوان املقر االجتماعي):)300)زنقة)
مصطفى املعاني الطابق التاني))الدار)
البيضاء) الدار  (20140 (- البيضاء)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
((: منعيم) الحليم  عبد  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
منعيم) الحليم  عبد  السيد 
 64 رقم) األدارسة  تجزئة  عنوانه)ا()
الداربيضاء) (20000 ( سيد2 معروف)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
منعيم) الحليم  عبد  السيد 
 64 رقم) األدارسة  تجزئة  عنوانه)ا()
الداربيضاء) (20000 ( سيد2 معروف)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 06 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ما2)2021)تحت رقم)777423.

591I

BUCOGEST

TFM LOGISTIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BUCOGEST
حي أموكا2 شارع محمد 

الخامس126 الدشيرة انزكان 
 INEZGANE، 86360، INEZGANE

املغرب
TFM LOGISTIQUE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي الرقم 

34 الزنقة 308 حي املرس الدشيرة 
الجهادية - 86350 انزكان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 
23287

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 ما2) (03
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 TFM (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LOGISTIQUE
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير وطنيا و دوليا
اللوجستيك

االستراد والتصدير.
الرقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الدشيرة) املرس  حي  (308 الزنقة) (34

الجهادية)-)86350)انزكان املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 400.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.000 ( (: الحسين) حيم  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 1.000 ( (: السيد بوفرو2 فيصل)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 1.000 ( (: محمد) كروش  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() الحسين  حيم  السيد 
حي املسيرة بلوك أ رقم)213)الدراركة)

أكادير)80000)اكادير املغرب.
السيد بوفرو2 فيصل عنوانه)ا()
شارع الزرقطوني عمارة امعيف رقم)
1)الداخلة))73000)الداخلة املغرب.

عنوانه)ا() محمد  كروش  السيد 
تيكيوين اكادير) (29 حي الزيتون رقم)

80000)اكادير املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
عنوانه)ا() الحسين  حيم  السيد 
حي املسيرة بلوك أ رقم)213)الدراركة)

أكادير)80000)اكادير املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما2) (11 بتاريخ) ( بانزكان) االبتدائية 

2021)تحت رقم)1083.

592I

fiduciaire(dar(dmana

STE SALAMOUNE
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
STE SALAMOUNE  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
املنظر الجميل رقم 269-2 وزان - 

16200 وزان املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

1771
في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2021 مارس) (29
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. SALAMOUNE
منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقار2.
تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
(- وزان) (269-2 رقم) الجميل  املنظر 

16200)وزان املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 400.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 2.000 ( (: جمعة) مسلم  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 2.000 ( (: السيد لحسن الهوار2)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() جمعة  مسلم  السيد 

عمارة) النهضة  ( تجزئة) العدير  ( حي)

06)وزان) الشقة رقم) (271 )رقم) هند)

16200)وزان املغرب.

السيد لحسن الهوار2 عنوانه)ا()

حي اكادير تجزئة الياسمين السعادة)

وزان) (16200 وزان) (05 الشقة) (24

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

عنوانه)ا() جمعة  مسلم  السيد 

عمارة) النهضة  ( تجزئة) العدير  ( حي)

06)وزان) الشقة رقم) (271 )رقم) هند)

16200)وزان املغرب

عنوانه)ا() الهوار2  مريم  السيدة 

امل)4)رقم)94)ح 2 م الرباط)10140 

الرباط املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما2) (05 بتاريخ) ( بوزان) االبتدائية 

2021)تحت رقم)2996.

593I

zakaria(gestion(snc 

ecoflexi sol
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

zakaria(gestion(snc

 rue(maarakat(badr(erac 29

 khemisset(n ، 15000، khemisset

maroc

ecoflexi(sol شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 91 زنقة 

فرحات حشاد الخميسات - 15000  

الخميسات املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 

29251
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2020 دجنبر) (29
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ecoflexi(sol
تصنيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البالطة املطاطية
أعما4 إعادة التدوير

زنقة) (91 (: عنوان املقر االجتماعي)
  15000 (- فرحات حشاد الخميسات)

الخميسات املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 -

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عبد الغني املناني عنوانه)ا()
 15000 تادارت) (11 زنقة) (210

الخميسات املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
السيد عبد الغني املناني عنوانه)ا()
 15000 تادارت) (11 زنقة) (210

الخميسات املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ) ( بالخميسات) االبتدائية 

أبريل)2021)تحت رقم)353.
594I

جيني))فيزيو

 TRADE & CONSULTING
SOLUTIONS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

جيني  فيزيو
36 زنقة عمان ، 12000، الدار 

البيضاء املغرب
 TRADE & CONSULTING

SOLUTIONS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي  26 محج 

مرس السلطان الطابق 1 رقم 3  - 

12000 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

499261

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2021 مارس) (17

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 TRADE(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.&(CONSULTING(SOLUTIONS

كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املعدات و االالت الصناعية)

االستشارات)

التجارة

االستيراد و التصدير.

عنوان املقر االجتماعي):))26)محج)
 -   3 رقم) (1 مرس السلطان الطابق)

12000)الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 50.000 ( الشركة:) رأسما4  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 PHILIPPE SANTE LUIS السيد)

 100 BABUIN :  250)حصة بقيمة)

درهم للحصة).

 ANGELO MARCO السيد)

 100 BABUIN :  250)حصة بقيمة)

درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

 PHILIPPE SANTE LUIS السيد)

BABUIN)عنوانه)ا()2)تجزءة))انفا)3 

15000))الجديدة املغرب.

 ANGELO MARCO السيد)

انفا) ( تجزءة) (24 BABUIN)عنوانه)ا()

3 15000))الجديدة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

 ANGELO MARCO السيد)

انفا) ( تجزءة) (24 BABUIN)عنوانه)ا()

3 15000))الجديدة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 15 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أبريل)2021)تحت رقم)499261.

595I

COMPETENCES CONSULTANTS

 QUINCAILLERIE SANITAIRE

IMJADE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 COMPETENCES

CONSULTANTS

 N°5, Bd(Zerktouni  Rés(la

 Tourette 3éme(étage(Bureau

 N°8 ، 20100، Casablanca

MAROC

 QUINCAILLERIE SANITAIRE

IMJADE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

كرونوبل رقم 53 الصخور السوداء  

- 20290 الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجار2 

.73249

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2021 مارس) (11 في) املؤرخ 

املصادقة على):

رضا) الحسن  )ة() السيد) تفويت 

985)حصة اجتماعية من أصل)985 

حصة لفائدة))السيد))ة()محمد رضا)

بتاريخ)11)مارس)2021.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

 06 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أبريل)2021)تحت رقم)773471.

596I

SAHEL ETAB

 STE TRANSEFER D'ARGENT

GARTI CASH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وفاة شريك

SAHEL ETAB

 RUE(MIRANE(LOT 707 HAY

 EL(QODS(N 532، 70000،

LAAYOUNE MAROC

   ste(transefer(d›argent(garti(cash

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

ابوبكر الصديق رقم 17 و 19 حي 

املسيرة العيون العيون 70000 

العيون العيون.

وفاة شريك
رقم التقييد في السجل التجار2 

.26117

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)

2021)تم اإلعالم) 20)أبريل) املؤرخ في)

بوفاة الشريك ادريس))الكارتي و توزيع)

لرسم) (
ً
تبعا الورثة  على  حصصه 

 2020 دجنبر) (03 في) املؤرخ  اإلراثة 

بالشكل األتي):

((، ( ( الكارتي) ( اميمة) السيد)ة()

218.750)حصة).

((، ( ( الكارتي) صوفيا  السيد)ة()

218.750)حصة).

((، ( الكارتي) ياسين  السيد)ة()

437.500)حصة).

((، ( ( االزمي) امينة  السيد)ة()

125.000)حصة).

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما2) (05 بتاريخ) ( بالعيون) االبتدائية 

2021)تحت رقم)1429/2021.

597I
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COMPETENCES CONSULTANTS

 QUINCAILLERIE SANITAIRE
IMJADE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
مالءمة النظام األسا�ضي للشركة

 COMPETENCES
CONSULTANTS

 N°5, Bd(Zerktouni  Rés(la
 Tourette 3éme(étage(Bureau
 N°8 ، 20100، Casablanca

MAROC
 QUINCAILLERIE SANITAIRE
IMJADE »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوان مقرها االجتماعي: زنقة 

كرونوبل رقم 53 الصخور السوداء 
- 20290 الدار البيضاء املغرب.

»مالءمة النظام األسا�ضي للشركة«
رقم التقييد في السجل التجار2: 

.73249
بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)12)أبريل)2021
األسا�ضي) النظام  مالءمة  تقرر 
القانون:) مقتضيات  مع  للشركة 

تحيين النظام االسا�ضي للشركة
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 10 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ما2)2021)تحت رقم)777706.

598I

jilovta sarl

STE SAJATI BTP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

jilovta sarl
 hay(el(wifak(elhassani(rue(AL

 ONS  7 n° 15 ، 60030، OUJDA
MAROC

STE SAJATI BTP شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 21 محمد 
بلخضر طريق بن اوليشاك - 60000 

وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 

37291

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�ضى)

القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (08

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SAJATI BTP

االشغا4) (: غرض الشركة بإيجاز)

العمومية و املختلفة.

عنوان املقر االجتماعي):)21)محمد)

 60000 بلخضر طريق بن اوليشاك)-)

وجدة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 500.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 5.000 ( (: السيد عصام الطاهرية)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عصام الطاهرية عنوانه)ا()

 35000 ( شارع النخيل باب مرزوكة)

تازة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

السيد عصام الطاهرية عنوانه)ا()

 35000 ( شارع النخيل باب مرزوكة)

تازة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما2) (07 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2021)تحت رقم)1724.

599I

jilovta sarl

STE ADLI IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

jilovta sarl

 hay(el(wifak(elhassani(rue(AL

 ONS  7 n° 15 ، 60030، OUJDA

MAROC

ste adli immobilier  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

ماك�ضي طريق العونية رقم 09 - 

60000 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

37279

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (13

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 ste adli(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. immobilier

منعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقار2.

تجزئة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 -  09 رقم) العونية  طريق  ماك�ضي 

60000)وجدة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد احمد العدلي):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

السيد محمد العدلي):))500)حصة)

بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() العدلي  احمد  السيد 
  4 رقم) (1 حي املستقبل طريق الهامة)

60000)وجدة املغرب.

عنوانه)ا() العدلي  محمد  السيد 
شارع قدور الورطا�ضي تجزئة الكوثر)
 60000 254)مكرر) طريق الكمة رقم)

وجدة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
عنوانه)ا() العدلي  احمد  السيد 
  4 رقم) (1 حي املستقبل طريق الهامة)

60000)وجدة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما2) (06 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2021)تحت رقم)1697.
600I

FISCAL(&(LEGAL(TEAM

 DIGITAL ديجيطال أطالنتيك
ATLANTIC SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

FISCAL & LEGAL(TEAM
 RUE(TAHA(HOUCINE 5EME 3
 ETAGE(QUARTIER(GAUTHIER،
20060، CASABLANCA(MAROC

 DIGITAL ديجيطا4 أطالنتيك
ATLANTIC SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي  شارع عزيز 

بال4 الطابق الخامس الزرقطوني 
- املعارف  -  20330 الدار البيضاء 

اململكة املغربية.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجار2 
.274949

العام) الجمع  بمقت�ضى 
 2020 21)دجنبر) اإلستثنائياملؤرخ في)
املسؤولية) ذات  شركة  حل  تقرر 
أطالنتيك) ديجيطا4  املحدودة 
مبلغ) ( (DIGITAL ATLANTIC SARL
وعنوان) درهم  (385.000 رأسمالها)
بال4) عزيز  شارع  ( اإلجتماعي) مقرها 
(- الزرقطوني) الخامس  الطابق 
البيضاء) الدار  (20330 ( (- ( املعارف)
الحل) (: (4 نتيجة  املغربية  اململكة 
الطوعي بعد أزمة اقتصادية أدت إلى)

إفالس الشركة.
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و حدد مقر التصفية ب))شارع عزيز)

الزرقطوني) الخامس  الطابق  بال4 

الدار البيضاء) (20330 ( (- ( املعارف) (-

اململكة املغربية.)

و عين:

السيد)ة()توماس))با2 و عنوانه)ا())

Noisy-le- 93160((شارع د2 الفينير

Grand)فرنسا))كمصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 30 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مارس)2021)تحت رقم)772516.

601I

FIDUCIAIRE HAMDELS

EL IMANI PRESTIGE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE HAMDELS

 Cité(Essalam, Appt 4 Imm 22

 Casablanca, Hay(Hassani, Hay

 Essalam، 20230، CASABLANCA

maroc

EL IMANI PRESTIGE  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 

الزرقاء ، 117 زنقة ابن منير، 

الطابق االو4 الشقة رقم 2 الدار 

البيضاء 20330 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

501703

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (23

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 EL (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. IMANI PRESTIGE
غرض الشركة بإيجاز):)أعما4 كل)

الصفقات.
اقامة) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
الزرقاء)،)117)زنقة ابن منير،)الطابق)
البيضاء) الدار  (2 رقم) الشقة  االو4 

20330)الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: اليماني) هشام  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه)ا() اليماني  هشام  السيد 
تجزئة حدائق االلفة عمارة أ10)شقة)
البيضاء) الدار  (20220 االلفة) (17

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
عنوانه)ا() اليماني  هشام  السيد 
تجزئة حدائق االلفة عمارة أ10)شقة)
البيضاء) الدار  (20220 االلفة) (17

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 04 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ما2)2021)تحت رقم)776987.
602I

UNIVERS(PIECES(&(SERVICES

UNIVERS PIECES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

UNIVERS(PIECES & SERVICES
35 زنقة أسني درب الطاليان ، 
20030، الدار البيضاء املغرب

UNIVERS PIECES  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 35 شارع 

أسني درب الطاليان  - 20030 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

501611

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (22

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. UNIVERS PIECES

غرض الشركة بإيجاز):))شراء)وبيع)

العالمة) وتمثيل  السيارات  معدات 

التجارية.

 35 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

 20030 شارع أسني درب الطاليان))-)

الدارالبيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 50.000 ( الشركة:) رأسما4  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

 500 ( (: فيصل) قندو�ضي  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد قندو�ضي فيصل عنوانه)ا()
األلفة مجموعة س)63)رقم)58   

20220)الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

السيد قندو�ضي فيصل عنوانه)ا()
األلفة مجموعة س)63)رقم)58   

20220)الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 04 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ما2)2021)تحت رقم)16504.

603I

COMPTA-YASS SARL AU

V EMPLOI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
استدراك خطٍإ

استدراك خطٍإ وقع بالجريدة 

الرسمية

COMPTA-YASS SARL AU

 IMM IBN KHALDOUN AV IBN

 KHALDOUNE(BR 10 V.N(SAFI ،

46000، SAFI(MAROC

V EMPLOI شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

 وعنوان مقرها اإلجتماعي حي فرح 

البقعة 113 سيد2 بوزيد آسفي 

املغرب - 46000 آسفي  املغرب.

بالجريدة) وقع  خطٍإ) إستدراك  (

ما2) (12 بتاريخ) (5663 الرسمية عدد)

.2021

بدال من):)100.000.000

يقرأ):)1.000.000

الباقي بدون تغيير.

604I

FISCAL(&(LEGAL(TEAM

TOOTH 64 توث
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FISCAL & LEGAL(TEAM

 RUE(TAHA(HOUCINE 5EME 3

 ETAGE(QUARTIER(GAUTHIER،

20060، CASABLANCA(MAROC

توث TOOTH 64 شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 14، زنقة 

لوسيرن.إقامة لطيفة.مكتب رقم 3 

.الطابق -1 - 20000  الدارالبيضاء 

اململكة املغربية.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجار2 

.362717
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الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 

2020)تقرر حل) 21)دجنبر) املؤرخ في)

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات)

  TOOTH  64 توث) الوحيد  الشريك 

مبلغ رأسمالها)10.000)درهم وعنوان)

زنقة لوسيرن. (،14 مقرها اإلجتماعي)

.الطابق) (3 إقامة لطيفة.مكتب رقم)

اململكة) الدارالبيضاء) ( (20000  -  1-

الطوعي) الحل  (: (4 نتيجة  املغربية 

بعد أزمة اقتصادية أدت إلى إفالس)

الشركة.

و حدد مقر التصفية ب)14،)زنقة)

 3 رقم) لطيفة.مكتب  لوسيرن.إقامة 

الدارالبيضاء) (20000  -  1- .الطابق)

اململكة املغربية.)

و عين:

مرابط)) ( الهوار2) السيد)ة()

((، اكاسياس) ساحة  ( وعنوانه)ا()

1040))بروكسيل بلجيكا كمصفي))ة()

للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 30 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مارس)2021)تحت رقم)772516 .

605I

FISCAL(&(LEGAL(TEAM

ڨن براكن مؤسسة 

 VERBRAEKEN مستقرة

Établissement Stable

مجموعة ذات النفع االقتصاد2

حل شركة

FISCAL & LEGAL(TEAM

 RUE(TAHA(HOUCINE 5EME 3

 ETAGE(QUARTIER(GAUTHIER،

20060، CASABLANCA(MAROC

ڨن براكن مؤسسة مستقرة 

 VERBRAEKEN Établissement

Stable مجموعة ذات النفع 

االقتصاد2)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار والد 

عزوز ، الطريق الرئي�ضي 8 ، ليسفا 

، طريق الجديدة . - 20330 الدار 

البيضاء اململكة املغربية.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجار2 -.

العام) الجمع  بمقت�ضى 

دجنبر) (21 في) اإلستثنائياملؤرخ 

ذات) مجموعة  حل  تقرر  (2020

براكن) ڨن  االقتصاد2  النفع 

 VERBRAEKEN مستقرة) مؤسسة 

مبلغ) ( (Établissement Stable

مقرها) وعنوان  درهم  (1 رأسمالها)

الطريق) (، اإلجتماعي دوار والد عزوز)

8)،)ليسفا)،)طريق الجديدة) الرئي�ضي)

اململكة) البيضاء) الدار  (20330  -  .

الطوعي) الحل  (: (4 نتيجة  املغربية 

مشروع) العام  السوق  فقدان  بعد 

اقتصاد2 مما أدى إلى إفالس املنشأة)

الدائمة..

و حدد مقر التصفية ب دوار والد)

ليسفا) (، (8 الطريق الرئي�ضي) (، عزوز)

الدار) (20330 (- (. الجديدة) طريق  (،

البيضاء)اململكة املغربية.)

و عين:

و) ( شوكيرت) ( لوك) السيد)ة()

د2) فان  مارغريتا  (2 ( عنوانه)ا()

ميدلبورج) ( (9992 فاجيفيريالن)

بلجيكا))كمصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

دجنبر)2021)تحت رقم)-.

606I

MELIUS CONSULTING

 SOCIÉTÉ DE CONSEIL EN

 ORGANISATION ET EN

MANAGEMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

MELIUS CONSULTING

رقم 49 ، زنقة سعد إبن أبي وقاص ، 

الطابق الثاني ، مكتب رقم 3 ألزاس 

لورين، 20120، الدار البيضاء 

املغرب

 SOCIÉTÉ DE CONSEIL EN

 ORGANISATION ET EN

MANAGEMENT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : 39، 

شارع الال ياقوت ، الطابق الخامس 

، سيد2 بليوط  - 20520 الدار 

البيضاء املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجار2 : 

.343055

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 

تقرر) (2020 دجنبر) (28 في) املؤرخ 

 SOCIÉTÉ DE CONSEIL حل)

 EN ORGANISATION ET EN

ذات) شركة  (MANAGEMENT

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

 10.000 رأسمالها) مبلغ  الوحيد 

(،39 درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي)

الطابق الخامس) (، شارع الال ياقوت)

الدار) (20520 (- ( بليوط) سيد2  (،

البيضاء)املغرب نتيجة لوقف نشاط)

الشركة.

و عين:

يون�ضي) ( ( رضا) محمد  السيد)ة()

هوغو)) فيكتور  شارع  (، عنوانه)ا() و 

  20130   11 الشقة) (، (6 الطابق)

)ة() املغرب كمصفي) ( البيضاء) الدار 

للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

(،39 وفي) (2021 أبريل) (20 بتاريخ)

الطابق الخامس) (، شارع الال ياقوت)

الدار) (20520 (- ( بليوط) سيد2  (،

البيضاء)املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ما2)2021)تحت رقم)778142.

607I

MELIUS CONSULTING

IDEA POWER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

MELIUS CONSULTING

رقم 49 ، زنقة سعد إبن أبي وقاص ، 

الطابق الثاني ، مكتب رقم 3 ألزاس 

لورين، 20120، الدار البيضاء 

املغرب

IDEA POWER  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : شارع 

 ،G القدس، إقامة مجد، عمارة

شقة 5، عين الشق - 20470  الدار 

البيضاء  املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجار2 : 

.312631

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر) (2020 دجنبر) (16 في) املؤرخ 

ذات) شركة  ( (IDEA POWER حل)

رأسمالها) مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها) وعنوان  درهم  (10.000

إقامة) القدس،) شارع  اإلجتماعي 

مجد،)عمارة)G،)شقة)5،)عين الشق)-)

20470))الدار البيضاء))املغرب نتيجة)

لوقف نشاط الشركة.

و عين:

و) البستاني  ( هشام) السيد)ة()

 04 زنقة) (، ماندارونا) حي  عنوانه)ا()

عين) (، الثاني) الطابق  (، (106 رقم) (،

الشق))20470))الدار البيضاء))املغرب)

كمصفي))ة()للشركة.
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و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

شارع) وفي  (2021 أبريل) (20 بتاريخ)

(،G عمارة) مجد،) إقامة  القدس،)

)الدار) (20470 (- 5،)عين الشق) شقة)

البيضاء))املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ما2)2021)تحت رقم)778144.

608I

MELIUS CONSULTING

WIDEACCES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

MELIUS CONSULTING
رقم 49 ، زنقة سعد إبن أبي وقاص ، 

الطابق الثاني ، مكتب رقم 3 ألزاس 

لورين، 20120، الدار البيضاء 

املغرب

WIDEACCES شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : 27، زنقة 

الحسن العرجون، الطابق الرابع. 

الشقة 16 - 20360  الدار البيضاء 

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

.251069

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 

2020)تقرر حل) 21)دجنبر) املؤرخ في)

WIDEACCES)شركة ذات مسؤولية)

محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ)
وعنوان) درهم  (100.000 رأسمالها)
زنقة الحسن) (،27 مقرها اإلجتماعي)

العرجون،)الطابق الرابع.)الشقة)16 - 

20360))الدار البيضاء)املغرب نتيجة)

لوقف نشاط الشركة.

و عين:

نورالدين) ( ( الحسين) السيد)ة()
الحسن) زنقة  (،27 عنوانه)ا() و 

الشقة) الرابع.) الطابق  العرجون،)

املغرب) البيضاء) الدار  ( (20360  16

كمصفي))ة()للشركة.

و قد تم انعقاد الجمعية الختامية)

بتاريخ)20)أبريل)2021)وفي)27،)زنقة)

الرابع.) الطابق  العرجون،) الحسن 

الدار البيضاء) ( (20360  -  16 الشقة)

املغرب.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ما2)2021)تحت رقم)778143.

609I

FISCAL(&(LEGAL(TEAM

بلكو طراد املغرب 

 BELCOTRADE MAROC

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسما4 الشركة

FISCAL & LEGAL(TEAM

 RUE(TAHA(HOUCINE 5EME 3

 ETAGE(QUARTIER(GAUTHIER،

20060، CASABLANCA(MAROC

 BELCOTRADE بلكو طراد املغرب

MAROC SARL  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي عوامة 

2 ت.ر- قسيمة 15185 - الطابق 

األر�ضي  - 90000 طنجة اململكة 

املغربية.

رفع رأسما4 الشركة

رقم التقييد في السجل التجار2 

.79303

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) (2021 مارس) (01 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رأسما4  رفع 

»800.000)درهم«)أ2 من)»100.000 

عن) درهم«) (900.000« إلى) درهم«)

إدماج احتياطي أو أرباح أو) ( (: طريق)

عالوات إصدار في رأس املا4.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

مارس) (23 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)2826 .

610I

SPORT D’OR

SPORT D›OR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

SPORT D›OR
طنجة ، 90000، طنجة املغرب
SPORT D›OR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
موال2 رشيد مركب عايدة فيالج ب 
الطابق 2 رقم 7 - 90020 طنجة 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجار2 
.64015

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تمت) (2021 أبريل) (05 في) املؤرخ 

املصادقة على):
العربي) محمد  )ة() السيد) تفويت 
حصة اجتماعية من) (100 العبود2)
)ة() السيد) ( 100)حصة لفائدة) أصل)
حمزة سقاط بتاريخ)05)أبريل)2021.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
أبريل) (14 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

2021)تحت رقم)3489.

611I

Open compta

مكزان ابو اروى
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Open compta
 Appart 06 rue(lalla(amina(Imm

1، 44000، Essaouira(Maroc
مكزان ابو اروى شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي غند موكا 

كوتسا2 468 الطابق االو4 البحيرة - 
44000 الصويرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 
5419

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

تم إعداد القانون) (2020 أكتوبر) (06

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

:)مكزان) بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

ابو اروى.

غرض الشركة بإيجاز):)بيع و شراء)

و توزيع السلع.

عنوان املقر االجتماعي):)غند موكا)

كوتسا2)468)الطابق االو4 البحيرة)-)

44000)الصويرة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسما4  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

100)حصة) ( (: السيدة فاطمة بابا)

بقيمة)100)درهم للحصة).

 100 ( (: ( الشرقي) نجيب  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() بابا  فاطمة  السيدة 

الصويرة)44000)الصويرة املغرب.

عنوانه)ا() ( السيد نجيب الشرقي)

الصويرة)44000)الصويرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

املغرب) السيدة املغرب عنوانه)ا()

44000)الصويرة املغرب

عنوانه)ا() ( السيد نجيب الشرقي)

الصويرة)44000)الصويرة املغرب

تم اإليداع القانوني ب-))بتاريخ)22 

أكتوبر)2020)تحت رقم)254.

612I
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النملي عبد العزيز

تاملعدنت
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

النملي عبد العزيز

مكاتب رياض السالم تجزئة املطاحن 

االدريسية شارع الجيش امللكي 

الطابق 4 مكتب 16 ، 30000، فاس 

املغرب

تاملعدنت شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 

١٠اقامة م.املنورة حي الوفاء طريق 

صفرو فاس - 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 

67459

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2020 أبريل) (27

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

تاملعدنت.

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع.

رقم) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

طريق) ١٠اقامة م.املنورة حي الوفاء)

صفرو فاس)-)30000)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: السيد ابراهيم أموزون)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد ابراهيم أموزون عنوانه)ا()

طريق) الوفاء) حي  م.املنورة  ٠اقامة 

صفرو فا)30000)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

السيد ابراهيم أموزون عنوانه)ا()

الوفاء) حي  م.املنورة  ١٠اقامة  رقم)

فاس) (30000 فاس) صفرو  طريق 

املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (22 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2021)تحت رقم)1958.

613I

AXOTEC SARL

AXOTEC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AXOTEC SARL

13 زنقة احمد املجاطي اقامة لزالب 

الطابق األو4 رقم 8. ، 20350، الدار 

البيضاء املغرب

AXOTEC شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 13 زنقة 

احمد املجاطي اقامة لزالب الطابق 

األو4 رقم 8. - 20350 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 

502247

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 ما2) (12

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AXOTEC

مكتب) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

دراسات.

زنقة) (13 (: عنوان املقر االجتماعي)
احمد املجاطي اقامة لزالب الطابق)
األو4 رقم)8. - 20350)الدار البيضاء)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
 650 ( (: الحجامي) محمد  السيد 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
 50 ( (: الحجامي) هاجر  السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
300)حصة) ( (: السيد نبيل حاضر)

بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد محمد الحجامي عنوانه)ا()
باريس فرنسا)75017)باريس))فرنسا.

السيدة هاجر الحجامي عنوانه)ا()
باريس فرنسا)75017)باريس))فرنسا.

عنوانه)ا() حاضر  نبيل  السيد 
الحي املحمد2)) (21 حي سوسيكا رقم)

20570)الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
عنوانه)ا() حاضر  نبيل  السيد 
الحي املحمد2)) (21 حي سوسيكا رقم)

20570)الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
 07 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ما2)2021)تحت رقم)777535.

614I

FIDAUDIT

HAMMAM FATI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDAUDIT
 167AVENUE HASSAN SEGHIR

 2EME(ETAGE ، 20090،
CASABLANCA MAROC

HAMMAM FATI شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 64 زنقة 

عبد هللا املديوني الدار البيضاء 

20250 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

501013

في) مؤرخ  حر  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 ما2) (12

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HAMMAM FATI

حمام) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تركي.
زنقة) (64 (: عنوان املقر االجتماعي)

البيضاء) الدار  املديوني  هللا  عبد 

20250)الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 10.000 ( الشركة:) رأسما4  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

  LAKHDAR FATIMA السيدة)

درهم) (100 بقيمة) حصة  (: 100

للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

  LAKHDAR FATIMA السيدة)

 GROUND FLOOR عنوانه)ا()

 FLAT 64 BATHURST GARDENS

 KENSAL RISE LONDON NW10

EC2P)لندن بريطانيا.    SHY

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

  LAKHDAR FATIMA السيدة)

 GROUND FLOOR عنوانه)ا()

 FLAT 64 BATHURST GARDENS

 KENSAL RISE LONDON NW10

SHY  EC2P)لندن بريطانيا.
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باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أبريل)2021)تحت رقم)-.

615I

MOHAMED SAFRIOUI

VOITH TURBO
تعيين متصرفين

MOHAMED SAFRIOUI

 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMM 9 4EME(ETAGE ، 20200،

CASABLANCA MAROC

VOITH TURBO »شركة  

املساهمة«

 LOT :وعنوان مقرها االجتماعي

 ATTAWFIK RUE IBNOU EL

 KOUTIA(N 30 QUARTIER

OUKACHA - - الدار البيضاء 

اململكة املغربية.

»تعيين متصرفين«

رقم التقييد في السجل التجار2: -.

بمقت�ضى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)22)يوليوز)2020

خال4) متصرفين  تعيين  تقرر 

السنوات املالية التالية:)

على) الحكم  اجتماع  حتى  (-

حسابات السنة املالية)2024/2025

األشخاص الطبيعيون:)

 MARTIN ERNST السيد)ة()

متصرف) بصفته)ا() (DLAUHY

(- أملانية) ب:) عنوانه)ا() والكائن 

LANDSHUT)أملانية

 BARBARA السيد)ة()

بصفته)ا() (ELISABETH MAJER

متصرف والكائن عنوانه)ا()ب:)أملانية)

- HEIDENHEIM)أملانية

 BRAHIM EL FASSI EL()السيد)ة

والكائن) متصرف  بصفته)ا() (FIHRY

عنوانه)ا()ب:)اململكة املغربية)-)الدار)

البيضاء)اململكة املغربية

املمثل) (( االعتباريون) األشخاص 

الدائم(:)

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 05 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أكتوبر)2021)تحت رقم)777725.

616I

FIDUCIAIRE BAMMOU

STAND BY CAR

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDUCIAIRE BAMMOU

 Residence(Minate(Allah

 36, Angle(Rue(Loubnane(et

 Mustapha(Rifai(N04 ، 14000،

KENITRA Maroc

STAND BY CAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 26 زنقة 

ابن ابي زرع 39 شارع موال2 عبد 

العزيز و 86 مكرر شارع موال2 عبد 

الرحمان اقامة الفردوس 95 ب 

مكتب رقم 2 - 14000 القنيطرة 

املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجار2 

.48187

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) (2021 ما2) (04 في) املؤرخ 

املصادقة على):

الحق) عبد  )ة() السيد) تفويت 

حصة اجتماعية من) (500 العكباني)

)ة() السيد) ( 500)حصة لفائدة) أصل)

ما2) (04 بتاريخ) الصفر  الحق  عبد 

.2021

ادريس سليتة) )ة() تفويت السيد)

500)حصة اجتماعية من أصل)500 

سفيان) )ة() السيد) ( لفائدة) حصة 

بوعطية بتاريخ)04)ما2)2021.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (

10)ما2) االبتدائية بالقنيطرة))بتاريخ)

2021)تحت رقم)82357.

617I

ADVOLIS

LOGI CARRIERE ORIENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ADVOLIS
 N°59,BD MED V,IMM

 AMRANI,3EME(ETAGE(OUJDA،
60000، oujda(MAROC

LOGI CARRIERE ORIENT شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
التهامي الجياللي تجزئة الكولين 
إقامة ب 60 الطابق 3 رقم 53 - 

60000 وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 
37269

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (19
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 LOGI (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.CARRIERE ORIENT
نقل) ( (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 
البضائع الوطنية والدولية نيابة عن)

الغير
-)توزيع البضائع))

الغيار) قطع  وتصدير  استيراد  (-
والنقل ومعدات املوقع

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
التهامي الجياللي تجزئة الكولين إقامة)
 60000  -  53 رقم) (3 الطابق) (60 ب)

وجدة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 10.000 ( الشركة:) رأسما4  مبلغ 

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد هشام ضايع):))100)حصة)
بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه)ا() ضايع  هشام  السيد 
شارع التهامي الجياللي تجزئة الكولين)
 53 رقم) (3 الطابق) (60 ب) إقامة 

60000)وجدة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
عنوانه)ا() ضايع  هشام  السيد 
شارع التهامي الجياللي تجزئة الكولين)
 53 رقم) (3 الطابق) (60 ب) إقامة 

60000)وجدة املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما2) (06 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2021)تحت رقم)1692.

618I

STE FICOGEMISS

STE MHL ASSISTANCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FICOGEMISS
12 الطابق السفلي حي بام، 33250، 

ميسور املغرب
STE MHL ASSISTANCE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 534 زنقة 
طاطا حي سيد2 بوطيب 33250 

ميسور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 
1923

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (19
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
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)

.MHL ASSISTANCE
التجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االلكترونية
االستيراد و التصدير.

عنوان املقر االجتماعي):)534)زنقة)
 33250 بوطيب) سيد2  حي  طاطا 

ميسور املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسما4  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:
 1.000 ( (: السيدة مرس حمو ملياء)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيدة مرس حمو ملياء)عنوانه)ا()
رقم)10)زنقة)30)تجزئة الجابر2 ظهر)

الخميس)30000)فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
السيدة مرس حمو ملياء)عنوانه)ا()
رقم)10)زنقة)30)تجزئة الجابر2 ظهر)

الخميس)30000)فاس املعرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (26 بتاريخ) ( ببوملان) االبتدائية 

2021)تحت رقم)90.
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sofoget

 SOCIETE AFRIQUE NORD
 TRAVAUX MAROC

S.A.N.T.M
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
 SOCIETE AFRIQUE NORD

 TRAVAUX MAROC S.A.N.T.M
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 16 زنقة 

مبارك دكالي شقة 5 - 14000 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

60567

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (15

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 SOCIETE AFRIQUE NORD

.TRAVAUX MAROC S.A.N.T.M

أشغا4) ( (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عامة و اعما4 البناء

نقل البضائع.

 16 (: االجتماعي) املقر  عنوان 
 14000  -  5 زنقة مبارك دكالي شقة)

القنيطرة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: محمد سكار2) ( السيد)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 1000 (: سكار2) محمد  ( السيد)

بقيمة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

)محمد سكار2 عنوانه)ا() السيد)))

القنيطرة)14000)القنيطرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

)محمد سكار2 عنوانه)ا() ( السيد)

القنيطرة)14000)القنيطرة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

11)ما2) االبتدائية بالقنيطرة))بتاريخ)

2021)تحت رقم)82389.
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 SOCIETE GLOBALE GOLF

 MARITIME TRANSPORT

GGMT
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

 SOCIETE GLOBALE GOLF

 MARITIME TRANSPORT GGMT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي  القنيطرة 

75 إقامة الكمثر زنقة موال2 عبدهللا 

مكتب 4 - 14000  القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

60555

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2020 نونبر) (11

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 SOCIETE GLOBALE GOLF

.MARITIME TRANSPORT GGMT

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع

بيع مواد البناء

أشغا4 عامة و أعما4 البناء.

عنوان املقر االجتماعي):))القنيطرة)

75)إقامة الكمثر زنقة موال2 عبدهللا)

مكتب)4 - 14000))القنيطرة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 200.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد))سعيد العرو2):))200.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 2000 (: العرو2) سعيد  ( السيد)

بقيمة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

سعيد العرو2 عنوانه)ا()) ( السيد)

القنيطرة)14000)القنيطرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

سعيد العرو2 عنوانه)ا()) ( السيد)

القنيطرة)14000))القنيطرة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

11)ما2) االبتدائية بالقنيطرة))بتاريخ)

2021)تحت رقم)82373.

621I

FUTURE CONSEIL

 SOCIETE MAROCAINE

 AU RESTAURANT CAFE

 TRAITEUR par abréviation

»»SMARCT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FUTURE CONSEIL

50 زنقة يوسف بن تاشفين الطابق 

األو4 ، 26100، برشيد املغرب

 SOCIETE MAROCAINE AU

 RESTAURANT CAFE TRAITEUR

   »par(abréviation »SMARCT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 169 

الطابق السفلي القطعة 1 سيد2 
رحا4 الشاطئ  - 26175 رحا4 

الشاطئ املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

15153
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في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

القانون) إعداد  تم  (2021 ما2) (06

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 SOCIETE MAROCAINE AU

 RESTAURANT CAFE TRAITEUR

.  »par abréviation »SMARCT

تشغيل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وإدارة مطعم الوجبات الخفيفة.

 169 (: االجتماعي) املقر  عنوان 

سيد2) (1 القطعة) السفلي  الطابق 

رحا4) (26175 (- ( الشاطئ) رحا4 

الشاطئ املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد سائل عبدالكريم)):))1.000 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عبدالكريم)) سائل  السيد 

السفلي) الطابق  (169 عنوانه)ا()

الشاطئ)) رحا4  سيد2  (1 القطعة)

26175)رحا4 الشاطئ املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

عنوانه)ا() ياسين  سائل  السيد 

إقامة املنار العمارة)F 2)رقم)181)عين)

السبع))20250)الدارالبيضاء)املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما2) (12 بتاريخ) ( ببرشيد) االبتدائية 

2021)تحت رقم)607.

622I

Cabinet(Comptable(Marzofid

STPV 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

STPV SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 942 

الطابق الثاني شقة رقم 10 مكتب 
رقم2 تجزئة املسار شارع أسفي  - 

40000 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

114755

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
تم إعداد القانون) (2021 مارس) (16

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STPV (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.SARL AU

*أعما4) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء)واألعما4 املتنوعة لجميع املهن)

VRD))الطرق والشبكات املختلفة() (،

،)أعما4 الهندسة املدنية.

املجمعات السكنية وجميع) *بناء)

والريفية) الحضرية  التنمية  عمليات 

الخضراء) واملساحات  األخرى 

(، الشرب) ومياه  (، الصحي) )الصرف 

والكهرباء)،)وما إلى ذلك(.

العامة) واألشغا4  البناء) *أعما4 
»الصرف الصحي)،)الطرق)،)الجسور)

،)الطرق)،)التنمية)،)إلخ..

عنوان املقر االجتماعي):)رقم)942 
مكتب) (10 الثاني شقة رقم) الطابق 
(- ( أسفي) شارع  املسار  تجزئة  رقم2)

40000)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسما4  مبلغ 

4.000.000)درهم،)مقسم كالتالي:
 40.000 ( (: السيد بويحيى طارق)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد بويحيى طارق عنوانه)ا()حي)
كواغرضة أيت أورير)40000)مراكش)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
السيد بويحيى طارق عنوانه)ا()حي)
كواغرضة أيت أورير)40000)مراكش)

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما2) (10 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

2021)تحت رقم)123939.

623I

sofoget

STATION 4 SAISONS
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
STATION 4 SAISONS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 59 إقامة 
موال2 عبدالعزيز شارع موال2 عبد 
العزيز رقم 4 - 14000 القنيطرة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 
60573

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)

تم إعداد القانون) (2021 مارس) (29

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.STATION 4 SAISONS

بيع) ( (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املحروقات.

عنوان املقر االجتماعي):)59)إقامة)

عبد) موال2  شارع  عبدالعزيز  موال2 

القنيطرة) (14000  -  4 رقم) العزيز 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: محمد خروعي) ( السيد)

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 1000 (: خروعي) محمد  ( السيد)

بقيمة)100)درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

محمد خروعي عنوانه)ا() ( السيد)

القنيطرة) (14000 املغرب) القنيطرة 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

محمد خروعي عنوانه)ا() ( السيد)

القنيطرة) (14000 املغرب) القنيطرة 

املغرب القنيطرة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

11)ما2) االبتدائية بالقنيطرة))بتاريخ)

2021)تحت رقم)82396.

624I



10845 الجريدة الرسميةعدد)5665 - 14)شوا4)1442 )26)ما2)2021) 

Gescompte

STE: POUSSETTE MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

Gescompte

  bd(Zerktouni 9 me(étage 265

 n°92 casablanca ، 20050،

Casablanca Maroc

   STE: POUSSETTE(MAROC

شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 265، 

شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم92  

املغرب 20050 الدار البيضاء 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجار2 

.338205

بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)

تقرر حل) (2018 نونبر) (26 املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

STE: POUSSETTE MAROC))))مبلغ)
وعنوان) درهم  (1.000,00 رأسمالها)

شارع) (،265 اإلجتماعي) مقرها 
الزرقطوني الطابق)9)رقم92))املغرب)

الدار البيضاء)املغرب نتيجة) (20050

4):)عدم تشغيل الشركة.

وحدد مقر التصفية ب)265،شارع)
 - رقم92   (9 الطابق) الزرقطوني 

20050)الدار البيضاء)املغرب.)

و عين:

و) الكبير2  ( ( خليل) السيد)ة()

 2 عمارة) دالية  إقامة  عنوانه)ا()

بساتين املنزه جماعة وقيادة) (6 شقة)

املغرب) البيضاء) الدار  (20050 املنزه)

كمصفي))ة()للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية):)-

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أكتوبر)2019)تحت رقم)717547.

625I

ADVOLIS

LAB2E
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ADVOLIS

 N°59,BD MED V,IMM

 AMRANI,3EME(ETAGE(OUJDA،

60000، oujda(MAROC

LAB2E شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

محمد الخامس رقم 59 الطابق 

الثالث شقة أ - 60000 وجدة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 

37235

في) مؤرخ  عرفي  عقد  ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 أبريل) (13

مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

باملميزات التالية:

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

.LAB2E(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

غرض الشركة بإيجاز):)-)إستشارة

-)التدريب

-)التواصل).

شارع) (: االجتماعي) املقر  عنوان 

الطابق) (59 رقم) الخامس  محمد 

الثالث شقة أ)-)60000)وجدة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسما4  مبلغ 

100.000,00)درهم،)مقسم كالتالي:

 1.000 ( (: هنائن) دعاء) السيدة 

حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيدة دعاء)هنائن عنوانه)ا()18 
الفطواكي) وحمان  جي  الزنقة  زاوية 

 14020 فلور2) فا4  (04 الشقة)

القنيطرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:

السيدة دعاء)هنائن عنوانه)ا()18 
الفطواكي) وحمان  جي  الزنقة  زاوية 

 14020 فلور2) فا4  (04 الشقة)

القنيطرة املغرب

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) (29 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2021)تحت رقم)1621.

626I

SAHEL CONSULTING

TWIN GLAIB SAHARA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسما4 الشركة

SAHEL CONSULTING

 avenue(idriss 1 n°114 HAY

 HAJARI، 70000، LAAYOUNE

MAROC

TWIN GLAIB SAHARA شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

حي موال2 رشيد بلوك ج رقم 27 - 

70000 العيون املغرب.
رفع رأسما4 الشركة

رقم التقييد في السجل التجار2 

.36239

الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 

رفع) تم  (2021 ما2) (10 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسما4 

من) أ2  درهم«) (2.000.000«

»1.000.000)درهم«)إلى)»3.000.000 

تقديم حصص) ( (: عن طريق) درهم«)

نقدية أو عينية.

باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 

ما2) (11 بتاريخ) ( بالعيون) االبتدائية 

2021)تحت رقم)1489/2021.

627I

FAOUZI MOULAY ABDELLAH

 ALIDA SEAFOOD AND
PROCESSING

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسما4 الشركة

FAOUZI MOULAY ABDELLAH
42  شارع الدرفوفي الطابق 2 رقم 8 

وجدة، 60000، وجدة املغرب
 ALIDA SEAFOOD AND

PROCESSING  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 41 الحي 
الصناعي  - 64550 جرادة املغرب.

رفع رأسما4 الشركة
رقم التقييد في السجل التجار2 

.32879
بمقت�ضى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) (2021 أبريل) (21 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسما4  رفع 
من) أ2  درهم«) (1.900.000«
 2.000.000« إلى) درهم«) (100.000«
مقاصة) إجراء) ( (: طريق) عن  درهم«)
مع ديون الشركة املحددة املقدار و)

املستحقة.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
ما2) (10 بتاريخ) ( بوجدة) التجارية 

2021)تحت رقم)1734.

628I

FIDUPLUS

CLARIDGE GROUP AFRICA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

FIDUPLUS
355 شارع محمد الخامس فضاء 

يسرى الطابق 9 رقم 112 ، 20150، 
الدارالبيضاء املغرب

 CLARIDGE GROUP AFRICA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي محج 

شارع عبد املومن إقامة عبد املومن 
سنتر الطابق 5 رقم 511 - 20340 

الدارلبيضاء  املغرب.
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تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجار2 

.387575
الوحيد) الشريك  قرار  بمقت�ضى 
تمت) (2021 أبريل) (07 في) املؤرخ 

املصادقة على):
)سعاد) )ة()سفيان) تفويت السيد)
حصة اجتماعية من أصل) (15.000
)ة() السيد) ( لفائدة) حصة  (50.000
فيصل))سعاد بتاريخ)07)أبريل)2021.
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم  (
 28 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أبريل)2021)تحت رقم)776012.
629I

RAIS(AUDIT&CONSEIL

SAISS INVEST
إعالن متعدد القرارات

SAISS INVEST
)سايس أنڤست(

شركة  مجهو لة ا إل سم  ر أ سما لها  
300.000 د ر هـــم

مقر ها اال جتما عي : الد ا ر البيضا ءـ  
322 ، شارع الزرقطوني – الطابق 2  
السجل التجار2 الدارالبيضاء : رقم 

163451
إســتقا لــة رئيس املجلس))اإلدار2

للمجلس) جـديد  ( رئيس) تعيين 
اإلدار2 ومدير عام

إســتقا لــة متـصـرف)
1.)ان))املجلس اإل دار2 خآل 4))مد)
ا و ال ته))بتا ريخ))22)فبراير)2021))قــد):
السيد) إستقالة  ( بعـقد) أخذ  (-
محمد الصفراو2 من منصب رئيس)
املجلس اإلدار2 مع االحتفاظ بمهام))

متصرف للشركة)،
سمير) محمد  السيد  عين  (-
للمجلس) جديد  رئيس  بنمخلوف 
للمدة))) ( وذلك) ( و مدير عـام) ( اإلدار2)
والتي) كمتصرف  ( ملهامه) ( ( املتبقية)
)الجمع العام)) إ نعقاد) ( )عند) ستنتهي)
سنة)) ( بحسابات) املتعلق  ( العاد2)

((،(2022
)السيد)) ( )إ ستقــالة) )بعقد) ( -)أخد)
أليخندرو ڭبرييل طورا4 جيتيريز من))

منصب))متصر ف للشركة،
-)حدد كيفية التوقيع))اإلجتماعي)

للشركة).

لدى) الـقـانـوني  ( اإليـداع) ( تم) (.2
بالدارالـبيضاء،) ( الـتجـارية) ( الـمحكمة)
عـدد)) تــحت  (2021 مايو) (10 ( بتاريخ)

.777680
مقتطف))من))أجل))اإلشهار

630I

IMAD AMRAR

 COMPTOIR BELMAJDOUB
YD

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

IMAD AMRAR
 APPARTEMENT(N 05

 IMMEUBLE(N 6 RÉSIDENCE
 ABIDA AV ABI BAKR ESSADIK

 LABITA(FES، 30000، FES
MAROC

  COMPTOIR BELMAJDOUB YD
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  رقم 

17 س3 تجزئة العنبرة طريق عين 
السمن فاس - 300000 فاس 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السجل التجار2 : 

67463
 08 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 مارس)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 

املحدودة باملميزات التالية:
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
. COMPTOIR BELMAJDOUB YD

تاجر) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الجملة والتجزئة ملواد البناء.

 17 رقم) ( (: عنوان املقر االجتماعي)
س3)تجزئة العنبرة طريق عين السمن)

فاس)-)300000)فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:

السيد عبد العزيز مجدوب)):))500 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

 500 ( (: الدري�ضي) يونس  السيد 
حصة بقيمة)100)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

مجدوب)) العزيز  عبد  السيد 
حي العنبرة زواغة) (11 رقم) عنوانه)ا()

فاس))30000)فاس املغرب.
السيد يونس الدري�ضي))عنوانه)ا()
املدينة) بين  إقامة  االندلس  رياض 
عين) (05 شقة) (2 طابق) ب6) عمارة 
البيضاء) ( (20470 البيضاء) الشق 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
مجدوب)) العزيز  عبد  السيد 
حي العنبرة زواغة) (11 رقم) عنوانه)ا()

فاس))30000)فاس املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (22 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2021)تحت رقم)1960.
631I

IMAD AMRAR

 ATELIER D’ARCHITECTURE
MAHMOUD BENNANI

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

IMAD AMRAR
 APPARTEMENT(N 05

 IMMEUBLE(N 6 RÉSIDENCE
 ABIDA AV ABI BAKR ESSADIK

 LABITA(FES، 30000، FES
MAROC

 ATELIER D’ARCHITECTURE
MAHMOUD BENNANI  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب رقم 
18 الطابق 5 عمارة جنان 2شارع  
 FES 30000 - أحمد شوقي فاس

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجار2 : 
67461

 11 عقد حر مؤرخ في) ( بمقت�ضى)
القانون) إعداد  تم  (2021 مارس)
مسؤولية) ذات  لشركة  األسا�ضي 
الوحيد) الشريك  ذات  محدودة 

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

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 ATELIER D’ARCHITECTURE

. MAHMOUD BENNANI
مهندس) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

معمار2).
مكتب) (: االجتماعي) املقر  عنوان 
رقم)18)الطابق)5)عمارة جنان)2شارع))
 FES  30000 (- فاس) شوقي  أحمد 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).
 100.000 ( مبلغ رأسما4 الشركة:)

درهم،)مقسم كالتالي:
((: ( ضوس) بناني  محمود  السيد 
درهم) (100 بقيمة) حصة  (1.000

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
ضوس)) بناني  محمود  السيد 
عمارة) الياسمين  تجزئة  عنوانه)ا()
الطابق) (5 41)شقة) الصفصاف رقم)
فاس) (30000 اموزار فاس) طريق  (3

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسير2 الشركة:
ضوس)) بناني  محمود  السيد 
عمارة) الياسمين  تجزئة  عنوانه)ا()
الطابق) (5 41)شقة) الصفصاف رقم)
فاس) (30000 اموزار فاس) طريق  (3

املغرب
باملحكمة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (22 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

2021)تحت رقم)1959.
632I
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املحكمة  التجارية بفاس
ملف البيع عدد : 2021/19

حساب عدد : 3178

ذ.سعد) توثيقي  عقد  بمقت�ضى 

بوعنان املوثق بفاس بتاريخ)30)مارس)

مارس) (31 بتاريخ) واملسجل  (2021

.2021

 IMPRIMERIE (: البائع)

الساكن) (EZZAHRAE C118439

شالة) شارع  الجيزة  زنقة  (5 بفاس،)

ابن) السيد  يمثلها  املوزار  طريق 

الخياط زكار2 رشيد.

السيد الشرايبي محمد) (: املشتر2)

القطعة) الساكن بفاس،) (CD10895
االمل) حي  الجديدة  زنقة  (488 رقم)

الكراء) حق  تفويت  صفرو  طريق 

الكائن) (28123 لألصل التجار2 عدد)

(،34 قطعة) (2 رقم) (،810 بزنقة)

ابراهيم) سيد2  الصناعية  املنطقة 

بثمن قدره)130.000)درهم.

أجل) داخل  التعرضات  وتقبل 

خمسة عشر يوما من تاريخ النشرة)

الثانية بالجريدة الرسمية).
االعالن األو4

عن رئيس كتابة الضبط

السيد املصطفى خطابي

13 مكرر

املحكمة  التجارية بفاس

ملف البيع عدد : 2021/20

حساب عدد : 3179

بمقت�ضى عقد توثيقي ذة.ابتسام)

خودار املوثقة بفاس بتاريخ)20)أبريل)

أبريل) (21 بتاريخ) واملسجل  (2021

.2021

يمثلها) (TAE FINE شركة) (: البائع)

معه) .ومن  رشيد) فياللي  السيد 

الساكن دوار اوالد حسون) (C76548

االندلس عين الشقف موال2 يعقوب)

فاس.

الحميد) عبد  السيد  (: املشتر2)
زنقة) الساكن  (D373268 بولحنين)
عبد الجليل القباج)45)الطابق الثاني)

تجزئة الحجو2 الدكارات فاس.
 25719 عدد) تجار2  أصل  ( بيع)
أم) الفا�ضي،) محمد  بشارع  الكائن 
بثمن) فاس  ايموزار  طريق  القرى،)

قدره)100000)درهم.
أجل) داخل  التعرضات  وتقبل 
خمسة عشر يوما من تاريخ النشرة)

الثانية بالجريدة الرسمية).
االعالن األو4

عن رئيس كتابة الضبط
السيد املصطفى خطابي

14 مكرر

املحكمة التجارية بفاس
ملف رقم : 15/2021

حساب : 3125
محمد) ذ.) توثيقي  عقد  بمقت�ضى 
السو�ضي صدوق املوثق بفاس بتاريخ)
(،2021 - 24)مارس)  2020 17)مارس)
املسجل بتاريخ)31)مارس)2021)البائع)
التواتي محمد)C 98128)الساكن)19 
طريق) باحنيني  محمد  الحاج  زنقة 
بونو)) عدنان  املشتر2  السقف  عين 
الساكن إقامة البشير) (BJ 3461410
2)عين الشق الدار) 2)شقة) عمارة ج)
ادشي�ضي) الرحيم  عبد  البيضاء،)
باعمران) آيت  زنقة  (24 (،C910124
جنان بوطاعة سيد2 بوجيدة فاس،)
شارع) (C 568896 ادشي�ضي) ادريس 
الطابق) أ  الدرج  أفا  إقامة  املقاومة 
الخامس الشقة)46)بيع أصل تجار2)
الكائن) (29860 لألصل التجار2 رقم)
فاس) الخمار  القايد  شارع  (83 (: ب)

بثمن قدره):)900.000)درهم.
أجل) داخل  التعرضات  وتقبل 
خمسة عشر يوما من تاريخ النشرة)

الثانية بالجريدة الرسمية.
النشرة الثانية

عن رئيس كتابة الضبط
السيد املصطفى خطابي

5 مكرر

املحكمة التجارية بفاس
ملف رقم : 16/2021

حساب : 3143
بمقت�ضى عقد توثيقي ذ.)ليلى لحلو)
املوثقة بفاس بتاريخ)5)فبراير)2021،)
املسجل بتاريخ)9)فبراير)2021)البائع)
الساكن) (F 509610 سحيت) عاد4 
 8 شارع محمد الزرقطوني مجموعة)
املشتر2 جوادالفياللي)) (10 فبراير رقم)
تجزئة) (26 الساكن) (D 407503
عين) طريق  زمردة  إقامة  الشرفاء)
تجار2) أصل  بيع  فاس  الشقف 
الكائن) (46538 لألصل التجار2 رقم)
 RUE SIDI ALI BOUGHALEB (: ب)
 N°42 BECHAQ AINOU BAB
FTOUH FES)بثمن قدره):)750.000 

درهم.
أجل) داخل  التعرضات  وتقبل 
خمسة عشر يوما من تاريخ النشرة)

الثانية بالجريدة الرسمية.
النشرة الثانية

عن رئيس كتابة الضبط

السيد املصطفى خطابي

6 مكرر

املحكمة التجارية بفاس
ملف رقم : 17/2021

حساب : 3147
سعد) ذ.) توثيقي  عقد  بمقت�ضى 
 15 بتاريخ) بفاس  املوثق  سقاط 
(،2021 أبريل) (5  -  2020 ديسمبر)
البائع) (2021 أبريل) (7 املسجل بتاريخ)
ومن) بنشقرون  توم  اللطيف  عبد 
معه)C 84054)الساكن رقم)49)شارع)
أبو بكر الصديق م.ج فاس املشتر2)
 C 170870(محمد العدلوني ومن معه
الساكن)05)زنقة األرجوان شارع ابن)
فاس بيع أصل تجار2) (2 األثير شقة)
الكائن) (97268 لألصل التجار2 رقم)
 SAINT LOUIS N°150-152 FES(ب

بثمن قدره):)380.000)درهم.
أجل) داخل  التعرضات  وتقبل 
خمسة عشر يوما من تاريخ النشرة)

الثانية بالجريدة الرسمية.
النشرة الثانية

عن رئيس كتابة الضبط

السيد املصطفى خطابي

7 مكرر

املحكمة  التجارية بمراكش
ملف عدد : 68/2021
حساب عدد : 3147

بيع أصل تجار2
بتاريخ) توثيقي  عقد  بمقت�ضى 
بمراكش) واملسجل  أبريل2021) (20
بتاريخ)23)أبريل)2021)تحت عالمات)
اإليداع) سجل  (: اآلتية) التسجيل 
2سجل) 0 2 1 - 0 0 3 4 4 8 - 1 1 0 7 1
رقم) 30081)وصل أداء) اإلستخالص)
20211017111049،)تصدق السيد)
لبطاقة) الحامل  ازكاغ،) السالم  عبد 
 E30252 رقم) الوطنية  التعريف 
 509 القاطن بتجزئة تسلطانت رقم)
سيبع مراكش لفائدة السيد يوسف)
التعريف) لبطاقة  الحامل  ازكاغ،)
والسيد) (، (EE762914 الوطنية رقم)
رشيد ازكاغ الحامل لبطاقة التعريف)

.EE774069(الوطنية رقم
الكائن) التجار2  األصل  جميع 
مراكش) (12 رقم) اكناو  باب  بشارع 
تحت) التجار2  بالسجل  واملسجل 
بجميع عناصره املادية) (55082 عدد)
 400.000.00 قدره) بمبلغ  واملعنوية 

.DHS
املذكور) املتصدق  دائني  فعلى 
إلى) بتعرضاتهم  يتقدموا  أن  أعاله 
باملحكمة) التجار2  السجل  قسم 
التجارية بمراكش داخل أجل يبتدئ)
من تاريخ نشر اإلعالن األو4 وينتهي في)
اليوم الخامس عشر من نشر اإلعالن)

الثاني.
االعالن األو4

اإلعالن عن رئيس كتابة الضبط)

15 مكرر

املحكمة  التجارية بمراكش
ملف عدد : 69/2021

حساب رقم : 3154
عقد تناز4 عن أصل تجار2

بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في فاتح)
يناير)2021)واملسجل بمراكش بتاريخ)

14)يناير)2021)تنازلت السيدات):

 II.  -  إعالنات قضائية
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السيدة خديجة الصدقي الحاملة)

رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

E430688)والساكنة بتجزئة سيبع)4 

رقم)120)سيبع مراكش.

الحاملة) لعميم  شيماء) السيدة 

رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

والساكنة بتجزئة سيبع) (EE856836

4)رقم)120)سيبع مراكش.

الحاملة) لعميم  هاجر  السيدة 

رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

والساكنة بتجزئة سيبع) (EE527999

4)رقم)120)سيبع مراكش.

بصفتهن ورثة السيد لعميم عبد)

لعميم) طه  السيد  لفائدة  العزيز 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

بتجزئة) والساكنة  (EE365586 رقم)

سيبع)4)رقم)120)سيبع مراكش.

األصل) لديهم  الطرفان  أن  حيث 

أدناه) املوضح  املوروث  التجار2 

ويرغب الطرف األو4 في التناز4 عنه)

شرعا) املطلوبة  األوصاف  بأتم  وهو 

أ2) وبدون  إرادته  وبمحض  وقانونا 

وأن) إكراه عليه من أحد،) أو  ظغط 

الطرف الثاني لديه الرغبة في تملكه)

فقد اتفق الطرفان على اآلتي):

عن) األو4  الطرف  تناز4  (: أوال)

األصل اآلتي وصفه فيما بعد تنازال)

نهائيا وباتا ال رجوع فيه وذلك للطرف)

 100.000 قدره) بمبلغ  وذلك  الثاني 

درهم.

أعاله) املذكور  البائع  دائني  فعلى 

قسم) إلى  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن 

التجارية) باملحكمة  التجار2  السجل 

بمراكش داخل أجل يبتدئ من تاريخ)

اليوم) في  ويتنهي  األو4  اإلعالن  نشر 

الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.
االعالن األو4

عن رئيس كتابة الضبط

16 مكرر

املحكمة  التجارية بمراكش
ملف رقم : 70/2021
حساب عدد : 3156

تقديم أصل تجار2 حصة في شركة
 29 بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في)
بمراكش) ومسجل  (2011 نوفمنبر)
قدمت) (2011 ديسمبر) (16 بتاريخ)
اإلدري�ضي) شباني  رجاء) السيدة 
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحاملة 
بتجزئة) الساكنة  (B31194 رقم)
وذلك) مراكش  (49 رقم) الحرو�ضي 
املالية) للسنة  (43-10 قانون) حسب 
 PHARMACIE 2011،)لفائدة شركة)
األصل) جميع  (L’UNITE SARL AU
التجار2 الكائن شارع الحسن الثاني)
مراكش واملعد لصيدلية املسجل في)
السجل التجار2 رقم)39122،)بجميع)
عناصره املادية واملعنوية بثمن قدره)
الشركة) في  كحصة  درهم  (555600

التي هي قي طور التأسيس.
فعلى دائني املتناز4 املذكور أعاله)
قسم) إلى  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن 
التجارية) باملحكمة  التجار2  السجل 
بمراكش داخل أجل يبتدئ من تاريخ)
اليوم) في  ويتنهي  األو4  اإلعالن  نشر 
الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.

االعالن األو4
عن رئيس كتابة الضبط

17 مكرر

املحكمة  التجارية بمراكش
 بيع أصل تجار2

ملف عدد : 2021/71
حساب عدد : 3171

في) مؤرخ  توثيقي  عقد  بمقت�ضى 
مسجل في مراكش) (2021 مارس) (22
بتاريخ)29)مارس)2021،)تحت املراجع)
11071- (: املداخل) كناش  (: التالية)
باستخالص) امر  (0026798-2021

.2021/23247
باع السيد خالد الصفى،)الحامل)
رقم) الوطينة  التعريف  لبطاقة 
علي،) حرما  للسيدان  (،E579331
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
اسالم،) وزهيد  (،E554688 عدد)
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

،E569101(رقم
الكائن) التجار2  األصل  مجموع 
بكلم)24)اومناس جماعة تامصلوحت)
دائرة تحناوت الحوز.)واملقيد بالسجل)
من) (111276 التجار2 بمراكش رقم)
 752 رقم) وتحت  التحليلي،) السجل 

من السجل الترتيبي.
ألف) بثمن اجمالي قدره ستمائة 
درهم))600.000.00)درهم()تم اإلبراء)

منه في العقد.
الصفى) خالد  السيد  دائني  على 
يتقدموا) أن  أعاله  املذكور  البائع 
بتعرضاتهم إلى قسم السجل التجار2)
داخل) بمراكش  التجارية  باملحكمة 
تاريخ نشر االعالن) ( أجل يبتدئ من)
األو4 وينتهي في اليوم الخامس عشر)

)15()من نشر االعالن الثاني.
االعالن األو4

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

81 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
ملف رقم : 2021/59

حساب : 3100
تقديم أصل تجار2 كحصة

 في الشركة
مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
ومسجل) (،2021 مارس) (19 ( في)
 2021 أبريل) (15 بتاريخ) بمراكش 
قامت السيدة وهبي صباح الحاملة)
 E رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 
 5 الساكنة إقامة ليلى شقة) (27921
مجموعة علي بلحاج حي يوسف بن)
تاشفين جليز مراكش بتقديم األصل)
لفائدة) للشركة  كحصة  التجار2 
الشركة صيدلية بنصالح كش جميع)
األصل التجار2 الكائن ب)18)بنصالح)
لصيدلية) واملعد  مراكش  املدينة 
تحت) التجار2  بالسجل  واملسجل 
بجميع عناصره املادية) (38370 رقم)
درهم) (1.500.000 بمبلغ) واملعنوية 
املذكورة) الشركة  كمجموع حصص 
خبيرة) طريق  عن  تثبيتها  تم  والتي 
عن) إيمان  بنزكور  السيدة  محاسبة 

طريق تقرير مم�ضي من طرفها.
أعاله) املذكور  البائع  دائني  فعلى 

قسم) إلى  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن 

التجارية) باملحكمة  التجار2  السجل 

من) يبتدئ  األجل  داخل  بمراكش 

في) وينتهي  األو4  اإلعالن  نشر  تاريخ 

اليوم الخامس عشر من نشر اإلعالن)

الثاني.

االعالن الثاني
عن رئيسة كتابة الضبط

9 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش

ملف رقم : 2021/60

حساب : 3103

تقديم أصل تجار2 حصة
 في شركة

في)) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 

ومسجل) بمراكش،) (2021 أبريل) (2

قدم) (2021 أبريل) (9 بمراكش بتاريخ)

الحامل) لعاطي  عبد  السابق  السيد 

 E رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

مصرف) بدوار  الساكن  (224370

البرج أوريكة تحناوت الحوز مراكش)

 PAIN أطلس) بان  الشركة  لفائدة 

ATLAS))جميع األصل التجار2 الكائن)

أوريكة) بوميا  البرج  مصرف  بدوار 

تحناوت الحوز مراكش واملعد ملخبزة)

تحت) التجار2  بالسجل  واملسجل 

رقم)109916)بجميع عناصره املادية)

درهم) (300.000 بمبلغ) واملعنوية 

ثالثمائة ألف درهما.

فعلى دائني املقدم املذكور أعاله)

قسم) إلى  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن 

التجارية) باملحكمة  التجار2  السجل 

من) يبتدئ  األجل  داخل  بمراكش 

في) وينتهي  األو4  اإلعالن  نشر  تاريخ 

اليوم الخامس عشر من نشر اإلعالن)

الثاني.

االعالن الثاني
عن رئيس كتابة الضبط

10 مكرر
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املحكمة التجارية بمراكش
ملف رقم : 2021/61

حساب : 3104
تقديم أصل تجار2 حصة

 في شركة
في)) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
ومسجل بمراكش) (،2021 فبراير) (13
قدم السيد) (2021 فبراير) (25 بتاريخ)
الحامل) الشداد2  رشيد  موال2 
 E رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 
التجار2) األصل  جميع  (508369
فاسكا) الكركورايت  بدوار  الكائن 
لصيدلية) واملعد  مراكش  أورير  آيت 
تحت) التجار2  بالسجل  واملسجل 
رقم)108392)بجميع عناصره املادية)
درهما) (2.000.000 بمبلغ) واملعنوية 
 PHARMACIE AIT حصة في شركة)

.FASKA
أعاله) املذكور  البائع  دائني  فعلى 
قسم) إلى  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن 
التجارية) باملحكمة  التجار2  السجل 
من) يبتدئ  األجل  داخل  بمراكش 
في) وينتهي  األو4  اإلعالن  نشر  تاريخ 
اليوم الخامس عشر من نشر اإلعالن)

الثاني.
االعالن الثاني

عن رئيس كتابة الضبط

11 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
ملف رقم : 2021/62
حساب رقم : 3109

تقديم أصل تجار2 حصة
 في شركة

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
ومسجل) (،2021 مارس) (23 ( في)
2021)تحت) أبريل) (9 بمراكش بتاريخ)
قدم) باستخالص  أمر  (30245 رقم)
الحامل) رضوان  بوسليك  السيد 
 EE رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 
السالم) بتجزئة  والساكن  (129721
لشركة) الحوز  تحناوت  (134 رقم)
شركة) ديستغيبوسيون  بوسليك 
الكائن) محدودة  مسؤولية  ذات 
تجزئة) و4) (3 مقرها االجتماعي برقم)
جميع األصل) (1514 رقم) (1 سوكوما)
و4  (3 التجار2 الكائن بمراكش برقم)

واملعد) ( (1514 رقم) (1 تجزئة سوكوما)
كشركة لنقل وتوزيع املواد الغذائية))
واملسجل بالسجل التجار2 بمراكش))
بجميع عناصره) (117652 تحت رقم)
شركة) في  كحصة  واملعنوية  املادية 

قوم بمبلغ)372.200)درهما.
فعلى دائني مقدم الحصة املذكورة)
إلى) بتعرضاتهم  يتقدموا  أن  أعاله 
باملحكمة) التجار2  السجل  قسم 
التجارية بمراكش داخل األجل يبتدئ)
من تاريخ نشر اإلعالن األو4 وينتهي في)
اليوم الخامس عشر من نشر اإلعالن)

الثاني.
االعالن الثاني

عن رئيس كتابة الضبط

12 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
ملف رقم :  64/2021

حساب رقم : 3114
بيع أصل تجار2

 25 بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في)
بمراكش) ومسجل  (2013 سبتمبر)
السيد) باع  (،2021 أبريل) (12 بتاريخ)
للبطاقة) الحامل  ازوير  العزيز  عبد 
 E446562 رقم) الوطنية  التعريف 
الساكن دوار الخدير الجديد رقم)339 
تسلطانت مراكش لفائدة السيد عبد)
هللا او�ضي بن الطيب الحامل لبطاقة)
الساكن) (EE151408 رقم) التعريف 
بالحي الحسني زاكورة جميع االصل)
الخميس) بباب  الكائن  التجار2 
طريق سيد2 مو�ضى الزحاف رقم)56 
التنظيف) مواد  لبيع  املعد  مراكش 
واملسجل بالسجل التجار2 باملحكمة)
 95848 التجارية بمراكش تحت رقم)

مقابل مبلغ)140.000)درهما.
فعلى دائني البائع املذكور أعاله ان)
يتقدموا بتعرضاتهم الى قسم السجل)
التجار2 باملحكمة التجارية بمراكش)
نشر) تاريخ  من  يبتدئ  أجل  داخل 
االعالن االو4 وينتهي في اليوم)15)من)

نشر االعالن الثاني.
االعالن الثاني

عن رئيس كتابة الضبط

110 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
ملف رقم : 2021/65

حساب رقم 3120
بيع  أصل تجار2

بتاريخ) توثيقي  عقد  بمقت�ضى 
واملسجل بمراكش) (،2021 15)مارس)
بتاريخ)19)أبريل)2021،)تحت عالمات)

التسجيل اآلتية):
سجل اإليداع):

(،110781-0032613-2021
 2021/2336 االستخالص) سجل 
 2021963611049 رقم) أداء) وصل 
جواد) املجيد  عبد  السيد  باع 
الوطنية) التعريف  لبطاقة  والحامل 
القاطن بدوار أوالد) (H321930 رقم)
سعادة) املرابطين  تراكورات  الكرن 
جواد) الكبير  عبد  والسيد  مراكش،)
الوطنية) التعريف  لبطاقة  والحامل 
القاطن دوار ازيكي) (،BK82100 رقم)
مراكش،) (892 رقم) القديم  الدرب 
الدون) هللا  عبد  السيد  لفائدة 
الوطنية) التعريف  لبطاقة  والحامل 
الرحيم) عبد  والسيد  (E168225
التعريف) لبطاقة  والحامل  عمارة 

.E185480(الوطنية رقم
الكائن) التجار2  األصل  جميع 

باملسيرة)1)حرف)C)رقم)32)مراكش.
تحت) التجار2  بالسجل  املسجل 
بجميع) و134238،) (134240 رقم)
بمبلغ) واملعنوية  املادية  عناصره 

300.000)درهم.
فعلى دائني البائع املذكور أعاله أن)
يتقدموا بتعرضهم إلى قسم السجل)
التجار2 باملحكمة التجارية بمراكش)
النشر) تاريخ  يبتدئ من  داخل اجل 
األو4 وينتهي في اليوم الخامس عشر)

من نشر االعالن الثاني.
االعالن الثاني

111 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
ملف رقم : 2021/66

تناز4 عن عقد كراء محل  تجار2 
غير مسجل بالسجل التجار2

 22 بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في)
2020،)ومسجل بمراكش بتاريخ) يناير)
18)فبراير)2020،)قدم السيد بوجمعة)

التعريف) لبطاقة  الحامل  ازروا4 
الوطنية رقم)E14787)والساكن بالحي)
الصناعي سيد2 غانم مراكش والغير)

مسجل بالسجل التجار2.
 STE MAMMAD لشركة)
مقرها) الكائن  (DECORATION
رقم) ( التجار2) املحل  في  االجتماعي 
غانم) سيد2  الصناعي  الحي  (485

مراكش.
الكائن) التجار2  األصل  جميع 
الحي) (485 رقم) التجار2  بالسجل 
الصناعي سيد2 غانم مراكش واملعد)
لبيع املنتجات التقليدية،)قوم بمبلغ)
800.000)درهم وواجب كراء)شهر2)

قدره)15.000)درهم.
فعلى دائني املتناز4 املذكور أعاله)
قسم) إلى  بتصريحاتهم  يتقدموا  أن 
التجارية) باملحكمة  التجار2  السجل 
بمراكش داخل أجل يبتدئ من تاريخ)
اليوم) في  وينتهي  األو4  اإلعالن  نشر 
الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.

االعالن الثاني
عن رئيس كتابة الضبط

112  مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
ملف رقم : 2021/67

حساب رقم 3128
بيع  أصل تجار2

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�ضى 
بمراكش) ومسجل  (2021 أبريل) (12
باعت) (،2021 أبريل) (19 بتاريخ)
ذات) شركة  (CREALAB الشركة)
بفندق) الكائنة  محدودة،) مسؤولية 
مراكش،) النخيل  ممر  بالص  كولف 
السجل التجار2 بمراكش تحت رقم)
السيدة) طرف  من  واملمثلة  (78793
للبطاقة) الحاملة  ياسمين،) عما4 

.EE417809(الوطنية رقم
ابراهيم) تفشناو2  السيد  لفائدة 
رقم) الوطنية  للبطاقة  الحاملة 
 2 3)سبو) PB7799)والساكن املسيرة)

عمارة ك شقة)8)مراكش.
املستغل) التجار2  األصل  جميع 
النسائية) الداخلية  املالبس  لبيع 
التجار2) بالسجل  املقيد  واملالبس،)
السجل) من  (78793 رقم) تحت 
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املادية) عناصره  بجميع  التحليلي 
النخيل) بمراكش  والكائن  واملعنوية 
قدره) بثمن  بالص  كولف  فندق 

200.000)درهم.
أعاله) املذكور  البائع  دائني  فعلى 
قسم) إلى  بتعرضاتم  يتقدموا  أن 
التجارية) باملحكمة  التجار2  السجل 
بمراكش داخل أجل يبتدئ من تاريخ)
اليوم) في  وينتهي  األو4  اإلعالن  نشر 
الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.

االعالن الثاني
عن رئيس كتابة الضبط

113 مكرر

املحكمة التجارية بمكناس
اشعار بفتح مسطرة التسوية 

القضائية
رقم) االستئنافي  القرار  بمقت�ضى 
 2021 أبريل) (8 بتاريخ) الصادر  (29
رقم) االستئنافي  التجار2  امللف  في 
محكمة) قضت  (2021/8301/2

االستئناف التجارية بفاس):
املستأنف والحكم) الحكم  بإلغاء)
التسوية) مسطرة  بفتح  جديد  من 
شركة) حق  في  املفتوحة  القضائية 
الكائن) مليدلت  الكبرى  املطاحن 
الرشيدية) بطريق  االجتماعي  مقرها 
كلم)191)ميدلت،)واملسجلة بالسجل)
التجار2 باملحكمة االبتدائية بميدلت)
مع ما يترتب) تحليلي،) (23 تحت رقم)
وتحديد) قانونية  آثار  من  ذلك  عن 
بصفة) الدفع  عن  توقفها  تاريخ 
وتعيين) (،2019 أكتوبر) (8 في) مؤقتة 
منتدبا) قاضيا  حيدة  كما4  السيد 
والسيد رشيد العمار2 سنديكا تحدد)
املقاولة) رئيس  مساعدة  في  مهمته 
تقرير) وإعداد  التسيير،) عمليات  في 
املالية) املوازنة  بخصوص  مفصل 
للمقاولة) واالجتماعية  واالقتصادية 
وذلك بمشاركة رئيسها وان يقترح في)
على) ويعرضه  مناسبا  مايراه  تقريره 

القا�ضي املنتدب.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

عثماني توفيق

منتدب قضائي من الدرجة األولى

12

املحكمة التجارية بمكناس
ملف رقم : 2021/23
تحويل شخص طبيعي
 إلى شخص معنو2

 بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في))فاتح
 أبريل)2021)تم تحويل الشخص الذاتي
لبطاقة) الحامل  جوامعي  فريدة 
 D 470286 رقم) الوطنية  التعريف 
تحت) التجار2  بالسجل  واملسجلة 
رقم)57352)إلى شخص معنو2 تحت)
 PHARMACIE KORTOBA اسم)
في) شركة  (MEKNES SARL AU
طور،)التأسيس الكائن مقرها تجزئة)
قرطبة،)4)سكتور)1)عمارة)29)مكناس)
وقد تم تقييم األصل التجار2 بقيمة)

1.400.000)درهم.
لذلك فإن جميع التعرضات يجب)
باملحكمة) الضبط  بكتابة  أن توضع 
التجارية بمراكش داخل أجل خمسة)
صدور) تاريخ  من  يوما  (15 عشر)

النشرة الثانية.
النشرة الثانية

عن رئيس كتابة الضبط

13 مكرر

املحكمة التجارية بالرباط
ملف رقم : 31/2021
حساب رقم : 3605

الطرف االو4):
)أكديرة عفيفة.

الوطنية:) التعريف  البطاقة  رقم 
.A804703

مغربية الجنسية.
الطرف الثاني):)

 PHARMACIE OQBA شركة)
.SARL AU

ممثلها القانوني):)أكديرة عفيفة.
.PHARMACIE(:(2االصل التجار

عقبة) زنقة  (62 رقم) (: العنوان)
أكدا4 الرباط.

رقم السجل التجار2):)43690.
بمصلحة) التعرضات  وستقبل 
التجارية) باملحكمة  التجار2  السجل 
15)يوما من صدور) بالرباط الى غاية)

االعالن الثاني.
النشرة األولى

رئيس مصلحة السجل التجار2

74 مكرر

املحكمة  التجارية الرباط

ملف عدد : 32/2021

حساب رقم : 3622

الطرف األو4):

ريم ياسمين الغرار2 رقم البطاقة)

 BE581080 الوطنية) التعريف 

مغربية الجنسية.

الطرف الثاني):

 PHARMACIE IBN شركة)

HAJAR SARL AU

ياسمين) ريم  (: القانوني) ممثلها 

الغرار2.

.PHARMACIE(:(2االصل التجار
زنقة ابن حجر) (4 رقم) (: العنوان)

الكدا4 الرباط.

رقم السجل التجار2):)64124.

بمصلحة) التعرضات  وستقبل 

التجارية) باملحكمة  التجار2  السجل 

 15 عشر) خمسة  غاية  إلى  بالرباط 

يوما من صدور اإلعالن الثاني.

النشرة األولى
عن رئيس مصلحة السجل التجار2

75 مكرر

املحكمة التجارية بالرباط
ملف رقم : 2021/27
حساب رقم : 3494

الطرف األو4):)ورثة امكور عيشة)
عرفي) الحمان  عبد  عليهم  ينوب 
الوطنية) التعريف  البطاقة  رقم 
الجنسية،) مغربي  (A415173
بدر الدين بوعزاو2) (: الطرف الثاني)
 A الوطنية) التعريف  البطاقة  رقم 
األصل) الجنسية  مغربي  (360569
 1066 (: التجار2):)صيدلية،)العنوان)
تمارة) الخير  مرس  تجزئة  (1 سكتور)

رقم السجل التجار2):)83486.
بمصلحة) التعرضات  وستقبل 
التجارية) باملحكمة  التجار2  السجل 
 15 عشر) خمسة  غاية  إلى  بالرباط 

يوما من صدور اإلعالن الثاني.

االعالن الثاني
رئيس مصلحة السجل التجار2

14 مكرر

املحكمة التجارية بالرباط
مصلحة السجل التجار2

ملف رقم : 30/2021
حساب رقم : 3573

بيع أصل تجار2
فاطمة) بوجيكي  (: االو4) الطرف 
حاملة) الجنسية  مغربية  الزهراء)
رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.J371102
 الطرف))الثاني):)نهاد اوشن))مغربية
التعريف) لبطاقة  حاملة  الجنسية 
الوطنية رقم)BK322426.باع الطرف)
تجار2) أصل  الثاني  للطرف  االو4 
بالرباط) للخياطة  محل  عن  عبارة 
املركز التجار2 ميكا مو4 شارع محمد)
طريق زعير رقم) (4200 السادس كلم)

السجل التجار2)109392.
بمصلحة) التعريضات  وستقبل 
التجارية) باملحكمة  التجار2  السجل 
15)يوما من صدور) بالرباط الى غاية)

االعالن الثاني.

االعالن الثاني
104 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
مكتب التسوية والتصفية القضائية

فتح مسطرة التسوية القضائية في 
حق شركة دوالتر لوفيفي عدد 15

اشعار

61)الصادر) بمقت�ضى الحكم رقم)

رقم) بامللف  (2021 أبريل) (26 بتاريخ)

املحكمة) لدى  (2020/8306/127

الذ2 ق�ضى) التجارية بالدار البيضاء)

القضائية) التسوية  مسطرة  بفتح 

ذات) لوفيفي  دوالتر  شركة  حق  في 

السجل التجار2 رقم)18069)والكائن)

الرباط كلم) مقرها االجتماعي طريق 

وعين) البيضاء) الدار  السبع  عين  (9

قاضيا) جالبي  أمين  محمد  السيد 

ابوخصيب) انس  والسيد  منتدبا 

قاضيا منتدبا نائبا عنه.

سنديكا) السبتي  رشيد  والسيد 

املعاني) مصطفى  زنقة  (291 مكتبه)

الدار البيضاء.
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الدائنين) من  فاملطلوب  وعليه 
املعين) للسنديك  بديونهم  التصريح 
املبالغ) ضمن قائمة موقعة تتضمن 
املطلوبة مرفقة بالوثائق وذلك داخل)
نشر) تاريخ  من  ابتداء) شهرين  أجل 
مع) الرسمية  بالجريدة  اإلشعار  هذا 
بالنسبة) بشهرين  األجل  هذا  تمديد 
إلى الدائنين القاطنين خارج اململكة)
719 و) (584 للمواد) طبقا   املغربية 

و)720)من مدونة التجارة.
عن رئيس كتابة الضبط

10

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
مكتب التسوية والتصفية القضائية
فتح مسطرة االنقاذ في حق شركة 

كات اكيبمون رقم 16
اشعار

 3074 رقم) القرار  بمقت�ضى 
 2020 نوفمبر) (24 بتاريخ) الصادر 
3016/8301/2020)لدة) بامللف رقم)
بالدار) التجارية  االستئناف  محكمة 
مسطرة) بفتح  ق�ضى  الذ2  البيضاء)
االنقاذ في حق شركة كات اكيبمون)
 207597 ذات السجل التجار2 رقم)
والكائن مقرها االجتماعي زاوية شارع)
الدار) (3 الطابق) (37 الرقم) انزران 

البيضاء.
جالبي) أمين  محمد  السيد  وعين 
الرفيع) عبد  والسيد  منتدبا  قاضيا 
عنه) نائبا  منتدبا  قاضيا  بوحمرية 
والسيد عبد الرحمان االمالي سنديكا)
الخامس) محمد  شارع  (625 مكتبه)

الدار البيضاء.
الدائنين) من  فاملطلوب  وعليه 
املعين) للسنديك  بديونهم  التصريح 
املبالغ) ضمن قائمة موقعة تتضمن 
املطلوبة مرفقة بالوثائق وذلك داخل)
نشر) تاريخ  من  ابتداء) شهرين  أجل 
مع) الرسمية  بالجريدة  اإلشعار  هذا 
بالنسبة) بشهرين  األجل  هذا  تمديد 
إلى الدائنين القاطنين خارج اململكة)
719 و) (584 للمواد) طبقا   املغربية 

و)720)من مدونة التجارة.
عن رئيس كتابة الضبط

11

املحكمة  التجارية باكادير
عدد : 25/8302/2021

ملف معالجة صعوبات املقاولة
التاجر تمكشتي املدني

إشعار
 50 عدد) الحكم  بمقت�ضى 
 2021 أبريل) ( (27 بتاريخ) الصادر 
عدد) املقاولة  صعوبات  ملف  في 
املحكمة) قضت  (2021/8302/25

التجارية باكادير.
بفتح مسطرة التسوية القضائية)
في حق التاجر تمكشتي املدني الحامل)
عدد) الوطنية  التعريف  لبطاقة 
JA17328)املسجل بالسجل التجار2)
باملحكمة التجارية بأكادير تحت عدد)
27)مكرر شارع) الكائن برقم) (65086

اإلمام البخار2 حي بوركان اكادير.
بتحديد فترة التوقف عن الدفع)
عن) السابقة  ثمانية عشرا شهرا  في 

صدور هذا الحكم.
العظيمي) خالد  السيد  بتعيين 
مصطفى) والسيد  منتدبا،) قاضيا 

ادحمو نائبا له.
ادحلي) الحسين  السيد  بتعيين 
مراقبة) في  مهمته  وتحديد  سنديكا 
بإعداد) تكليفه  مع  التسيير  عمليات 
املالية) املوازنة  حو4  مفصل  تقرير 
للمقاولة،) واإلجتماعية  اإلقتصادية 
لوضعيتها) املناسب  الحل  واقتراح 
تاريخ) من  أشهر  أربعة  أجل  داخل 
بشمو4 الحكم) صدور هذا الحكم،)

بالنفاذ املعجل.
غرفة) بجلسة  امللف  بإدراج 
مع) (2021 سبتمبر) (14 املشورة ليوم)
تكليف السنديك بعرض تقريره على)
قبل) املنتدب  القا�ضي  السيد  أنظار 

موعد الجلسة.
الدائنين) من  فاملطلوب  وعليه 
التصريح بديونهم للسنديك بعنوانه)
الحسين ادحلي الكائن بشارع) (: اآلتي)
موال2 إسماعيل عمارة ايليغ الطابق)
ضمن) أكادير،) (314 رقم) الثالث 
قائمة تتضمن املبالغ املطلوبة مرفقة)
شهرين) أجل  داخل  وذلك  بالوثائق 
من تاريخ نشر هذا اإلشعار بالجريدة)
721-720- للمواد) طبقا  الرسمية 
من مدونة التجارة ويمدد) (719-584

هذا األجل شهرين بالنسبة للدائنين)

القاطنين))خارج اململكة املغربية.

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

18

املحكمة التجارية بأكادير

مكتب السجل التجار2

ملف عدد : 33/2021

حساب خصو�ضي : 2264م.

تقديم أصل تجار2 كحصة في شركة

بمقت�ضى عقد التقديم والقانون)

الحصص) مراقب  وتقرير  األسا�ضي 

أبريل) (16 بتاريخ) اإلمضاء) املصحح 

الصبور) عبد  السيد  قدم  (،2021

التعريف) لبطاقة  الحامل  عزوز2 

جميع) (SH96560 رقم) الوطنية 

 CPH ب) الكائن  التجار2  األصل 

واملسجل) (BLOC2 N 108 Agadir

تحت) بأكادير  التجار2  بالسجل 

شركة) في  كحصة  (48494 عدد)

.Pharmacie(IHCHACH

وبذلك فإن رئيس مصلحة كتابة)

أن) ذ2 مصلحة  لكل  يعلن  الضبط 

ضبط) بمكتب  تسجل  التعرضات 

املحكمة التجارية بأكادير داخل أجل)

املوالية) ()15( يوما) عشرة  الخمسة 

للنشرة الثانية طبقا للمواد)83،)84،)

و)104)من مدونة التجارة.

االعالن األو4

تحت جميع التحفظات

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

76 مكرر

املحكمة  التجارية بأكادير

مكتب السجل التجار2

ملف عدد : 110/2020

حساب خصو�ضي : 1597م

بيع أصل تجار2
املحرر) البيع  عقد  بمقت�ضى 

محام) موريد  ذ/مصطفى  بمكتب 

بتاريخ) بهيئة أكادير املصحح االمضاء)

5)أكتوبر)2018.

مصطفى) السيد  بموجبه  باع 
التعريف) لبطاقة  الحامل  طامي،)
االصل) (،A337634 رقم) الوطينة 
شارع) (58 برقم) الكائن  التجار2 
اكادير) الداخلة  حي  االو4  الحسن 
بالسجل) واملسجل  كمقهى  املعهد 
باكادير) التجارية  باملحكمة  التجار2 
لفائدة لكل من) (،59512 تحت رقم)
السيد حسن صغور الحامل لبطاقة)
 J387458 رقم) الوطنية  التعريف 
والسيد يونس صغور الحامل لبطاقة)
(،J356065 عدد) الوطنية  التعريف 

بثمن اجمالي قدره)200.000)درهم.
وبذلك فإن رئيس مصلحة كتابة)
أن) ذ2 مصلحة  لكل  يعلن  الضبط 
ضبط) بمكتب  تسجل  التعرضات 
املحكمة التجارية بأكادير داخل أجل)
املوالية) ()15( يوما) عشر  الخمسة 
من) (84 الثانية طبقا للمادة) للنشرة 

مدونة التجارة.
االعالن األو4

تحت جميع التحفظات
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

82 مكرر

املحكمة  التجارية بأكادير
مكتب السجل التجار2
ملف عدد : 28/2021

حساب خصو�ضي : 2196
بيع أصل تجار2

بموجب العقد التوثيقي املؤرخ في)
16)مارس)2021،)فوت السيد ازوتار)
(،A111387(عبد هللا بطاقته الوطنية
في) املمثل  التجار2  األصل  جميع 
السياقة) لتعليم  اساكا  مؤسسة 
رقم) ب  بلوك  اساكا  بتجزئة  الكائن 
بالسجل) اكادير واملسجلة  تيكوين  (1
اكادير) التجارية  باملحكمة  التجار2 
السيد) لفائدة  (،67182 رقم) تحت 
الوطنية) لبطاقة  الحامل  عزيز  ابناو 
JB284142،)وذلك بثمن إجمالي قدره)

250.000)درهم.
وبذلك فإن رئيس مصلحة كتابة)
أن) ذ2 مصلحة  لكل  يعلن  الضبط 
ضبط) بمكتب  تسجل  تعرضات 
املحكمة التجارية بأكادير داخل أجل)



عدد)5665 - 14)شوا4)1442 )26)ما2)2021)الجريدة الرسمية   10852

املوالية) ()15( يوما) عشر  الخمسة 
  84 (،83 للنشرة الثانية طبقا للمواد)

و)104.
االعالن األو4

تحت جميع التحفظات

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

83 مكرر

املحكمة  التجارية بأكادير
مكتب السجل التجار2
ملف عدد : 30/2021

حساب خصو�ضي : 2250
تفويت أصل تجار2

املؤرخ) التوثيقي  العقد  بموجب 
في)7)و)12)أبريل)2021،)فوت السيد)
الوطنية) بطاقته  عمر  النواور2 
املتعلق) التجار2  األصل  (،E53219
بير) حي  (13 ببلوك) الكائن  بمقهى 
واملسجل) اكادير  تكوين  ( انزران)
باكادير تحت رقم) التجار2  بالسجل 
60626،)لفائدة السيد العربي هزيمز)
(،J283666 الحامل لبطاقة الوطنية)
 140.000 إجمالي قدره) بثمن  وذلك 

درهم.
وبذلك فإن رئيس مصلحة كتابة)
أن) ذ2 مصلحة  لكل  يعلن  الضبط 
ضبط) بمكتب  تسجل  التعرضات 
املحكمة التجارية بأكادير داخل أجل)
املوالية) ()15( يوما) عشر  الخمسة 
  84 (،83 للنشرة الثانية طبقا للمواد)

و)104)من مدونة التجارة.
االعالن األو4

تحت جميع التحفظات

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

84 مكرر

املحكمة التجارية بطنجة
ملحق تصحيحي

مكتب التصفية والتسوية القضائية
اشعار

 PARA IMMOBILIER SARL شركة
في شخص ممثلها القانوني

RC : 53701
بتاريخ) الصادر  الحكم  بمقت�ضى 
عدد) امللف  في  (2021/04/08
الحكم) رقم  (2020/8301/69
التجارية) املحكمة  قضت  (2021/4

بطنجة.

التسوية) مسطرة  بفتح 

 PARA مواجهة شركة) في  القضائية 

شخص) في  (IMMOBILIER SARL

ممثلها القانوني قضائيا.

علي) نايت  موراد  السيد  تعيين 

سنديكا عوض أحمد بورباع.

عن رئيس كتابة الضبط
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املحكمة التجارية بطنجة

ملف تفويت أصل تجار2

عن طريق البيع

ملف عدد : 2021/42.

كتابة) مصلحة  رئيس  يعلن 

بطنجة) التجارية  باملحكمة  الضبط 

في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�ضى  أنه 

محمد) السيد  باع  (،2021/04/01

التعريف) لبطاقة  الحامل  العرو�ضي 

والساكن) (K14409 عدد) الوطنية 

بطنجة حي القالعة اكزناية واملسجل)

بالسجل التجار2 بطنجة تحت عدد)

التجار2) األصل  مجموع  (،28370

الكائن بطنجة شارع فاس قيسارية)

باريس رقم)13،)لفائدة السيد محمد)

لبطاقة) الحامل  عزوز  العرو�ضي 

(،K128690 التعريف الوطنية عدد)

التجار2) األصل  قيمة  وحددت 

في مبلغ إجمالي قدره) البيع  موضوع 

200.000))مائتي ألف()درهم.

التعرضات) جميع  فإن  ( وعليه،)

تقدم بكتابة الضبط بهذه املحكمة)

15)يوما ابتداء)من تاريخ) داخل أجل)

وما) (84 للفصل) طبقا  الثاني  النشر 

يليه من مدونة التجارة.

االعالن األو4

عن رئيس كتابة الضبط

خديجة أقشور

19 مكرر

املحكمة التجارية بطنجة
ملف تفويت أصل تجار2

عن طريق البيع
ملف عدد : 2021/43.

كتابة) مصلحة  رئيس  يعلن 
بطنجة) التجارية  باملحكمة  الضبط 
في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�ضى  أنه 
احمد) السيد  باع  (،2021/03/19
التعريف) لبطاقة  الحامل  الشعير2 
والساكن) (K69577 عدد) الوطنية 
108360،نصف) بطنجة تحت عدد)
األصل التجار2 الكائن بطنجة إقامة)
وزنقة) لبنان  زنقة  زاوية  طراكونة 
(،13 رقم) األر�ضي  الطابق  العراق 
لفائدة السيد عمر املسكيني الحامل)
عدد) الوطنية  التعريف  لبطاقة 
حصة) قيمة  وحددت  (،K335360
األصل التجار2 موضوع البيع في مبلغ)
)مليون() (1.000.000 قدره) إجمالي 

درهم.
التعرضات) جميع  فإن  ( وعليه،)
تقدم بكتابة الضبط بهذه املحكمة)
15)يوما ابتداء)من تاريخ) داخل أجل)
وما) (84 للفصل) طبقا  الثاني  النشر 

يليه من مدونة التجارة.
االعالن األو4

عن رئيس كتابة الضبط
خديجة أقشور

20 مكرر

املحكمة التجارية بطنجة
ملف تفويت أصل تجار2

عن طريق البيع
ملف عدد : 2021/44.

كتابة) مصلحة  رئيس  يعلن 
بطنجة) التجارية  باملحكمة  الضبط 
في) مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�ضى  أنه 
عبد) السيد  باع  (،2021/11/24
لبطاقة) الحامل  مصباح  السالم 
 K312637 عدد) الوطنية  التعريف 
زنقة عمر ابن) (03 والساكن بطنجة)
واملسجل) (2 ماص) عمارة  الخطاب 
بالسجل التجار2 بطنجة تحت عدد)
التجار2) األصل  مجموع  (،44540
عمارة) بيتهوفن  زنقة  بطنجة  الكائن 
امنية الطابق األو4 شقة)34،)لفائدة)
املسجلة) (CAFE TIMON SARL

بالسجل التجار2 بمراكش تحت عدد)
في شخص ممثلها القانوني،) (18995
التجار2) األصل  قيمة  وحددت 
في مبلغ إجمالي قدره) البيع  موضوع 

800.000))ثمانمائة ألف()درهم.
التعرضات) جميع  فإن  ( وعليه،)
تقدم بكتابة الضبط بهذه املحكمة)
15)يوما ابتداء)من تاريخ) داخل أجل)
وما) (84 للفصل) طبقا  الثاني  النشر 

يليه من مدونة التجارة.
االعالن األو4

عن رئيس كتابة الضبط

خديجة أقشور

21 مكرر

املحكمة  التجارية بطنجة
 ملف تفويت أصل تجار2

عن طريق البيع
ملف عدد : 2021/48

كتابة) مصلحة  رئيس  يعلن 
بطنجة) التجارية  باملحكمة  الضبط 
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  أنه 
محمد) السيد  باع  (،2021 26)أبريل)
التعريف) لبطاقة  الحامل  العناية 
والساكن) (K14175 عدد) الوطنية 
 2 رقم) (1 أبريل ط) (9 بطنجة ساحة)
بطنجة) التجار2  بالسجل  واملسجل 
االصل) جميع  (،33232 رقم) تحت 
 9 ساحة) بطنجة  الكائن  التجار2 
االو4) الطابق  (62 رقم) (1974 أبريل)
رحيمو) السيدة  لفائدة  (،2 رقم)
التعريف) لبطاقة  الحاملة  القماص 
وحددت) (،K53556 عدد) الوطنية 
قيمة االصل التجار2 موضوع البيع)
 20.000.00 قدره) إجما4  مبلغ  في 

)عشرين ألف()درهم.
التعرضات) جميع  فإن  وعليه 
تقدم بكتابة الضبط بهذه املحكمة)
15)يوما ابتداء)من تاريخ) داخل اجل)
وما) (84 للفصل) طبقا  الثاني  النشر 

يليه من مدونة التجارة.
االعالن األو4

عن رئيس كتابة الضبط

خديجة أقشور

79 مكرر
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املحكمة  التجارية بطنجة

 تفويت أصل تجار2
عن طريق البيع

ملف عدد : 2021/49
كتابة) مصلحة  رئيس  يعلن 

بطنجة) التجارية  باملحكمة  الضبط 

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى  أنه 

من) كل  باعت  (،2021 19)أبريل)

الحاملة) الحنكور2  لطيفة  السيدة 

عدد) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

شارع) بطنجة  والساكنة  (D619638

فاس اقامة كايو رقم)80)ط)1)شقة)24 

بطنجة) التجار2  بالسجل  واملسجلة 

حنان) والسيدة  (،90016 رقم) تحت 

الحنكور2 الحاملة لبطاقة التعريف)

واملقيمة) (D619637 رقم) الوطنية 

التجار2) بالسجل  واملسجلة  بفرنسا 

والتي) (147568 رقم) تحت  بطنجة 

جبور2) الحسن  السيد  عنها  ينوب 

الوطنية) ( التعريف) لبطاقة  الحامل 

وكالة) بمقت�ضى  (،DA7255 عدد)

للملكة) العامة  بالقنصلية  محررة 

 ببوردو تحت رقم)2021/1572)بتاريخ

االصل) جميع  (،2021 مارس) (18

شارع) (80 بطنجة) الكائن  التجار2 

السيدة) لفائدة  نصير،) بن  مو�ضى 

لبطاقة) الحاملة  اللحياني  عهود 

(،K515561 رقم) الوطنية  التعريف 

التجار2) االصل  قيمة  وحددت 

في مبلغ إجمالي قدره) البيع  موضوع 

ألف() وعشرون  )اربعة  (24.000.00

درهم.

التعرضات) جميع  فإن  وعليه 

تقدم بكتابة الضبط بهذه املحكمة)

15)يوما ابتداء)من تاريخ) داخل اجل)

وما) (84 للفصل) طبقا  الثاني  النشر 

يليه من مدونة التجارة.
االعالن األو4

عن رئيس كتابة الضبط

خديجة أقشور

80 مكرر

املحكمة التجارية بوجدة

ملف صعوبة املقاولة رقم : 

02/8301/2021

ملف التصفية القضائية رقم : 

07/8303/2021

إشعار بفتح مسطرة التصفية 

القضائية

بتاريخ) الصادر  الحكم  بمقت�ضى 

 2021/3 عدد) تحت  (2021/04/21

عدد) املقاولة  صعوبة  ملف  في 

املحكمة) قضت  (،8301/2021/2

مسطرة) بفتح  بوجدة  التجارية 

مواجهة) في  القضائية  التصفية 

 CHATAR ترانسفير) شاطر  »شركة 

سجلها) رقم  (TRANSFERT SARL

ببركان) االبتدائية  باملحكمة  التجار2 

طريق) (82 ب) عنوانها  (،1647 عدد)

 82,Rue(الشهداء)الحي الحسني بركان

 Chouhada( Hay( EL( Hassani

.Berkane

دوحي) محمد  األستاذ  وبتعيين 

اردوز) واألستاذ جواد  منتدبا  قاضيا 

نائبا له والسيد محمد غزا4 سنديكا)

في املسطرة،)وحدد تاريخ التوقف عن)

الدفع في الثمانية عشر شهرا السابقة)

عن صدور هذا الحكم.

الدائنين) من  فاملطلوب  وعليه،)

املعين) للسنديك  بديونهم  التصريح 

املبالغ) ضمن قائمة موقعة تتضمن 

وذلك) بالوثائق،) مرفقة  املطلوبة 

من تاريخ) داخل اجل شهرين ابتداء)

نشر هذا اإلشهار بالجريدة الرسمية)

من) (720 (،719 (،584 للمواد) طبقا 

مدونة التجارة.
رئيس مصلحة كتابة الضبط

الطابع والتوقيع
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املحكمة االبتدائية بقلعة 

السراغنة

مصلحة كتابة الضبط

إعالن عن تناز4 عن أصل تجار2

03/2021

حساب عدد 5231.

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط)

باملحكمة االبتدائية بقلعة السراغنة)

في) مؤرخ  عدلي  عقد  بمقت�ضى  أنه 

عدد) تحت  ومضمن  (2021/04/15

 102 كناش رقم) (174 205)صحيفة)

تنازلت) السراغنة،) قلعة  بابتدائية 

السيدة عائشة الحرش الساكنة بحي)

قلعة السراغنة،) (518 رقم) (2 النخلة)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحاملة 

نور) السيد  لفائدة  (،Y88387 عدد)

بحي) الساكن  العالو2،) السادات 

قلعة السراغنة) (577 رقم) (2 النخلة)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  والحامل 

األصل) جميع  عن  (،Y203177 عدد)

رقم) (2 النخلة) بحي  الكائن  التجار2 

146)قلعة السراغنة بجميع عناصره)

(4 املخصص  واملعنوية،) املادية 

»مدرسة لتعليم السياقة«)تحت اسم)

واملسجل) (AUTO-ECOLE AICHA

املحكمة) بهذه  التجار2  بالسجل 

تحت عدد)11950)بثمن اجمالي قدره)

50.000)درهم.

تسجل) التعرضات  فإن  وبذلك 

بمكتب الضبط باملحكمة االبتدائية)

بقلعة السراغنة داخل أجل)15)يوما)

املوالية للنشرة األولى والثانية.

االعالن األو4

رئيس مصلحة كتابة الضبط

25 مكرر

املحكمة  االبتدائية 
بسيدي سليمان

إشهار تناز4 عن أصل تجار2
كتابة) مصلحة  رئيس  يشهد 
الضبط باملحكمة االبتدائية بسيد2)

سليمان.
مصادق) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
عليه بجماعة ازغار قيادة دار بلعامر2)
مارس) (18 بتاريخ) سليمان  سيد2 
تناز4 السيد محمد الطويل) (،2015
الساكن) (G/377726 (: وطنيته عدد)
السفلية) عامر  عرفة  أوالد  بدوار 
للسيد إدريس) سيد2 يحيى الغرب،)
 GN/129671 (: وطنيته عدد) عبيق 
رقم) ف  بلوك  السالم  بحي  الساكن 
18)سيد2 سليمان،)األصل التجار2)
الكائن بالطابق األر�ضي بحي السالم)
سليمان،) سيد2  (07 رقم) ج  بلوك 
باملحكمة) التحليلي  بالسجل  املقيد 
االبتدائية سيد2 سليمان تحت رقم)

.6904 :
البائعين) دائني  فعلى  وعليه 
لألصل التجار2 املذكور أن يتقدموا)
بتعرضاتهم إلى قسم السجل التجار2)
 15 لدى املحكمة داخل اجل أقصاه)
يوما من تاريخ صدور اإلعالن الثاني)
طبقا للفصل)84)من مدونة التجارة.

االعالن األو4
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

78 مكرر

املحكمة  االبتدائية بتطوان
مصلحة كتابة الضبط
مكتب السجل التجار2

هبة أصل تجار2
إن رئيس مصلحة كتابة الضبط)
باملحكمة االبتدائية بتطوان تطبيقا)
مدونة) من  (83 الفصل) ملقتضيات 

التجارة القانون رقم)19-95.
رسمي) عقد  بمقت�ضى  أنه  يعلن 
ادريس) االستاذ  طرف  من  محرر 
الخطيب املوثق بتطوان،)بتاريخ فاتح)
أبريل)2021،)وهبت السيدة التطواني)
لبطاقة) الحاملة  لطيفة  كوياح 
(،A138503 الوطنية) التعريف 
جميع أصلها التجار2 الواقع)1)شارع)
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16)تطوان،)واملخصص) الوحدة رقم)

بالتقسيط،) الجاهزة  املالبس  لبيع 

باملحكمة) التجار2  بالسجل  واملقيد 

االبتدائية بتطوان تحت رقم)17184،)

قوبع) السيد  مع  الفعلية  باملشاركة 

التعريف) لبطاقة  الحامل  محمد 

واملسجل بالسجل) (،L2526 الوطنية)

وذلك) (7528 رقم) تحت  التجار2 

لفائدة قوبع ياسين الحامل لبطاقة)

.L473379(التعريف الوطنية

بمصحة) التعرضات  وستقبل 

السجل التجار2 باملحكمة االبتدائية)

يوما من) (15 بتطوان وذلك إلى غاية)

صدور اإلعالن الثاني.
االعالن األو4

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

85 مكرر

املحكمة االبتدائية بتطوان

مصلحة كتابة الضبط
مكتب السجل التجار2
شراء أصل تجاريار2

إن رئيس مصلحة كتابة الضبط)

باملحكمة االبتدائية بتطوان.

تطبيقا ملقتضيات الفصل)83)من)

مدونة التجارة القانون رقم)19-95.

يعلن أنه بمقت�ضى العقد الرسمي)

نوفل) االستاذ  طرف  من  واملحرر 

 16 بتاريخ) السليماني موثق بتطوان 

اسماعيل) السيد  باع  (2021 مارس)

لبطاقة) الحاملة  الوزاني  الشاهد 

 .k433178 رقم) الوطنية  التعريف 

جميع االصل التجار2 الكائن بتجزئة)

الطابق) كينيا  شارع  (29 كلثوم) أم 

االرض رقم)2)مرتيل،)والذ2 هو عبارة)

بالسجل) واملسجل  صيدلية  عن 

التجار2 باملحكمة االبتدائية بتطوان)

تحت رقم)62498.

محمد) السيد  لفائدة  وذلك 

التعريف) لبطاقة  الحامل  البرهامي 

الساكن) (L510217 رقم) الوطنية 

حي) الطريس  الخالق  عبد  بشارع 

االنارة رقم)33)تطوان.

بمصلحة) التعريضات  وستقبل  (

السجل))التجار2 باملحكمة االبتدائية))

يوما من) (15 بتطوان وذلك الى غاية)

صدور االعالت الثاني.
االعالن األو4

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

86 مكرر

املحكمة  االبتدائية بخريبكة
مكتب السجل التجار2

حساب رقم : 08829

ملف التقديم رقم : 3/2021

الرقم التحليلي : 14570

تقديم أصل تجار2 حصة في شركة
نحن رئيس مصلحة كتابة الضبط)

بخريبكة،) االبتدائية  باملحكمة 

 83 الفصل) للمقتضيات  تطبيقا 
القانون) التجارة،) مدونة  من  و104)

رقم)95-15)نعلن ما يلي):

 11 بمقت�ضى عقد عرفي مؤرخ في)

صحة) على  مصادق  (،2021 فبراير)

السلطات) طرف  من  أطرافه  توقيع 

(،2021 فبراير) (16 بتاريخ) املختصة 

الحامل) االمي�ضي  مراد  السيد  قدم 

رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

االصل التجار2 الكائن) (،Q215807

خريبكة) (1 ياسمينة) (157 برقم)

وراقة) استغال4  ملهنة  مخصص 

بالسجل) مسجل  بالتقسيط  البيع 

14570)حيث تم) التجار2 تحت رقم)

التجار2 في مبلغ) تقويم هذا االصل 

تقرير مراقب) درهم حسب  (55.680

 MY لفائدة شركة) وذلك  الحصص 

LIB)ش.ذ.م.م.)بشريك وحيد مسجلة)

تحت رقم)7039.

تسجل) تعرضات  فان  وعليه 

املحكمة) بهذه  الضبط  بمكتب 

بخريبكة) التجار2() السجل  )مكتب 

بعد) يوما  (15 أقصاه) أجل  داخل 

النشر الثاني.
االعالن األو4

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

122 مكرر

املحكمة االبتدائية بالجديدة
إعالن عن بيع أصل تجار2

ملف عدد 11/2021
حساب رقم 20104

في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
بتاريخ) ومسجل  (2020/11/10
امين) السيد  باع  (2020/11/26
نحالن) القادر  عبد  ورثة  عن  نحالن 
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
األصل) M551173مجموع  عدد)
التجار2) بالسجل  املسجل  التجار2 

عدد)38366.
 35AV(Chouhada,(El((:(الكائن ب

Jadida
Perruquier(:(املزاو4 فيه نشاط

والكيفية) الشروط  وذلك حسب 
املذكورة في العقد.

تقبل) التعرضات  فإن  وعليه،)
االبتدائية) باملحكمة  الضبط  بكتابة 
من) يوما  (15 أجل) داخل  بالجديدة 

تاريخ النشرة الثانية.
االعالن األو4

املشرف على مصلحة السجل التجار2

28 مكرر

املحكمة  اإلبتدائية بالجديدة
ملف عدد : 12/2021
حساب رقم : 20524

إعالن عن بيع أصل تجار2
في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�ضى 
بتاريخ ومسجل  (2021 مارس) (31   
 8)أبريل)2021)باع السيد عبد املولى)
التعريف) لبطاقة  الحامل  صلحي 
إلى) (M310196 عدد) الوطنية 
السيدة إلهام ساجد الحاملة لبطاقة)
 M547919 عدد) الوطنية  التعريف 
السجل) دو  التجار2  األصل  مجموع 
 LOT(التجار2 عدد)36186)الكائن ب
 OUSSAMA N°18 EL JADIDA
 TENANT UN نشاط) فيه  املزاو4 
حسب) وذلك  (SALON DE THE
الشروط والكيفية املذكورة في العقد.
تقبل) التعرضات  فإن  وعليه 
اإلبتدائية) باملحكمة  الضبط  بكتابة 
من) يوما  (15 أجل) داخل  بالجديدة 

تاريخ النشرة الثانية).
املشرف على مصلحة السجل التجار2

االعالن األو4
77 مكرر

املحكمة االبتدائية بالجديدة
ملف رقم : 2021/05
حساب رقم : 19278

إعالن عن بيع أصل تجار2
ادريس) موثق  عقد  بمقت�ضى 
 2021 يناير) (25 في) مؤرخ  فتاحي 
باع) (2021 11)فبراير) ومسجل بتاريخ)
السيد جما4 اخرفي الحامل لبطاقة)
 A569861 رقم) الوطنية  التعريف 
الحامل) الهوار2  أيوب  السيد  إلى 
رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 
مجموع األصل التجار2) (M554881
 15, LOTISSEMENT (: ب) الكائن 
املزاو4) (LAAROUSSI EL JADIDA
فيه نشاط)PHARMACIE)تحت اسم)
 PHARMACIE AL IMAM MALIK
والكيفية) الشروط  حسب  وذلك 

املذكورة في العقد.
تقبل) التعرضات  فإن  وعليه 
االبتدائية) باملحكمة  الضبط  بكتابة 
من) يوما  (15 أجل) داخل  بالجديدة 

تاريخ النشرة الثانية.
النشرة الثانية

املشرف على مصلحة السجل التجار2

15 مكرر

املحكمة االبتدائية بالجديدة
ملف رقم : 2021/08
حساب رقم : 19641

إعالن عن بيع أصل تجار2
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
بتاريخ) ومسجل  (2020 مارس) (18
السيد) باع  (2020 سبتمبر) (17
لبطاقة) الحامل  العمار2  ابراهيم 
التعريف الوطنية رقم)M30757))إلى)
الحامل) ( اويس) العاطي  السيد عبد 
 MA التعريف الوطنية رقم) لبطاقة 
103104)مجموع األصل التجار2 ذو)
الكائن) (644 رقم) التجار2  السجل 
 ROUTE DE CASABLANCA ( (: ب)
 CENTRE BIR JDID EL JADIDA
 MARCHAND نشاط) فيه  املزاو4 
وذلك) (D’EPICERIE EN DETAIL
املذكورة) والكيفية  الشروط  حسب 

في العقد.
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تقبل) التعرضات  فإن  وعليه 
االبتدائية) باملحكمة  الضبط  بكتابة 
من) يوما  (15 أجل) داخل  بالجديدة 

تاريخ النشرة الثانية.
النشرة الثانية

املشرف على مصلحة السجل التجار2

16 مكرر

املحكمة االبتدائية بالخميسات
ملف رقم : 2021/07
حساب رقم : 11788

إعالن عن تقديم  أصل تجار2 
حصة في شركة

مؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 
تقديم) تم  (2021 أبريل) فاتح  بتاريخ 
للسيد) اململوك  التجار2  األصل 
4.ب.ت.و) الحامل  املصطفى  رفيق 
بالسجل) واملسجل  ( (X235312 رقم)
باملحكمة) (34162 رقم) التجار2 
في) كحصة  بالخميسات  االبتدائية 
 DELTA RAFIK SARL AU الشركة)
وهي شركة في طور التأسيس،)بجميع)
واملقدر) واملعنوية  املادية  عناصره 

بثمن)11252979.62)درهم.
أن) يجب  التعرضات  فإن  لذلك 
باملحكمة) الضبط  بكتابة  ( توضع)
أجل) داخل  بالخميسات  االبتدائية 
تاريخ صدور) من  يوما  خمسة عشر 

النشرة))الثانية.
النشرة الثانية

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

17 مكرر

املحكمة االبتدائية بتاوريرت
ملف رقم 01/2021

بيع أصل تجار2
األصل) شراء) عقد  بمقت�ضى 
 2020 ديسمبر) (29 بتاريخ) التجار2 
اكريم) السيد  باع  بموجبه  والذ2 
(،FC 7524 ت) ب   4 الحامل  تور2 
للسيد عبد القادر قرووني الحامل 4)
ب ت و رقم)FC 7797)مجموع األصل)
التجار2 الكائن باملنز4 املوجود بشارع)
بئر انزران حي النخلة رقم)95)العيون)
بالسجل) املسجل  ملوك  سيد2 
تحت) تاوريرت  بابتدائية  التجار2 

رقم)1468)وذلك بثمن قدره)300.00 

درهم ثالث مائة ألف درهم.

لذلك فإن جميع التعرضات يجب)

باملحكمة) الضبط  بكتابة  أن توضع 

أجل) داخل  بتاوريرت  االبتدائية 

تاريخ) يوما من  أقصاه خمسة عشر 

صدور النشر الثاني.

النشرة الثانية
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

20 مكرر

املحكمة االبتدائية بتيفلت

بيع أصل تجار2

ملف رقم : 2/2021

حساب رقم : 2282

بتاريخ) عرفي  عقد  بمقت�ضى 

السيدة) تنازلت  (2020/06/30

للبطاقة) الحاملة  ارهوني  افطيمو 

للسيد) (XA33315 (: رقم) الوطنية 

رقم) ب.ت.و   4 الحامل  خالد  الوكي 

التجار2) األصل  عن  (،XA108727

تيفلت،) (9 رقم) بدكان  الكائن 

عدد) تحت  اإلمضاء) واملصحح 

اإلدارية) امللحقة  بسجل  (20/2677

األولى بتاريخ)2020/06/30)واملسجل)

بقباضة الضرائب) (1820 تحت عدد)

بتيفلت بتاريخ)2021/03/11،)بجميع)

عناصره املادية واملعنوية بثمن قدره)

80.000))ثمانون ألف درهم(.

لذلك فإن جميع التعرضات يجب)

باملحكمة) الضبط  بكتابة  أن توضع 

االبتدائية بتيفلت داخل أجل خمسة)

النشرة) تاريخ صدور  من  يوما  عشر 

الثانية.

النشرة الثانية
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

27 مكرر

املحكمة االبتدائية بسال
ملف رقم : 11/2021

حساب : 33647
إعالن عن تفويت أصل تجار2

بمقت�ضى العقد التوثيقي املنعقد)
الشرقاو2،) نجاة  األستاذة  بمكتب 
مارس) (12 بتاريخ) بالرباط  موثقة 
بتاريخ) بالرباط  املسجل  (،2021
اإليداع) سجل  (2021 مارس) (22
أمر) (،202100118272046 رقم)
توصيل رقم) (،9262/2021 بالقبض)
السيدة) باعت  (202137262066
بسال،) الساكنة  سناء،) منصور2 
املكينسية،) (15 رقم) بالمين  تجزئة 
لبطاقة) الحاملة  مغربية  الجنسية 
(،A 436694 التعريف الوطنية رقم)
 2029/04/21 غاية) إلى  صالحة 
الساكنة) ماجدة،) مهليل  للسيدة 
 2 النهضة) حي  (27 رقم) بالرباط 
مغربية،) الجنسية  الهناء،) تجزئة 
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحاملة 
غاية) إلى  صالحة  (CB 83958 رقم)
األصل) مجموع  (،2030 أكتوبر) (24
محل) عن  عبارة  هو  الذ2  التجار2 
املتواجد) قار،) بثمن  املأكوالت  لبيع 
رقم) مديونة  شارع  بطانة،) بسال 
 JNANE D’OR التجار2) اسمه  (،10
السيدة) له  كمالكة  سجلت  والذ2 
في السجل التجار2،) منصور2 سناء)
لدى املحكمة االبتدائية بسال تحت)
التحليلي رقم) بالسجل  (46054 رقم)
(،28800130 املنهي) للرسم  التعريف 
رقم) تحت  مسجل  الضريبي  تعريفه 
25051638)وذلك بثمن قدره مائتان)

وسبعون ألف درهم)270.000.
بكتابة) القانوني  اإليداع  تم 
بسال) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
رقم) تحت  (،2021 أبريل) (22 بتاريخ)

.2021/2797
فعلى دائني البائعة املذكورة أعاله)
قسم) إلى  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن 
السجل التجار2 باملحكمة االبتدائية)
تاريخ) من  يبتدئ  أجل  داخل  بسال 
اليوم) في  وينتهي  األو4  اإلعالن  نشر 
الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.

النشرة الثانية
رئيس كتابة الضبط

31 مكرر

املحكمة االبتدائية بانزكان
شعبة السجل التجار2
ملف عدد : 2021/05
حساب عدد : 7193

بيع أصل تجار2
في) مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�ضى 
بكتابة) واملودع  (،2020 فبراير) (7
(،2021 مارس) (19 بتاريخ) الضبط 
الحامل) احمد  كسكا  السيد  باع 
  J81737 الوطنية) التعريف  لبطاقة 
 STE ELKABIR(لشركة الكبير نيكوص
ذات) شركة  (NEGOCE SARL AU
مسؤولية محدودة في شخص ممثلها)
الكبير) الكريم  عبد  السيد  القانوني 
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.JB362994
على  املنصب  التجار2  األصل 
اإلمام  مسجد  قبالة  الكائن  املحل 
الشالي  حي  بيوكرى  بمركز  الجزولي 
باها، واملسجل  ايت  عمالة اشتوكة 
املحكمة  لدى  التجار2  بالسجل 
االبتدائية بانزكان تحت عدد 16320 
عناصره  بجميع  التحليلي  بالسجل 
بثمن اجمالي قدره  املادية واملعنوية 

150.000 درهم.
رئيس  السيد  يعلن  عليه  وبناء 
ذ2  لكل  الضبط  كتابة  مصلحة 
البيع  على  التعرضات  أن  مصلحة 
هذه  ضبط  بكتابة  تودع  املذكور 
املحكمة داخل أجل أقصاه 15 يوما 
للمادة  الثانية طبقا  للنشرة  املوالية 

84 من مدونة التجارة.
النشرة الثانية

رئيس مصلحة كتابة الضبط

116 مكرر

املحكمة االبتدائية بانزكان
شعبة السجل التجار2
ملف عدد : 2021/06
حساب عدد : 7045

تقديم أصل تجار2 حصة في شركة
بمقت�ضى تقرير مراقب الحسابات)
قدم) (،2021 فبراير) (18 في) املؤرخ 
 BAICH بايش) ابراهيم  السيد 
الحامل لبطاقة التعريف) (BRAHIM
التجار2) األصل  (JB43010 الوطنية)
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املسجل تحت رقم)4142 الكائن بحي 
ملو4  أيت  الرئيسية  الطريق  توهمو 
 RIAD املدعوة  الشركة  في  كحصة 
شركة   TOUHMOU SARL AU
الشريك  ذات  املسؤولية،  محدودة 
االجتماعي  مقرها  والكائن  الوحيد 
أعاله  إليه  املشار  العنوان  بنفس 
بثمن إجمالي قدره 6.000.000 درهم 

حسب تقرير الخبير.
رئيس  السيد  يعلن  عليه  وبناء 
ذ2  لكل  الضبط  كتابة  مصلحة 
مصلحة أن التعرضات على التقديم 
هذه  ضبط  بكتابة  تودع  املذكور 
املحكمة داخل أجل أقصاه 15 يوما 
للمادة  الثانية طبقا  للنشرة  املوالية 

84 من مدونة التجارة.
النشرة الثانية

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

117 مكرر

املحكمة  اإلبتدائية بانزكان
شعبة السجل التجار2
ملف عدد : 08/2021
حساب عدد : 7239

إعالن عن إشهار تفويت أصل تجار2
في) مؤرخ  شراء) عقد  بمقت�ضى 
طرف) من  املنجز  (2019 أكتوبر) (23
عبد) وذ.) قاسمي  محمد  ذ.) العدالن 
الضبط) بكتابة  واملودع  ربيل  العزيز 

بتاريخ)30)مارس)2021.
بوشيخة) لحسن  السيد  فوت 
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

 .J809977
السند2) العالي  عبد  للسيد 
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.JB436737
املنصب) التجار2  مجموع األصل 
املدارس) بزنقة  الكائن  املحل  على 
واملسجل) انزكان،) مكرر  (80 رقم)
املحكمة) لدى  التجار2  بالسجل 
اإلبتدائية بانزكان تحت عدد)23118 
عناصره) بجميع  التحليلي  بالسجل 
بثمن إجمالي قدره) املادية واملعنوية 

800000.00)درهم.
رئيس) السيد  يعلن  عليه  وبناء)
ذ2) لكل  الضبط  كتابة  مصلحة 

مصلحة أن التعرضات على التفويت)

هذه) ضبط  بكتابة  تودع  املذكور 

15)يوما) املحكمة داخل أجل أقصاه)

للمادة) الثانية طبقا  للنشرة  املوالية 

84)من مدونة التجارة.

النشرة الثانية
رئيس مصلحة كتابة الضبط

118 مكرر

املحكمة  اإلبتدائية بانزكان
شعبة السجل التجار2

ملف عدد : 09/2021

حساب عدد : 7290
إعالن عن إشهار تفويت أصل تجار2
في) مؤرخ  توثيقي  عقد  بمقت�ضى 

طرف) من  املنجز  (2021 أبريل) (15

املوثق ذ.أحمد املثوق واملودع بكتابة)

الضبط بتاريخ)23)أبريل)2021.

مصدق) سكينة  السيدة  فوتت 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحاملة 

 .CD313743

مسعود2) منا4  للسيدة 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.BE852486

املنصب) التجار2  األصل  جموع 

ابن) صيدلية  املسماة  الصيدلية 

 1 عمارة) (4 برقم) الكائنة  الهيثم 

الجهادية) الدشيرة  املسر  مشروع 
التجار2) بالسجل  واملسجل  انزكان،)

بانزكان) اإلبتدائية  املحكمة  لدى 

تحت عدد)46326)بالسجل التحليلي)

واملعنوية) املادية  عناصره  بجميع 

 600000.00 قدره) إجمالي  بثمن 

درهم.

رئيس) السيد  يعلن  عليه  وبناء)

ذ2) لكل  الضبط  كتابة  مصلحة 

مصلحة أن التعرضات على التفويت)

هذه) ضبط  بكتابة  تودع  املذكور 

15)يوما) املحكمة داخل أجل أقصاه)

للمادة) الثانية طبقا  للنشرة  املوالية 

84)من مدونة التجارة.

النشرة الثانية
رئيس مصلحة كتابة الضبط

119 مكرر

املحكمة  اإلبتدائية بالراشدية
مصلحة السجل التجار2
ملف رقم : 1725/1985

D/21/2720 : حساب رقم
بيع  أصل تجار2

من) حرر  توثيقي  عقد  بمقت�ضى 
املوثق) الوزاني  أحمد  األستاذ  طرف 

بالرباط بتاريخ)31)مارس)2021.
العقارية) الشركة  قامت 
بمسيرها) ممثلة  بأرفود  والسياحية 
للبطاقة) الحامل  زاكي  حاتم  السيد 
(،FA28768 رقم) للتعريف  الوطنية 
بتفويت األصل التجار2 املشتمل على)
أرفود) اسم  تحت  واملستغل  فندق 
رياض الكائن بشارع موال2 اسماعيل)
بالسجل) واملقيد  الراشدية  أرفود 
اإلبتدائية) باملحكمة  التجار2 
إلى) (،1725 عدد) تحت  بالراشدية 
 MADAEF الشركة املسماة مضيف)
قرقر2) رشيد  محمد  بالسيد  ممثلة 
للتعريف) الوطنية  للبطاقة  الحامل 
اإليداع) وسيتم  (،BK103395 رقم)
اإلبتدائية) باملحكمة  القانوني 

بالراشدية.
 15 وستقبل التعرضات إلى غاية)

يوما من تاريخ صدور اإلعالن الثاني.
اإلعالن الثاني

عن رئيس كتابة الضبط

120 مكرر

املحكمة االبتدائية بصفرو
ملف بيع أصل تجار2 رقم : 

2021/01
حساب رقم : 7405

إشهار بيع أصل تجار2
ذ/ تلقاه  توثيقي  عقد  بمقت�ضى 
بتاريخ) بصفرو  املوثق  زهر2  عاد4 
فاتح فبراير)2021)مسجل بصفرو في)

4)مارس)2020.
 STE الشركة) باعت  بموجبه 
 HOSPITALITE PALACE SARL
واملمثلة من طرف الحسين بوعبيد2)
جبران) والسيدة  (CB19968 بطاقته)

.CB180695(وسيلة بطاقتها
اعلو4) العربي  الحاج  للسيد 
بقصر) والساكن  (U89950 بطاقته)

الحارة الزريقات لوفوس الرشيدية.

هو) الذ2  التجار2  األصل  كافة 
 HOSPITALITE مقهى) عن  عبارة 
الزرقطوني) بشارع  الكائنة  (PALACE
صفرو) مسا2  (33 رقم) ونزار  تجزئة 
بصفرو) التجار2  بالسجل  واملقيد 
تحت رقم تحليلي)2245)بثمن إجمالي)
قدره)500000)درهم،)خمسمائة ألف)
املنصوص) الشروط  حسب  درهم،)

عليها بعقد البيع.
بكتابة) التعرضات  تقبل  بحيث 
الضبط باملحكمة االبتدائية بصفرو)
15)يوما ابتداء) داخل أجل ال يتعدى)
من تاريخ النشرة الثانية طبقا للفصل)

84)من القانون التجار2 ومايليه.
النشرة األولى

7 مكرر

املحكمة االبتدائية بصفرو
ملف بيع أصل تجار2 

رقم : 2021/02
حساب رقم : 7939

إشهار بيع أصل تجار2
ذ/ تلقاه  توثيقي  عقد  بمقت�ضى 
بتاريخ بفاس  املوثق  لطفي   محمد 
في بفاس  مسجل  (2020 فبراير) (5 

21)فبراير)2020.
بموجبه باع السيد محمد اليمني)
زنقة) (23 الساكن) (C41146 بطاقته)
بصفرو) الجديدة  املدينة  الورد 
صفرو) املركزية  الصيدلية  لشركة 
ممثلها القانوني السيد كريم اليمني)
والساكن) (CB245603 بطاقته)

بفرنسا.
هو) الذ2  التجار2  األصل  كافة 
 1 برقم) الكائنة  عن صيدلية  عبارة 
واملقيدة) صفرو  املربع  باب  زمغيلة 
تحت) بصفرو  التجار2  بالسجل 
إجمالي) بثمن  (288 التحليلي) الرقم 
ثمانمائة) درهم،) (869684 قدره)
وتسعة وستون ألف وستمائة وأربعة)
الشروط) حسب  درهم،) وثمانون 

املنصوص عليها بعقد البيع.
بكتابة) التعرضات  تقبل  بحيث 
الضبط باملحكمة االبتدائية بصفرو)
15)يوما ابتداء) داخل أجل ال يتعدى)
من تاريخ النشرة الثانية طبقا للفصل)

84)من القانون التجار2 ومايليه.
النشرة األولى

8 مكرر
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املحكمة االبتدائية بزاكورة
إعالن عن بيع أصل تجار2

مؤرخ) توثيقي  عقد  بمقت�ضى 
في) مسجل  (2018/10/23 بتاريخ)
السيدة) باعت  (،2018/11/23
 MARIA ISABEL ROS SOLEY
 CASTANE LOPEZ JOSE والسيد)
الساكنين بقصر بونو امحاميد الغزالن)
املغربية) اإلقامة  لبطاقة  والحاملين 
 7630009C و) (7630008V ( رقم)
 Riad Ouarzazate SARL للشركة)
 N°1462 مقرها االجتماعي بورزازات)
بالسجل) واملسجلة  (hay( al( wahda
التجار2 بورزازات تحت رقم)49119.
املعد) التجار2  األصل  مجموع 
 HOTEL للشركة الفعلية املسماة ب)
قصر) بدوار  الكائن  (،TABARKAT
زاكورة،) الغزالن  امحاميد  بونو 
واملسجل بالسجل التجار2 باملحكمة)
 1690 االبتدائية بزاكورة تحت عدد)
و)1692)من السجل التحليلي وتحت)
عدد)166)و)167)من السجل الترتيبي،)

بثمن إجمالي قدره)371500)درهم.
أعاله) املذكور  البائع  دائني  على 
قسم) إلى  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن 
السجل التجار2 باملحكمة االبتدائية)
بزاكورة،)داخل أجل يبتدئ من تاريخ)
اليوم) في  وينتهي  األو4  اإلعالن  نشر 
الخامس عشر من تاريخ نشر اإلعالن)

الثاني.
اإلعالن األو4

إمضاء)رئيس مصلحة كتابة الضبط

24 مكرر

محكمة االستئناف بتازة
ملف جنائي استئنافي رقم : 

141/2611/2019

ملف االبتدائي : 58/2610/2019
ملخص القرار بعد اجراء املسطرة 

الغيابية
االسم العائلي):)لقرع.

االسم الشخ�ضي):)محمد
ابن):)احمد بن حماد وأمه):)حليمة)

بنت عبد هللا.
املولود بتاريخ)2000/06/26.

االمير موال2 عبد) بزنقة  الساكن 

هللا حي بيت غالم تازة.

حكم عليه بتاريخ)):)2020/10/07.

القا�ضي) املستانف  القرار  بتأييد 

بمؤاخذة املتهم من أجل جنحة اخفاء)

أشياء)متحصل عليها من جريمة طبقا)

ومعاقبته) و  ج  ق  من  (571 للفصل)

وغرامة) نافذا  حبسا  أشهر  بستة 

وتحميله) درهم  (100 قدرها) نافذة 

الصائر مجبرا في االدنى وببراءته من)

باقي املنسوب اليه.

الجل):)املشاركة في السرقة واخفاء)

اشياء)متحصل عليها من جناية.

ممثل النيابة العامة

كاتب الضبط

87

املحكمة االستئناف بتازة

ملف جنائي ابتدائي رقم : 

26/2609/2020

ملف التحقيق : 53/2019

ملخص القرار بعد اجراء املسطرة 
الغيابية

االسم العائلي):)دناز2

االسم الشخ�ضي):عبد الرزاق.

ابن):)ملود بن محمد))وأمه):)ملودة)

بنت عمر.

املولود بتاريخ)1970/01/01.

الساكن)35)اوريدة سين تازة وكذا)

بالرقم)107)شارع محمد السادس حي)

القدس وجدة.

حكم عليه بتاريخ)):)2020/10/12.

بمؤاخذة املتهم من أجل املنسوب)

اليه وعقابه على ذلك بخمس))سنوات)

سجنا نافذا مع تحميله الصائر مجبرا)

في الحد االدنى.

الجل):)التزوير في محرر عمومي.

ممثل النيابة العامة

كاتب الضبط

88

محكمة االستئناف بفاس
ملف جنائي رقم : 39/2609/2021

ملخص الحكم أو القرار
االسم العائلي):)كريم.

االسم الشخ�ضي):)محمد أمين.
رشيدة) (: وأمه) القادر  عبد  (: ابن)

بنت قدور.
 1985 يوليو) (09 بتاريخ) املولود 

بفاس.
ويكو) عمر  ايت  دوار  (: الساكن)
دائرة) الشكاك  عين  وقيادة  جماعة 

ايموزار كندر.
مارس) (18 (: بتاريخ) عليه  حكم 
الجنايات) غرفة  طرف  من  (2021

بفاس.
والجرح) الضرب  جناية  أجل  من 

املف�ضي الى عاهة مستديمة.
 02 بسنتين) ذلك  عن  ومعاقبته 
حبسا نافذا وتحميله الصائر واالجبار)

في االدنى.
الرئيس

ممثل النيابة العامة

كاتب الضبط

89

محكمة االستئناف بفاس
ملف جنائي رقم : 100/2609/2021

ملخص الحكم أو القرار
االسم العائلي):)لوكيلي.)

االسم الشخ�ضي):)عثمان.
ابن):)مصطفى وأمه):)لطيفة بنت)

محمد.
 1991 أبريل) (20 (: بتاريخ) املولود 

بفاس.
532)حي املستقبل) :)رقم) الساكن)

املسيرة فاس.
مارس) (25 (: بتاريخ) عليه  حكم 
الجنايات) غرفة  طرف  من  (2021

بفاس.
والجرح) الضرب  جناية  أجل  من 
وجنحة) مستديمة  عاهة  الى  املؤد2 

الضرب والجرح.
سنوات) (3 ذلك) عن  ومعاقبته 
حبسا نافذا وتحميله الصائر واالجبار)

في االدنى.
الرئيس

ممثل النيابة العامة

كاتب الضبط

90

محكمة االستئناف بفاس
ملف جنائي رقم : 56/2609/2021

ملخص الحكم أو القرار
االسم العائلي):)هوار2.

االسم الشخ�ضي):)خالد.
(: وأمه) ( أحمد) بن  أحمد  (: ابن)

خديجة بنت محمد.
 1994 أبريل) (16 (: بتاريخ) املولود 

بدوار الحرقة.
مكرر جنان) (39 بالرقم) (: الساكن)

بنشريف سيد2 بوجيدة فاس.
مارس) (11 (: بتاريخ) عليه  حكم 
الجنايات) غرفة  طرف  من  (2021

بفاس.
والجرح) الضرب  جناية  أجل  من 

بالسالح.
سنوات) (6 ذلك) عن  ومعاقبته 
قدرها) نافذة  وغرامة  نافذا  حبسا 
1000)درهم وتحميله الصائر واالجبار)

في االدنى وبراءته من الباقي.
الرئيس

ممثل النيابة العامة

كاتب الضبط

91

محكمة االستئناف بفاس
ملف جنائي رقم : 14/2639/2021

ملخص الحكم أو القرار
االسم العائلي):)الكراد2.)

االسم الشخ�ضي):))عبد الخالق.
بنت) مليكة  (: وأمه) العربي  (: ابن)

العربي.
املولود بتاريخ):)1985)بفاس.

الساكن):)الرقم))20)الزنقة)16)حي)
عين هارون))فاس.

مارس) (11 (: بتاريخ) عليه  حكم 
الجنايات) غرفة  طرف  من  (2021

بفاس.
من أجل جناية محاولة االغتصاب)

والعنف.
ومعاقبته عن ذلك بسنة واحدة))
حبسا نافذا وتحميله الصائر واالجبار)

في االدنى.
الرئيس

ممثل النيابة العامة

كاتب الضبط

92
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 III.  -  إعالنات إدارية

وزارة الفالحة والصيد البحري 

والتنمية القروية واملياه 

والغابات
قطاع املياه والغابات

 DELIMITATION DE FORET
DOMANIALE

إعالن
محاضر) بأن  للعموم  يعلن 

»مضلة) بأقسام) املتعلقة  التحديد 

وأوالد) والرويبات  الدليم  وحويط 

وويسالن«) (57 والقطعة) كدور  بن 

و2  (1 »ويسالن) مقاطع) من  املكون 

و3)وواد إينزة«)املكون من واد إينزة)1 

وتسوفة وتازرت ومطموس) و3«) و2)

»وبرمان ومقطع برمان«) ولوطا شير)

التابعة) (»2 وبرمان) ومقطعي«تاسلة 

املسمى»ورغة) الغابو2  للملك 

جماعتي) بتراب  والواقعة  الوسطى«)

بدائرة) ودكة  بقيادة  والرتبة  ودكة 

وقع) الذ2  تاونات،) بإقليم  غفسا2 

 1933 أبريل) (4 بتاريخ) تحديدها 

 26 بتاريخ) ستوضع  املوالية  واأليام 

ما2)2021)بمكتب قائد قيادة ودكة،)

إقليم تاونات) رئيس لجنة التحديد،)

األمالك) على  املحافظ  وبمكتب 

محمد) با  بقرية  والرهون  العقارية 

اإلطالع) غرض  له  ملن  يمكن  حيث 

عليه.

لتقديم) املضروب  األجل  أما 

املذكور) التحديد  على  التعرضات 

بمكتب القائد السالف الذكر فيمتد)

ما2) (26 من) على ثالثة أشهر ابتداء)

2021)وهو تاريخ نشر هذا اإلعالن في)

الجريدة الرسمية.

لهذا) املوالية  أشهر  ثالثة  وخال4 

األجل يجب أن تودع بمكتب السيد)

مطالب) أعاله  املذكور  املحافظ 

تحفيظ تأكيدية للتعرضات املقدمة.

1

وكالة الحوض املائي لسبو
ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  بموجب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 29 بتاريخ) ح.ج2021/4677)

على) سيجر2  الذ2  (2021 أبريل)

ذ2 شهادة) (2 افروخ) املسمى  العقار 

05/155082املتواجد)) عدد) امللكية 

سليمان) سيد2  الترابية  بالجماعة 

احواز) دائرة  الكيفان،) مو4 

من) ابتداء) مكناس  مكناس،إقليم 

تاريخ)24)ما2)2021)إلى غاية)3)يونيو)

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2021

املاء)) وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

منه من أجل سقي مساحته)1 هكتار)

العزيز) عبد  بوعيس  السيد  لفائدة 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.D457156

29

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

 2021 29)أبريل) 2021/4673)بتاريخ)

املسمى) العقار  على  سيجر2  الذ2 

قسمة بالد الحجر ببورياح ذ2 شهادة)

 419 ص) (359 بعدد) ض  صيرورة 

وليلي،) الترابية  بالجماعة  املتواجد 

ابتداء) دائرة زرهون،إقليم مكناس،)

غاية) إلى  (2021 ما2) (24 تاريخ) من 

في شأن) علني  بحث  (2021 يونيو) (3

وجلب) بئر  بإنجاز  الترخيص  مشروع 

املاء))منه من أجل سقي مساحة)1,68 

هكتار لفائدة السيد الوسطي حميد)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

. D494593

30 

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مديرة)) أصدرته  قرار  بموجب 
رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
أبريل) (29 بتاريخ) ح.ج2020/4672)
العقار) على  سيجر2  الذ2  (2021
الرسم) ذ2  العالي  عبد  املسمى 
وزينب) (67/12148 عدد) العقار2 
 675380 عدد) العقار2  الرسم  ذ2 
الترابية لقصير،) بالجماعة  املتواجد 
دائرة عين تاوجدات،إقليم الحاجب،)
إلى) (2021 ما2) (24 تاريخ) من  ابتداء)
علني) بحث  (2021 يونيو) (3 غاية)
بإنجاز) الترخيص  مشروع  شأن  في 
ثقب وجلب املاء))منه من أجل سقي)
السيد) لفائدة  هكتارت  (5 مساحة)
لبطاقة) الحامل  العالي مخلص  عبد 

.C332125(التعريف الوطنية
31 

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مديرة)) أصدرته  قرار  بموجب 
رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
أبريل) (29 بتاريخ) ح.ج2020/4669)
العقارات) الذ2 سيجر2 على  (2021
املسماة ملك الدولة موضوع الرسوم)
وعدد) (F/4742 عدد) العقارية 
اتفاقية) (F/5289 وعدد) (F/4831
عدد) مشروع  الدولة  مع  شراكة 
الترابية) بالجماعة  املتواجد  (13243
ايموزار) دائرة  لجروف،) السبع  ايت 
كندر،إقليم صفرو،)ابتداء)من تاريخ)
24)ما2)2021)إلى غاية)3)يونيو)2021 
بحث علني في شأن مشروع الترخيص)
بإنجاز ثقب وجلب املاء))منه من أجل)
هكتارات) (2,6224 مساحة) سقي 
 STE VERGER DE شركة) لفائدة 
POMMIER SARL)في شخص ممثلها)

القانوني.
32

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  بموجب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

أبريل) (29 بتاريخ) ح.ج2021/4665)

العقار) على  سيجر2  الذ2  (2021

املسمى الطالبي)1)ذ2 الرسم العقار2)

بالجماعة) املتواجد  (59/2684 عدد)

الترابية إقدار،)دائرة الحاجب،إقليم)

ما2) (24 تاريخ) من  ابتداء) الحاجب،)

بحث) (2021 يونيو) (3 إلى غاية) (2021

الترخيص) مشروع  شأن  في  علني 

بإنجاز ثقب وجلب املاء))منه من أجل)

لفائدة) هكتارات  (5 مساحة) سقي 

السيد البشرى وديع الحامل لبطاقة)

. C508391(التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج))

 2021 28)أبريل) 2021/4662)بتاريخ)

املسمى) العقار  على  سيجر2  الذ2 

بعدد) ض  شراء) عقد  ذ2  أباسو 

بالجماعة) املتواجد  (252 ص) (167

إيموزار) دائرة  سرغينة،) الترابية 

من) ابتداء) بوملان،) مرموشة،إقليم 

 2 غاية) إلى  (2021 ما2) (24 تاريخ)

شأن) في  علني  بحث  (2021 يونيو)

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب)

 4 منه من أجل سقي مساحة) ( املاء)

رحو) برحو  السيد  لفائدة  هكتارات 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

. C157804

34
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج))

 2021 28)أبريل) 2021/4661)بتاريخ)

الذ2 سيجر2 على العقار املسمى ايت)

اإلستغال4) شهادة  ذ2  كيكو  يو�ضي 

املتواجد بالجماعة الترابية) (10 عدد)

بوملان،) بوملان،إقليم  دائرة  كيكو،)

إلى) (2021 ما2) (24 تاريخ) من  ابتداء)

علني) بحث  (2021 يونيو) (2 غاية)

بإنجاز) الترخيص  مشروع  شأن  في 

ثقب وجلب املاء))منه من أجل سقي)

لفائدة) هكتارات  (3,25 مساحة)

السيد حلمي ادريس الحامل لبطاقة)

. CB62666(التعريف الوطنية

35

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  بموجب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

أبريل) (28 بتاريخ) ح.ج2020/4659)

العقار) على  سيجر2  الذ2  (2021

الرسم) ذ2  الحدج  ظهر  املسمى 

املتواجد) (16/57663 عدد) العقار2 

الجوهرة،) عين  الترابية  بالجماعة 

الخميسات،) تيفلت،إقليم  دائرة 

إلى) (2021 ما2) (24 تاريخ) من  ابتداء)

في) علني  بحث  (2021 يونيو) (2 غاية)

شأن مشروع الترخيص بإنجاز ثقب)

منه من أجل) ( وحفر بئر وجلب املاء)

هكتارا لفائدة) (18,06 سقي مساحة)

معه) ومن  الحبيب  جعا  بن  السيد 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحاملة 

. AB138537
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  بموجب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

أبريل) (28 بتاريخ) ح.ج2021/4658)

العقار) على  سيجر2  الذ2  (2021

املسمى مرجع لوطا العدوى ذ2 عقد)

 242 248)ص) نظير مناقلة ض بعدد)

املتواجد بالجماعة الترابية اغزران،)

دائرة املنز4،إقليم صفرو،)ابتداء)من)

تاريخ)24)ما2)2021)إلى غاية)2)يونيو)

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2021

املاء)) وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

 0,6650 منه من أجل سقي مساحة)

هكتارا لفائدة السيد السالو2 سعيد)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

. C161238
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  بموجب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

أبريل) (29 بتاريخ) ح.ج2021/4670)

العقار) على  سيجر2  الذ2  (2021

شهادة) ذ2  التوامة  خربة  املسمى 

املتواجد) (41/55575 عدد) امللكية 

بالجماعة الترابية عين تمكاني،)دائرة)

املنز4،إقليم صفرو،)ابتداء)من تاريخ)

24)ما2)2021)إلى غاية)3)يونيو)2021 

بحث علني في شأن مشروع الترخيص)

من) منه  ( املاء) وجلب  ثقب  بإنجاز 

هكتارا) (4,5291 مساحة) أجل سقي 

هللا) عبد  الكعيد2  السيد  لفائدة 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.SH55512

38

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  بموجب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

أبريل) (29 بتاريخ) ح.ج2021/4668)

العقار) على  سيجر2  الذ2  (2021

املسمى مبروكة ذ2 الرسم العقار2)

41/35816)املتواجد بالجماعة) عدد)

دائرة) اخيار،) سيد2  كندر  الترابية 

من) ابتداء) صفرو،) صفرو،إقليم 

تاريخ)24)ما2)2021)إلى غاية)3)يونيو)

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2021

املاء)) وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

 1,50 مساحة) سقي  أجل  من  منه 

الجزولي) السيدة  لفائدة  هكتارا 

التعريف) لبطاقة  الحاملة  فاطمة 

. C439102(الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  بموجب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

أبريل) (29 بتاريخ) ح.ج2021/4667)

العقار) على  سيجر2  الذ2  (2021

املسمى الزقالن ذ2 شهادة االستغال4)

وافشثاح ذ2 عقد مخارجة) (11 رقم)

املتواجد) (78 بعدد) ( بثالث نظائر ض)

باشوية) تزكيت  الترابية  بالجماعة 

إفران،)إقليم إفران،)ابتداء)من تاريخ)

24)ما2)2021)إلى غاية)3)يونيو)2021 

بحث علني في شأن مشروع الترخيص)

من) منه  ( املاء) وجلب  ثقب  بإنجاز 

 3,97 مساحة) وسقي  الشرب  أجل 

هكتارا لفائدة السيد عفوت محمد)

الحامل) عفوت  هللا  عبد  والسيد 

 DB8104 لبطاقة التعريف الوطنية)

. DB9857و

40 

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  بموجب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

أبريل) (29 بتاريخ) ح.ج2021/4666)

العقار) على  سيجر2  الذ2  (2021

ذ2) وتمهاوشت  احفور  املسمى 

املتواجد) (305 ض بعدد) عقد شراء)

بالجماعة الترابية عين اللوح اخيار،)

من) ابتداء) دائرة أزرو،إقليم إفران،)

تاريخ)24)ما2)2021)إلى غاية)3)يونيو)

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2021

)منه) الترخيص بإنجاز بئر وجلب املاء)

من أجل الشرب وسقي مساحة)2,16 

هكتارا لفائدة السيد مغراو2 لحسن)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

. D90881
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  بموجب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

أبريل) (29 بتاريخ) ح.ج2021/4664)

العقار) على  سيجر2  الذ2  (2021

املسمى جميع الفدان البور2 بادمران)

ذ2 عقد شراء)ض بعدد)14)املتواجد)

دائرة) الترابية بن صميم،) بالجماعة 

تاريخ) من  ابتداء) إفران،) أزرو،إقليم 

يونيو) (3 غاية) إلى  (2021 ما2) (24

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2021

)منه) الترخيص بإنجاز بئر وجلب املاء)

مساحة) وسقي  الشرب  أجل  من 

0,18)هكتارا لفائدة السيدة حديو2)

التعريف) لبطاقة  الحاملة  حسناء)

. D990836(الوطنية

42
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
 بموجب قرار أصدرته مديرة وكالة

 الحوض املائي لسبو رقم ج)/2021/4676

بتاريخ)29)أبريل)2021)الذ2 سيجرى)

ذ2) الدليمية  املسمى  العقار  على 

املتواجد) (18 شهادة االستغال4 رقم)

األوداية،) سبت  الترابية  بالجماعة 

موال2) إقليم  يعقوب،) موال2  دائرة 

ما2) (24 تاريخ) من  ابتداء) يعقوب،)

بحث) (2021 يونيو) (3 إلى غاية) (2021

الترخيص) مشروع  شأن  في  علني 

أجل) واد مكس من  من  املاء) بجلب 

2.30)هكتارات لفائدة) سقي مساحة)

السيد)ة()أبو الربيع عبد هللا الحامل)

رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.C264049

43

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
 بموجب قرار أصدرته مديرة وكالة

 الحوض املائي لسبو رقم ج)/2021/4674

بتاريخ)29)أبريل)2021)الذ2 سيجرى)

على العقار املسمى املالح ذ2 شهادة)

املتواجد) (2021/07 االستغال4 عدد)

داود،) سيد2  الترابية  بالجماعة 

إقليم موال2) دائرة اوالد جامع ملطة،)

ما2) (24 تاريخ) من  ابتداء) يعقوب،)

بحث) (2021 يونيو) (3 إلى غاية) (2021

الترخيص) مشروع  شأن  في  علني 

أجل) من  سبو  واد  من  املاء) بجلب 

هكتارات) 3ة3865) مساحة) سقي 

محمد) الوراد  السيد)ة() لفائدة 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.C688851(رقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
 بموجب قرار أصدرته مديرة وكالة

 الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)/2021/4486

بتاريخ)28)أبريل)2021)الذ2 سيجرى)

على العقارين املسميين ملك لطيفة)

وملك) (330 بعدد) ضمن  شراء) ذ2 

نادية ذ2 موجز شراء)مسجل بتاريخ)

بالجماعة) املتواجد  ( (23/02/2021

الترابية سيد2 عال4 البحراو2،)دائرة)

تيفلت،)إقليم الخميسات،)ابتداء)من)

تاريخ)24)ما2)2021)إلى غاية)2)يونيو)

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2021

املاء) وجلب  بئر  بإنجاز  الترخيص 

 2.966 أجل سقي مساحة) منه من 

تهموني) السيد)ة() لفائدة  هكتارات 

سليمان الحامل))ة()لبطاقة التعريف)

.D381265(الوطنية رقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
 بموجب قرار أصدرته مديرة وكالة

 الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)/2021/4663

بتاريخ)28)أبريل)2021)الذ2 سيجرى)

على القطعتين الفالحيتين املسميتين)

كلي) ذ2 عقد شراء) »تزروت اعطار«)

املتواجدتين) (348 353ص) ض بعدد)

دائرة) الصميعة،) الترابية  بالجماعة 

تاريخ) من  ابتداء) تازة،) إقليم  تاهلة،)

يونيو) (2 غاية) إلى  (2021/05/24

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2021

املاء) وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

منه،)من أجل سقي مساحة)1)هكتار)

محمد) ليمامي  السيد)ة() لفائدة 

الحامل))ة()لبطاقة التعريف الوطنية)

.Z473921(رقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

 بموجب قرار أصدرته مديرة وكالة

 الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)/2021/4660

بتاريخ)28)أبريل)2021)الذ2 سيجرى)

على العقار املسمى)»االزدهار)137أ1-« 

ذ2 الرسم العقار2 عدد)21/68187 

املتواجد بالجماعة الترابية مطماطة،)

ابتداء) تازة،) إقليم  تاهلة،) دائرة 

غاية) إلى  (2021/05/24 تاريخ) من 

في شأن) علني  بحث  (2021 يونيو) (2

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب)

 5 من أجل سقي مساحة) منه،) املاء)

هرهار) السيد)ة() لفائدة  هكتارات 

لبطاقة) )ة() الحامل) الرحمان  عبد 

.Z50656(التعريف الوطنية رقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

 بموجب قرار أصدرته مديرة وكالة

 الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)/2021/4705

الذ2 سيجرى) (2021 ما2) (3 بتاريخ)

ذ2) »اينغ ناسا«) على العقار املسمى)

 10/2021 عدد) االستغال4  شهادة 

آيت) الترابية  بالجماعة  املتواجد 

إقليم بوملان،) دائرة مرموشة،) املان،)

إلى) (2021/05/28 تاريخ) من  ابتداء)

في) علني  بحث  (2021 يونيو) (7 غاية)

شأن مشروع الترخيص بإنجاز ثقب)

وجلب املاء)منه،)من أجل االستعما4)

املاشية وسقي مساحة) املنزلي وإرواء)

2.50)هكتارات لفائدة السيد)ة()ادمر)

لبطاقة التعريف) )ة() محمد الحامل)

.UB7441(الوطنية رقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
 بموجب قرار أصدرته مديرة وكالة

 الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)/2021/4706

الذ2 سيجرى) (2021 ما2) (03 بتاريخ)

 »2 »بنعودة) املسمى) العقار  على 

 16/8433 عدد) امللكية  شهادة  ذ2 

خميس) الترابية  بالجماعة  املتواجد 

إقليم) تيفلت،) دائرة  يحيى،) سيد2 

تاريخ) من  ابتداء) الخميسات،)

يونيو) (7 غاية) إلى  (2021/05/28

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2021

املاء) وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

 3 مساحة) سقي  أجل  من  منه،)

بنعودة) السيد)ة() لفائدة  هكتارات 

خامس الحامل))ة()لبطاقة التعريف)

.XA99841(الوطنية رقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
 بموجب قرار أصدرته مديرة وكالة

 الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)/2021/4690

الذ2) (2021 أبريل) (30 بتاريخ)

»الزنزلة) سيجرى على العقار املسمى)

عدد) التحفيظ  مطلب  ذ2  زاليقة«)

بالجماعة) املتواجد  (37/77826

تيسة،) دائرة  الواد،) راس  الترابية 

تاريخ) من  ابتداء) تاونات،) إقليم 

يونيو) (17 غاية) إلى  (2021/05/27

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2021

املاء) وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

 1,50 مساحة) سقي  أجل  من  منه،)

هكتار لفائدة السيد)ة()زين العابدين)

التعريف) لبطاقة  )ة() الحامل) سعد 

.C439443(الوطنية رقم
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10861 الجريدة الرسميةعدد)5665 - 14)شوا4)1442 )26)ما2)2021) 

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

 بموجب قرار أصدرته مديرة وكالة
 الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)/2021/4689
الذ2) (2021 أبريل) (30 بتاريخ)
»ملك) املسمى) العقار  على  سيجرى 
الطنجاو2) ملك  و  (1 (- الطنجاو)
ملك) و  (3 (- الطنجاو2) ملك  و  (2  -
الطنجاو2)-)4«)ذ2 الرسوم العقارية)
و) (21/69314 و) (21/69312 عدد)
املتواجد) (21/69318 و) (21/69316
بالجماعة الترابية باب مرزوقة،)دائرة)
تاريخ) من  ابتداء) تازة،) إقليم  تازة،)
يونيو) (17 غاية) إلى  (2021/05/27
مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2021
املاء) وجلب  بئرين  بإنجاز  الترخيص 
 9.26 من أجل سقي مساحة) منهما،)
لقرافلي) السيد)ة() لفائدة  هكتارات 
)ة() الحامل) منير  ولقرافلي  الطاهر 
رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.Z379632(و(Z2345
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

 بموجب قرار أصدرته مديرة وكالة
 الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)/2021/4678
الذ2) (2021 أبريل) (29 بتاريخ)
الفالحيتين) القطعتين  على  سيجرى 
ذ2 عقد شراء) »أحمر2«) املسميتين)
وعقد بيع عقار محرر) (67 ض بعدد)
املتواجد) (02/10/2018 بتاريخ)
دائرة) الغواز2،) الترابية  بالجماعة 
ابتداء) إقليم تاونات،) قرية بامحمد،)
غاية) إلى  (2021/05/24 تاريخ) من 
في شأن) علني  بحث  (2021 يونيو) (3
مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب)
املاء)منه،)من أجل االستعما4 املنزلي)
لفائدة) هكتار  (1.33 مساحة) وسقي 
السيد)ة()الدبيش عبد االاله الحامل)
رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة  )ة()

.C692235
52

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

 بموجب قرار أصدرته مديرة وكالة

 الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)/2021/4657

بتاريخ)28)أبريل)2021)الذ2 سيجرى)

على العقار املسمى)»الحديو2)4«)ذ2)

 67/14396 عدد) العقار2  الرسم 

سبع) الترابية  بالجماعة  املتواجد 

عيون،) سبع  باشوية  عيون،)

تاريخ) من  ابتداء) الحاجب،) إقليم 

يونيو) (2 غاية) إلى  (2021/05/24

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2021

املاء) وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

منه،)من أجل سقي مساحة)1,0191 

هكتارا لفائدة السيد)ة()عديو2 خالد)

الحامل))ة()لبطاقة التعريف الوطنية)

.D612093(رقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

 بموجب قرار أصدرته مديرة وكالة

 الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)/2021/4653

بتاريخ)26)أبريل)2021)الذ2 سيجرى)

2-«)ذ2) على العقار املسمى)»شمراق)

 21/52865 عدد) العقار2  الرسم 

املتواجد بالجماعة الترابية مطماطة،)

من) ابتداء) تازة،) إقليم  تاهلة،) دائرة 

تاريخ)2021/05/21)إلى غاية)31)ما2)

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2021

الترخيص بإنجاز بئر وجلب املاء)منه،)

 0.5813 مساحة) سقي  أجل  من 

الذهبي) السيد)ة() لفائدة  هكتارا 

الجاللي الحامل))ة()لبطاقة التعريف)

.Z21764(الوطنية رقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

 بموجب قرار أصدرته مديرة وكالة

 الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)/2021/4652

بتاريخ)26)أبريل)2021)الذ2 سيجرى)

»بوحلوان«) املسمى) العقار  على 

بتاريخ) سجل  عقار2  بيع  عقد  ذ2 

بالجماعة) املتواجد  (2021/02/12

إقليم) تازة،) دائرة  كلدمان،) الترابية 

 2021/05/21 ابتداء)من تاريخ) تازة،)

إلى غاية)31)ما2)2021)بحث علني في)

شأن مشروع الترخيص بإنجاز ثقب)

وجلب املاء)منه،)من أجل االستعما4)

شعشوعي) السيد)ة() لفائدة  املنزلي 

لبطاقة التعريف) )ة() محند الحامل)

.Z804459(الوطنية رقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

 بموجب قرار أصدرته مديرة وكالة

 الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)/2021/4651

بتاريخ)26)أبريل)2021)الذ2 سيجرى)

على العقار املسمى)»امغاس«)ذ2 عقد)

 479 10)ص) قسمة فدان ض بعدد)

املتواجد بالجماعة الترابية الحمام،)

دائرة أكلموس،)إقليم خنيفرة،)ابتداء)

غاية) إلى  (2021/05/21 تاريخ) من 

في شأن) بحث علني  (2021 ما2) (31

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب)

مساحة) سقي  أجل  من  منه،) املاء)

السيد)ة() لفائدة  هكتارا  (1,5782

لبطاقة) الحامل)ة() سعيدة  العراقي 

.V184729(التعريف الوطنية رقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
 بموجب قرار أصدرته مديرة وكالة

 الحوض املائي لسبو رقم ج)/2021/4649

بتاريخ)26)أبريل)2021)الذ2 سيجرى)

باملوضعين الكائنين بمزارع دوار عين)

بعدد) ض  شراء) عقد  ذ2  سهريج 

املتواجدين بالجماعة) (118 104)ص)

دائرة) الكريم،) عبد  موال2  الترابية 

قرية با محمد،)إقليم تاونات،)ابتداء)

غاية) إلى  (2021 ما2) (21 تاريخ) من 

في شأن) بحث علني  (2021 ما2) (31

من) املاء) بجلب  الترخيص  مشروع 

مساحة) سقي  أجل  من  ورغة،) واد 

3,8722)هكتار لفائدة السيد الشديد)

بدر والشديد محمد الحامل لبطاقة)

التعريف الوطنية رقم)BE780752)و)

.B258517
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
 بموجب قرار أصدرته مديرة وكالة

 الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)/2021/4448

بتاريخ)28)أبريل)2021)الذ2 سيجرى)

الدولة)) ملك  املسمى  العقار  على 

املسمى ملك سيد2 عي�ضى موضوع)

 K/3993 عدد) العقار2  الرسم 

رقم) مشروع  شراكة  اتفاقية  ذ2 

بالجماعة) املتواجد  (131671/1

الترابية اقدر،)دائرة الحاجب،)إقليم)

ما2) (24 تاريخ) من  ابتداء) الحاجب،)

بحث) (2021 يونيو) (2 إلى غاية) (2021

الترخيص) مشروع  شأن  في  علني 

بإنجاز ثقب وجلب املاء)منه من أجل)

لفائدة) هكتارا  (105 مساحة) سقي 

في) (STE PALM ALMOND شركة)

شخص ممثلها القانوني.
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عدد)5665 - 14)شوا4)1442 )26)ما2)2021)الجريدة الرسمية   10862

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
 بموجب قرار أصدرته مديرة وكالة

 الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)/2021/4648

بتاريخ)23)أبريل)2021)الذ2 سيجرى)

 91 رقية) املسميين  ين  العقار  على 

عدد) امللكية  شهادتي  ذ2  ( (2 رقية)

 41/24794 وعدد) (41/24793

اغبالو) الترابية  بالجماعة  املتواجد 

اقورار،)دائرة صفرو،)إقليم صفرو،)

إلى) (2021 ما2) (20 تاريخ) من  ابتداء)

علني) بحث  (2021 ما2) (31 غاية)

بإنجاز) الترخيص  مشروع  شأن  في 

منه من أجل سقي) ثقب وجلب املاء)

السيد) لفائدة  هكتارات  (5 مساحة)

الحامل) يوسف  حسيني  صقلي 

رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.CD124585
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
 بموجب قرار أصدرته مديرة وكالة

 الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)/2021/4650

الذ2) (2021 أبريل) (26 بتاريخ)

ظهر) املسمى  العقار  على  سيجرى 

عدد) التحفيظ  مطلب  ذ2  السدرة 

بالجماعة) املتواجد  (81/3450

الترابية عين الجوهرة،)دائرة تيفلت،)

تاريخ من  ابتداء) الخميسات،)  إقليم 

21)ما2)2021)إلى غاية)31)ما2)2021 

بحث علني في شأن مشروع الترخيص)

منه من أجل) املاء) بئر وجلب  بإنجاز 

االستعماالت املنزلية وسقي مساحة)

هكتار لفائدة السيد الواليد2) (0.96

التعريف) لبطاقة  الحامل  عزيز 

.P120685(الوطنية رقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
 بموجب قرار أصدرته مديرة وكالة

 الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)/2021/4600

بتاريخ)26)أبريل)2021)الذ2 سيجرى)

 1 الشارف) بئر  املسمى  العقار  على 

 16/71159 ذ2 شهادة امللكية عدد)

سيد2) الترابية  بالجماعة  املتواجد 

الخميسات،) دائرة  املصدر،) عال4 

تاريخ) من  ابتداء) الخميسات،) إقليم 

ما2) (31 غاية) إلى  (2021 ما2) (21

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2021

منه) الترخيص بإنجاز بئر وجلب املاء)

 1.4590 مساحة) سقي  أجل  من 

الطرابل�ضي) السيد  لفائدة  هكتارات 

التعريف) لبطاقة  الحاملة  نجية 

.A166977(الوطنية رقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
 بموجب قرار أصدرته مديرة وكالة

 الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)/2021/4633

بتاريخ)22)أبريل)2021)الذ2 سيجرى)

على العقار القطعة األرضية املدعو)

الكائن بدوسليم الغربية) (»2 »حفيرة)

ذات عقد قسمة ومخارجة بتاريخ)17 

بالجماعة) املتواجد  (2020 سبتمبر)

باشوية) الترابية سيد2 ابي القناد4،)

سال،) إقليم  القناد4،) ابي  سيد2 

إلى) (2021 ما2) (13 تاريخ) من  ابتداء)

في) علني  بحث  (2021 ما2) (24 غاية)

شأن مشروع الترخيص بإنجاز ثقب)

وجلب املاء)منه من أجل إرواء)املاشية)

لفائدة) هكتارا  (0.18 وسقي مساحة)

سليمان) بن  اوالد  فاطمة  السيدة 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.AB301424
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة) أصدرته  قرار  بموجب 

رقم لسبو  املائي  الحوض   وكالة 

أبريل) (22 بتاريخ)  2021/4636/ ح.ج)

العقار) على  سيجرى  الذ2  (2021

الرسم) ذ2  (32 املسيرة) املسمى 

املتواجد) (13/41515 عدد) العقار2 

دائرة) املساعدة،) الترابية  بالجماعة 

سيد2) إقليم  سليمان،) سيد2 

ما2) (10 تاريخ) من  ابتداء) سليمان،)

2021)بحث) 20)ما2) إلى غاية) (2021

الترخيص) مشروع  شأن  في  علني 

من) منه،) املاء) وجلب  ثقب  بإنجاز 

هكتارا لفائدة) (5 أجل سقي مساحة)

الفقير) ومحمد  الفقير  خالد  السيد 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.GA152275(و(GA60383(رقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
 بموجب قرار أصدرته مديرة وكالة

 الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)/2021/4624

الذ2) (2021 أبريل) (22 بتاريخ)

املسمى العقار  على   سيجرى 

P.D.N A2C-49)ذ2 الرسم العقار2)

بابي) الكائن  (58/43963 عدد)

الترابية بالجماعة  املتواجد   القناد4 

باشوية سيد2) سيد2 ابي القناد4،)

من) ابتداء) إقليم سال،) ابي القناد4،)

تاريخ)13)ما2)2021)إلى غاية)24)ما2)

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2021

املاء) وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

املنز4) حديقة  سقي  أجل  من  منه،)

0.04)هكتارا لفائدة السيد) مساحتها)

عالء)الدين الحطاب الحامل لبطاقة)

.AB111731(التعريف الوطنية رقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
 بموجب قرار أصدرته مديرة وكالة

 الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)/2021/4639

بتاريخ)22)أبريل)2021)الذ2 سيجرى)

الجماعي) العقار  املسمى  العقار  على 

املسمى) باملكان  الفوارات  املدعو 

الساللية) للجماعة  التابع  حميرات 

البراهمة ذ2 شهادة اإلستغال4 رقم)

04)بتاريخ فاتح أبريل)2021)املتواجد)

باشوية) عامر،) الترابية  بالجماعة 

تاريخ) من  ابتداء) إقليم سال،) عامر،)

13)ما2)2021)إلى غاية)24)ما2)2021 

بحث علني في شأن مشروع الترخيص)

بإنجاز ثقب وجلب املاء)منه من أجل)

املاشية) وإرواء) املنزلي  اإلستعما4 

لفائدة) هكتارا  (2.39 وسقي مساحة)

لبطاقة) الحامل  قامة  الكبير  السيد 

.AB70565(التعريف الوطنية رقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
 بموجب قرار أصدرته مديرة وكالة

 الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)/2021/4635

الذ2) (2021 أبريل) (22 بتاريخ)

سيجرى على العقار الجماعي املسمى)

رقم) العقار2  الرسم  ذ2  الهاشمية 

دويسليم) بدوار  الكائن  (R/6169

سيد2) الترابية  بالجماعة  املتواجد 

ابي) سيد2  باشوية  القناد4،) ابي 

القناد4،)إقليم سال،)ابتداء)من تاريخ)

13)ما2)2021)إلى غاية)24)ما2)2021 

بحث علني في شأن مشروع الترخيص)

بإنجاز ثقب وجلب املاء)منه من أجل)

سقي مساحة)0,4832)هكتارا لفائدة)

السيد لحسن السفير الحامل لبطاقة)

.G39581(التعريف الوطنية رقم

66
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
 بموجب قرار أصدرته مديرة وكالة

 الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)/2021/4634

بتاريخ)22)أبريل)2021)الذ2 سيجرى)

ذ2) (94 العقار املسمى العطف) على 

الرسم العقار2 عدد)70/3471)وعقد)

 2020 أغسطس) (18 بتاريخ) كراء)

ازغار،) الترابية  بالجماعة  املتواجد 

دائرة سيد2 سليمان،) قيادة أزغار،)

من) ابتداء) سليمان،) سيد2  إقليم 

تاريخ)13)ما2)2021)إلى غاية)24)ما2)

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2021

املاء) وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

 7.9966 منه من أجل سقي مساحة)

الحميد) عبد  السيد  لفائدة  هكتارا 

التعريف) لبطاقة  الحامل  لفهامة 

.GK146780(الوطنية رقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
 بموجب قرار أصدرته مديرة وكالة

 الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)/2021/4640

بتاريخ)22)أبريل)2021)الذ2 سيجرى)

البركة) بن  بالد  املسمى  العقار  على 

وذ2) (R/7946 العقار2) الرسم  ذ2 

شهادة إدارية عدد)37)بتاريخ)9)أبريل)

2021)وعقد كراء)ارض فالحية بتاريخ)

املتواجد بالجماعة) (2021 مارس) (22

الشلح،) امحمد  سيد2  الترابية 

قيادة أوالد نوا4،)دائرة ورغة،)إقليم)

تاريخ من  ابتداء) قاسم،)  سيد2 

13)ما2)2021)إلى غاية)24)ما2)2021 

بحث علني في شأن مشروع الترخيص)

بإنجاز ثقب وجلب املاء)منه،)من أجل)

1,2040)هكتار لفائدة) سقي مساحة)

لبطاقة) الحامل  بلبركة  أيمن  السيد 

.X333646(التعريف الوطنية رقمي
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
 بموجب قرار أصدرته مديرة وكالة

 الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)/2021/4642
بتاريخ)22)أبريل)2021)الذ2 سيجرى)

اوالد) املدعو  الجماعي  العقار  على 

عدو باملكان املسمى اوالد عدو التابع)

ذ2) عدو  اوالد  الساللية  للجماعة 

بتاريخ) (46 رقم) اإلستغال4  شهادة 

بالجماعة) املتواجد  (2021 أبريل) (5

الترابية القصيبية،)قيادة القصيبية،)

سيد2) إقليم  القصيبية،) دائرة 

ما2) (10 تاريخ) من  ابتداء) سليمان،)

2021)بحث) 20)ما2) إلى غاية) (2021

الترخيص) مشروع  شأن  في  علني 

بإنجاز ثقب وجلب املاء)منه من أجل)

لفائدة) هكتارا  (0.10 مساحة) سقي 

السيد يوسف الحلبة الحامل لبطاقة)

.GA139228(التعريف الوطنية رقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
 بموجب قرار أصدرته مديرة وكالة

 الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)/2021/4641
بتاريخ)22)أبريل)2021)الذ2 سيجرى)

الكولف) إقامة  املسمى  العقار  على 

رقم) العقار2  الرسم  ذ2  (V-253

مهدية) بطريق  الكائن  (13/104821

دائرة) القنيطرة،) الترابية  بالجماعة 

(،5 االدارية) امللحقة  اوجيه،) أوالد 

تاريخ) من  ابتداء) القنيطرة،) إقليم 

ما2) (20 غاية) إلى  (2021 ما2) (10

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2021

الترخيص بإنجاز ثقب وجلب املاء)منه)

املسبح وسقي حديقة) أجل مأل  من 

املنز4 مساحة)0.0068)هكتارا لفائدة)

الحامل) غانم  الرحيم  عبد  السيد 

رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.AB74162
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار 

افتتاح البحث العلني
بموجب قرار أصدرته مديرة وكالة)

الحوض املائي لسبو رقم ح.ج/4637 

2021)الذ2) أبريل) (22 بتاريخ) (2021/

سيجر2 العقار املسمى التوفيق ذ2)

 13/125225 عدد) العقار2  الرسم 

الكائن ببئر الرامي بالجماعة الترابية)

القنيطرة،)دائرة أوالد أوجيه،)امللحقة)

ابتداء) القنيطرة،) إقليم  (،6 اإلدارية)

غاية) إلى  (2021 ما2) (10 تاريخ) من 

بحث علني في شأن) (2021 أبريل) (20

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب)

مساحة) سقي  أجل  من  منه،) املاء)

 manafiaa(2.50)هكتارا لفائدة شركة

في) ممثلة  (investissements sarl

شخص ممثلها القانوني السيد حسن)

لبطاقة التعريف) الزاكي الحامل)ة(،)

.JG 198584(الوطنية

71

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار 

افتتاح البحث العلني
بموجب قرار أصدرته مديرة وكالة)

الحوض املائي لسبو رقم ح.ج/4638 

2021)الذ2) أبريل) (22 بتاريخ) (2021/

سيجر2 على القطعة األرضية باملكان)

املسمى وتابة بمزارع دوار الصبانيين)

ذات شهادة إدارية تتعلق باإلستغال4)

 2021 مارس) (6 بتاريخ) (1418 رقم)

زومي،) الترابية  بالجماعة  املتواجد 

إقليم)) زومي،) دائرة  زومي،) قيادة 

وزان،)ابتداءا من تاريخ)13)ما2)2021 

إلى غاية)24)ما2)2021)بحث علني في)

شأن مشروع الترخيص بإنجاز ثقب)

وجلب املاء)منه،)من أجل اإلستعما4)

السيد) لفائدة  املاشية  وإرواء) املنزلي 

الحامل)ة(،لبطاقة) صبان  احمد 

.LC63753(التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار 
افتتاح البحث العلني

بموجب قرار أصدرته مديرة وكالة)
الحوض املائي لسبو رقم ح.ج/4458 
الذ2) (2021 أبريل) (5 بتاريخ) (2021/
راس) املسمى  العقار  على  سيجر2 
ذ2) الجديدة  بسال  الكائن  العين 
R/2675)التابع)) الرسم العقار2 عدد)
وعقد) البراهمة  الساللية  للجماعة 
بتاريخ) 2169/أ  عدد) ملف  إيجار 
بالجماعة) املتواجد  (2021 يناير) (6
إقليم)) باشوية عامر،) الترابية عامر،)
ابريل) (21 تاريخ) من  ابتداءا  سال،)
2021)إلى غاية)30)ابريل)2021)بحث)
الترخيص) مشروع  شأن  في  علني 
من) منه،) املاء) وجلب  ثقب  بإنجاز 
هكتارا لفائدة) (4 أجل سقي مساحة)
حرور) أوالد  الحق  عبد  السيد)ة()
الحامل)ة(،لبطاقة التعريف الوطنية)

.AB5258
73

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مديرة)) أصدرته  قرار  بموجب 
وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)
(،2021 ما2) ( (6 بتاريخ) (2021/4734
املسمى) العقار  على  سيجر2  الذ2 
تركة) عقد  ذ2  اعرقوب  بوسالمة 
 645 مع تسليم في واجب ض برقم)
برقم) ض  عقد شراء) ذ2  واعرقوب 
الترابية) بالجماعة  املتواجد  (،64
تمحضيت،)دائرة ازرو،))اقليم افران،)
إلى) ( (2021 )ما2) (31 ابتداء)من تاريخ)
بحث علني في) ( (،2021 يونيو) (9 غاية)
شأن مشروع الترخيص بانجاز ثقب)
سقي) أجل  من  منه،) املاء) وجلب 
السيد)) لفائدة  هكتارا  (5 مساحة)
زياني ادري�ضي موال2 امحمد والزياني)
االدري�ضي موال2 اعلي الحامل لبطاقة)
التعريف الوطنية رقم)DA26239))و

.DA 40417
93
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

(،2021 ما2) (3 بتاريخ) (2021/4704

املسمى) العقار  على  سيجر2  الذ2 

رقم) العقار2  الرسم  ذ2  مسلم 

بالجماعة) املتواجد  (،67/25221

أكورا2،)) دائرة  يعزم،) ايت  الترابية 

  28 ابتداء)من تاريخ) اقليم الحاجب،)

ما2)2021))إلى غاية)7)يونيو)2021،))

بحث علني في شأن مشروع الترخيص)

من أجل) منه،) بحفر بئر وجلب املاء)

مساحة) وسقي  املنزلي  االستعما4 

الفوار) ( السيد) لفائدة  هكتارات  ( (3

التعريف) لبطاقة  الحامل  املصطفى 

.D512248(الوطنية رقم

94

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

(،2021 ما2) (3 بتاريخ) (2021/4703

املسمى) العقار  على  سيجر2  الذ2 

شهادة) ذ2  فالحية  ارضية  قطعة 

املتواجد) (،56/2021 رقم) ادارية 

دائرة) بالجماعة الترابية عين كرمة،)

عين عرمة،))اقليم مكناس،)ابتداء)من)

تاريخ)28))ما2)2021))إلى غاية)7)يونيو)

بحث علني في شأن مشروع) ( (،2021

املاء) وجلب  ( بئر) بانجاز  الترخيص 

منه،)من أجل سقي مساحة)0,6524  

هكتار))لفائدة السيد)))الركاعي محمد)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.D38258(رقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

أبريل) ( (30 بتاريخ) (2021/4690

العقار) على  سيجر2  الذ2  (،2021

مطلب) ذ2  زاليقة  الزنزلة  املسمى 

املتواجد) (37/77826 التحفيظ رقم)

دائرة) بالجماعة الترابية راس الواد،)

من) ابتداء) تاونات،) اقليم  ( تيسة،)

تاريخ)28))ما2)2021))إلى غاية)8)يونيو)

بحث علني في شأن مشروع) ( (،2021

املاء) وجلب  ثقب  بانجاز  الترخيص 

 1,50 ( من أجل سقي مساحة) منه،)

العابدين) زين  السيد  لفائدة  هكتارا 

التعريف) لبطاقة  الحامل  ( سعد)

.C439443(الوطنية رقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

(،2021 ما2) ( (4 بتاريخ) (2021/4708

املسمى))) العقار  على  سيجر2  الذ2 

كلي) بيع  عقد  ذ2  (1 مليكة) العز2 

 29/2021 تحصين) فالحية  الرض 

املتواجد) ( (،2021 2)و3)مارس) بتاريخ)

سيد2) كندر  الترابية  بالجماعة 

اقليم صفرو،) ( دائرة صفرو،) اخيار،)

إلى) (،2021 ما2) (26 من تاريخ) ابتداء)

بحث علني في) ( (،2021 يونيو) (4 غاية)

شأن مشروع الترخيص بانجاز ثقب)

أغراض) أجل  من  منه،) املاء) وجلب 

منزلية وارواء)املاشية وسقي مساحة))

1)هكتارا لفائدة السيد محمد فيصل)

بنشكشو) وامينة  الصو�ضي  علو2 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.C128015(و(C261750(رقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

أبريل)) ( (30 بتاريخ) (2021/4688

العقار) على  سيجر2  الذ2  (،2021

))تغزوت ذ2 عقد شراء)ض) ( املسمى)

املتواجد بالجماعة) ( (،2 ص) (2 برقم)

احمد،) بن  يوسف  سيد2  الترابية 

ابتداء) اقليم صفرو،) ( دائرة صفرو،)

غاية) إلى  (،2021 ما2) (28 تاريخ) من 

)بحث علني في شأن) (،2021 يونيو) (7

مشروع الترخيص بانجاز ثقب وجلب)

 2 ( منه،)من أجل سقي مساحة) املاء)

حكيم) تمون  السيد  لفائدة  هكتارا 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.V53674(رقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

(،2021 ما2) (3 بتاريخ) (2021/4701

املسمى)))) العقار  على  سيجر2  الذ2 

ض) كراء) عقد  ذ2  نعقى  تقشميرت 

برقم)76)ص)49،))املتواجد بالجماعة)

أزرو،)) دائرة  تمحضيت،) الترابية 

 28 تاريخ) من  ابتداء) افران،) اقليم 

ما2)2021،)إلى غاية)7)يونيو)2021،))

بحث علني في شأن مشروع الترخيص)

من) منه،) املاء) وجلب  ثقب  بانجاز 

 5,94 ( مساحة) وسقي  شرب  أجل 

هكتارا لفائدة السيد وابراهيم ياسين)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.EE187140(رقم

99

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  بموجب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

مارس)) (3 بتاريخ) (2021/4700 ح.ج)

العقار) على  سيجر2  الذ2  (،2021

الرضا ذ2 الرسم العقار2) ( ( املسمى)

املتواجد بالجماعة) ( (،57/3065 رقم)

أزرو،))) دائرة  صميم،) بن  الترابية 

 28 تاريخ) من  ابتداء) افران،) اقليم 

ما2)2021،)إلى غاية)7)يونيو)2021،))

بحث علني في شأن مشروع الترخيص)

من) منه،) املاء) وجلب  ثقب  بانجاز 

هكتارا) (0,7990 مساحة) أجل سقي 

القادر) عبد  املعزيز  السيد  لفائدة 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.T91055(رقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

(،2021 ( ما2) (4 بتاريخ) (2021/4711

املسمى))))) العقار  على  سيجر2  الذ2 

فدان القويس ذ2 مطلب التحفيظ)

37/77876))املتواجد بالجماعة) رقم)

تيسة،)) دائرة  الواد،) راس  الترابية 

 31 تاريخ) من  ابتداء) تاونات،) اقليم 

ما2))2021،)إلى غاية)9)يونيو)2021،))

بحث علني في شأن مشروع الترخيص)

بانجاز ثقب وجلب املاء)منه،)من أجل)

هكتارات لفائدة) (10 ( سقي مساحة)

الحامل) سعد  العابدين  زين  السيد 

رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.C439443
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

(،2021 ما2) (3 بتاريخ) (2021/4699

املسمى)))) العقار  على  سيجر2  الذ2 

ض) شراء) عقد  ذ2  الحوض  فدان 

برقم)07)ص)12،))املتواجد بالجماعة)

الترابية تازوطة،)دائرة صفرو،))اقليم)

ما2) (28 تاريخ) من  ابتداء) صفرو،)

((،2021 يونيو) (7 غاية) إلى  (،2021

بحث علني في شأن مشروع الترخيص)

بانجاز ثقب وجلب املاء)منه،)من أجل)

سقي مساحة))2,2221)هكتارا لفائدة)

لبطاقة) الحامل  جواد  ابطي  السيد 

.CB68101(التعريف الوطنية رقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  بموجب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

بتاريخ فاتح ما2)) (2021/4698 ح.ج)

العقار) على  سيجر2  الذ2  (،2021

 316 315)وأعمود) أعمود) ( ( ( ( املسمى)

 F/19460 رقم) امللكية  شهادتي  ذ2 

بالجماعة) املتواجد  ( (،F/19932 و)

دائرة) لجروف،) السبع  ايت  الترابية 

ابتداء) )اقليم صفرو،) ايموزار كندر،)

غاية) إلى  (،2021 ما2) (28 تاريخ) من 

)بحث علني في شأن) (،2021 يونيو) (7

مشروع الترخيص بانجاز ثقب وجلب)

مساحة)) سقي  أجل  من  منه،) املاء)

امزيان) السيد  لفائدة  هكتارا  (2,50

التعريف) لبطاقة  الحامل  بلقاسم 

.C207842(الوطنية رقم

103

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

مديرة)) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

(،2021 ما2) (3 بتاريخ) (2021/4697

املسمى)))) العقار  على  سيجر2  الذ2 

بالد اليارت ذ2 عقد شراء)ض برقم)

الترابية) بالجماعة  املتواجد  ( ( (،126

تازوطة،)دائرة صفرو،))اقليم صفرو،)

إلى) (،2021 ما2) (28 من تاريخ) ابتداء)

علني) بحث  ( (،2021 يونيو) (7 غاية)

بانجاز) الترخيص  مشروع  شأن  في 

ثقب وجلب املاء)منه،)من أجل سقي)

هكتارا لفائدة السيد) (1,30 مساحة)

التعريف) لبطاقة  الحامل  ناجي  باها 

.CB265589(الوطنية رقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

مديرة)) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

(،2021 ما2) (3 بتاريخ) (2021/4696

املسمى))) العقار  على  سيجر2  الذ2 

بنظير ض) شراء) عقد  ذ2  تكامامين 

املتواجد) ( ( (،162 ص) (197 برقم)

دائرة) بالجماعة الترابية عين اللوح،)

أزرو،))اقليم افران،)ابتداء)من تاريخ)

يونيو) (7 غاية) إلى  (،2021 ما2) (28

بحث علني في شأن مشروع) ( (،2021

املاء) وجلب  ثقب  بانجاز  الترخيص 

من أجل شرب وسقي مساحة)) منه،)

السيد) لفائدة  هكتارا  (0,7630

اعجي علي الحامل لبطاقة التعريف)

.D251883(الوطنية رقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مديرة)) أصدرته  قرار  بموجب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

فاتح) بتاريخ  (2021/4695 ح.ج)

على) سيجر2  الذ2  (،2021 ما2)

)صورية ذ2 شهادة) ( ( العقار املسمى)

املتواجد) ( ( (،57/13179 امللكية رقم)

باشوية) تزكيت،) الترابية  بالجماعة 

افران،))اقليم افران،)ابتداء)من تاريخ)

يونيو) (7 غاية) إلى  (،2021 ما2) (28

بحث علني في شأن مشروع) ( (،2021

املاء) وجلب  ثقب  بانجاز  الترخيص 

منه،)من أجل سقي مساحة)1,1654 

هكتارا لفائدة السيد بنكيران محمد)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.C21212(رقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
 بموجب قرار أصدرته مديرة وكالة

 الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)/2021/4694

الذ2 سيجرى) (2021 ما2) (3 بتاريخ)

على العقار املسمى فدان بوسلك ذ2)

املتواجد) (25 بعدد) ض  شراء) عقد 

دائرة) العنوصر،) الترابية  بالجماعة 

من) ابتداء) صفرو،) إقليم  صفرو،)

تاريخ)28)ما2)2021)إلى غاية)7)يونيو)

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2021

املاء) وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

 3,02 مساحة) سقي  أجل  من  منه 

محسن) السيدين  لفائدة  هكتار 

سالو2 وسلمى علمي يون�ضي الحاملين)

رقمي) الوطنية  التعريف  لبطاقتي 

.C249733(و(C520190
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

 بموجب قرار أصدرته مديرة وكالة

 الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)/2021/4691

الذ2 سيجرى) (2021 ما2) (3 بتاريخ)

على العقار املسمى تغزوت ذ2 عقد)

املتواجد) (1 ص) (1 بعدد) ض  شراء)

بالجماعة الترابية سيد2 يوسف بن)

إقليم صفرو،) دائرة صفرو،) احمد،)

إلى) (2021 ما2) (28 تاريخ) من  ابتداء)

علني) بحث  (2021 يونيو) (7 غاية)

بإنجاز) الترخيص  مشروع  شأن  في 

منه من أجل سقي) ثقب وجلب املاء)

السيد) لفائدة  هكتار  (4,80 مساحة)

تمون هشام الحامل لبطاقة التعريف)

.C793779(الوطنية رقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

 بموجب قرار أصدرته مديرة وكالة

 الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)/2021/4692

الذ2 سيجرى) (2021 ما2) (3 بتاريخ)

على العقار املسمى تاغدة ايت مزيان)

لوطى ازلو4 ذ2 عقد شراء)ض بعدد)

الترابية) بالجماعة  املتواجد  (457

إقليم صفرو،) دائرة املنز4،) اغزران،)

إلى) (2021 ما2) (28 تاريخ) من  ابتداء)

علني) بحث  (2021 يونيو) (7 غاية)

بإنجاز) الترخيص  مشروع  شأن  في 

منه من أجل سقي) ثقب وجلب املاء)

مساحة)0,4632)هكتار لفائدة السيد)

برة الحبيب ومن معه الحامل لبطاقة)

.B549879(التعريف الوطنية رقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
 بموجب قرار أصدرته مديرة وكالة

 الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)/2021/4693

الذ2 سيجرى) (2021 ما2) (3 بتاريخ)

يوسفي) بالد  املسمى  العقار  على 

عدد) امللكية  شهادتي  ذ2  وحبيبة 

املتواجد) (57/10775 و) (57/16816

دائرة) تكريكرة،) الترابية  بالجماعة 

من تاريخ) ابتداء) إقليم إفران،) أزرو،)

يونيو) (7 غاية) إلى  (2021 ما2) (28

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2021

منه) الترخيص بإنجاز بئر وجلب املاء)

من أجل الشرب وسقي مساحة)3,66 

حدو) بوشان  السيد  لفائدة  هكتار 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.DA23121(رقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
 بموجب قرار أصدرته مديرة وكالة

 الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)/2021/4654

بتاريخ)28)أبريل)2021)الذ2 سيجرى)

ذ2) هللا  فضل  املسمى  العقار  على 

 30/14837 عدد) العقار2  الرسم 

أبريل) (4 بتاريخ) أرض  كراء) وعقد 

الترابية) بالجماعة  املتواجد  (2019

سيد2 قاسم،)باشوية سيد2 قاسم،)

سيد2) إقليم  (،5 اإلدارية) امللحقة 

ما2) (18 تاريخ) من  ابتداء) قاسم،)

2021)بحث) 28)ما2) إلى غاية) (2021

الترخيص) مشروع  شأن  في  علني 

بإنجاز ثقب وجلب املاء)منه من أجل)

لفائدة) تزويد معصرة الزيتون باملاء)

السيد عبد الرحمان ابحيحي الحامل)

رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.GK108335
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
 بموجب قرار أصدرته مديرة وكالة

 الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)/2021/4681
بتاريخ)30)أبريل)2021)الذ2 سيجرى)

على العقار املسمى غريبة ذ2 الرسم)

الكائن) (R/33978 عدد) العقار2 

بقبيلة الشراردة املتواجد بالجماعة)

الشراردة،) دائرة  اشبانات،) الترابية 

إقليم سيد2 قاسم،)ابتداء)من تاريخ)

ما2) (31 غاية) إلى  (2021 ما2) (21

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2021

املاء) وجلب  ثقبين  بإنجاز  الترخيص 

 74,08 منهما من أجل سقي مساحة)

إلهام،) هكتار لفائدة السادة محمد،)

الحاملين) اهدون  اإلله  وعبد  فهد 

أرقام) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

 GK114847،( GK102502،

.GK91432(و(GK118798
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
 بموجب قرار أصدرته مديرة وكالة

 الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)/2021/4684

الذ2) (2021 أبريل) (30 بتاريخ)

سيجرى على العقار الجماعي املدعو)

أوالد) املسمى  باملكان  اسبيطة  أوالد 

الساللية) للجماعة  التابع  اسبيطة 

أوالد اسبيطة ذ2 شهادة االستغال4)

 2021 أبريل) (14 بتاريخ) (5 رقم)

عامر،) الترابية  بالجماعة  املتواجد 

باشوية عامر،)إقليم سال،)ابتداء)من)

تاريخ)21)ما2)2021)إلى غاية)31)ما2)

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2021

املاء) وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

 1,2077 منه من أجل سقي مساحة)

هكتار لفائدة السيد بوغابة جعض)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.AB94410(رقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

 بموجب قرار أصدرته مديرة وكالة
 الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)/2021/4685
بتاريخ)30)أبريل)2021)الذ2 سيجرى)
بن) ابالد  املسميين  العقارين  على 
5)ذ2) الهدفة والجياللي باهدفة رقم)
الرسمين العقاريين عدد)13/13375 
 و)R/5269)املتواجد بالجماعة الترابية
قيادة تكنة بير الطالب،) بير الطالب،)
دائرة الشراردة،)إقليم سيد2 قاسم،)
إلى) (2021 ما2) (21 تاريخ) من  ابتداء)
علني) بحث  (2021 ما2) (31 غاية)
بإنجاز) الترخيص  مشروع  شأن  في 
منه من أجل سقي) ثقب وجلب املاء)
مساحة)6,6030)هكتار لفائدة السيد)
لبطاقة) الحامل  بلهدفة  املهد2 

.I80350(التعريف الوطنية رقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

 بموجب قرار أصدرته مديرة وكالة
 الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)/2021/4645
الذ2 سيجرى) (2021 5)مارس) بتاريخ)
الفالحي) العقار  املسمى  العقار  على 
 R/22211 ذ2 الرسم العقار2 عدد)
واتفاقية شراكة بين القطاعين العام)
التابعة) العقارات  حو4  والخاص 
املغربية) للدولة  الخاص  للملك 
مشروع رقم)53936)بتاريخ)14)يوليو)
الترابية) بالجماعة  املتواجد  (2009
إقليم) الشراردة،) دائرة  اشبانات،)
 24 تاريخ) من  ابتداء) سيد2 قاسم،)
 2021 يونيو) (3 إلى غاية) (2021 ما2)
بحث علني في شأن مشروع الترخيص)
من) منه  املاء) وجلب  ثقب  بإنجاز 
هكتار) (44,94 مساحة) سقي  أجل 
ممثلة) (KB GHAREB لفائدة شركة)
السيد) القانوني  ممثلها  شخص  في 
طارق قباج الحامل لبطاقة التعريف)

.A117707(الوطنية رقم
115

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
 بموجب قرار أصدرته مديرة وكالة

 الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)/2021/4687

الذ2) (2021 أبريل) (30 بتاريخ)

سيجرى على العقار الجماعي املدعو)

أوالد) املسمى  باملكان  اسبيطة  أوالد 

الساللية) للجماعة  التابع  اسبيطة 

أوالد اسبيطة ذ2 شهادة االستغال4)

 2021 أبريل) (19 بتاريخ) (6 رقم)

عامر،) الترابية  بالجماعة  املتواجد 

باشوية عامر،)إقليم سال،)ابتداء)من)

تاريخ)21)ما2)2021)إلى غاية)31)ما2)

مشروع) شأن  في  علني  بحث  (2021

املاء) وجلب  ثقب  بإنجاز  الترخيص 

 0,1160 منه من أجل سقي مساحة)

اسريفل) السيد عال4  لفائدة  هكتار 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.AB80467(رقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
 بموجب قرار أصدرته مديرة وكالة

 الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)/2021/4686
بتاريخ)30)أبريل)2021)الذ2 سيجرى)

املدعو حكوش) الجماعي  العقار  على 

التابع) مو�ضى  أوالد  املسمى  باملكان 

ذ2) مو�ضى  أوالد  الساللية  للجماعة 

شهادة إدارية رقم)12)بتاريخ)16)أبريل)

الترابية) بالجماعة  املتواجد  (2021

سيد2) باشوية  الطيبي،) سيد2 

إقليم) (،2 اإلدارية) امللحقة  الطيبي،)

ما2) (21 من تاريخ) ابتداء) القنيطرة،)

2021)بحث) 31)ما2) إلى غاية) (2021

الترخيص) مشروع  شأن  في  علني 

من) منه  املاء) وجلب  ثقب  بإنجاز 

لفائدة) هكتار  (1 أجل سقي مساحة)

السيد محمد طلحة الحامل لبطاقة)

.G232927(التعريف الوطنية رقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

 بموجب قرار أصدرته مديرة وكالة
 الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)/2021/4671
بتاريخ)30)أبريل)2021)الذ2 سيجرى)
ذ2) بلمجدوب  املسمى  العقار  على 
الكائن) (R/38199 العقار2) الرسم 
باملدينة الجديدة املتواجد بالجماعة)
املعمورة،) دائرة  قنيطرة،) الترابية 
إقليم القنيطرة،) (،1 امللحقة اإلدارية)
إلى) (2021 ما2) (21 تاريخ) من  ابتداء)
علني) بحث  (2021 ما2) (31 غاية)
بإنجاز) الترخيص  مشروع  شأن  في 
منه من أجل سقي) ثقب وجلب املاء)
السادة) لفائدة  هكتار  (1,01 مساحة)
الحاملين) يونس حنيد وسمية ضيي 
رقمي) الوطنية  التعريف  لبطاقتي 

.C190288(و(BE416041
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

 بموجب قرار أصدرته مديرة وكالة
 الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)/2021/4679
بتاريخ)30)أبريل)2021)الذ2 سيجرى)
دوار) بمزارع  األرضية  القطعة  على 
واد السانية ذات شهادة إدارية عدد)
املتواجد) (2021 مارس) (9 بتاريخ) (13
احمد) سيد2  الترابية  بالجماعة 
إقليم) الغرب،) تال4  دائرة  بنعي�ضى،)
 21 تاريخ) من  ابتداء) سيد2 قاسم،)
 2021 ما2) (31 إلى غاية) (2021 ما2)
بحث علني في شأن مشروع الترخيص)
بإنجاز ثقب وجلب املاء)منه من أجل)
املاشية لفائدة ساكنة) أغراض إرواء)
السيد) لفائدة  السانية  واد  دوار 
لبطاقة) الحامل  ابنحمد  الحبيب 

.LB4626(التعريف الوطنية رقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

 بموجب قرار أصدرته مديرة وكالة
 الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)/2021/4682
بتاريخ)30)أبريل)2021)الذ2 سيجرى)
على العقار الجماعي املدعو الحنشة)
الحدادة) الساللية  للجماعة  التابع 
رقم) إدارية  شهادة  ذ2  الحنشة 
1345)بتاريخ)8)أبريل)2021)املتواجد)
قيادة) الحدادة،) الترابية  بالجماعة 
القنيطرة،) إقليم  القنيطرة،) أحواز 
إلى) (2021 ما2) (21 تاريخ) من  ابتداء)
علني) بحث  (2021 ما2) (31 غاية)
بإنجاز) الترخيص  مشروع  شأن  في 
منه من أجل سقي) ثقب وجلب املاء)
مساحة)1,7850)هكتار لفائدة السيد)
لبطاقة) الحامل  حميد  الحويقد 

.G269673(التعريف الوطنية رقم
120

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
 بموجب قرار أصدرته مديرة وكالة

 الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)/2021/4683

بتاريخ)30)أبريل)2021)الذ2 سيجرى)

على العقار املسمى املهدية)2300)ذ2)

 94155/13 عدد) العقار2  الرسم 

مهدية،) الترابية  بالجماعة  املتواجد 

دائرة مهدية)،)إقليم القنيطرة،)ابتداء)

غاية) إلى  (2021 ما2) (21 تاريخ) من 

في شأن) بحث علني  (2021 ما2) (31

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب)

املاء)منه من أجل سقي حديقة منز4)

هكتار لفائدة السيد) (0,01 مساحتها)

لبطاقة) الحامل  هللا  عبد  شراف 

.BB15169(التعريف الوطنية رقم
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