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إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

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

 I.  -  إعالنات قانونية

الجريدة الرسمية

إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

يلتزم  ملعلنون في ميد ن  إلشهار  لقايوني إثبات هويتهم و لسلطات  ملسندة إليهم.
وال تتحمل  إلد رة أية مسؤولية فيما يتعلق بمضمون  إلعاليات.

 I.  -  إعالنات قانونية
شركة أوربا كون للتجارة و ملقاوالت

 STE URBACON TRADING &
CONTRACTING

SARL
تفويت حصص

عز1 مسير وتعيين مسير جديد
توسيع نشاط  لشركة

تغيير  لشكل  لقايوني للشركة
محضر  لجمعية  لعامة  بموجب 
بتاريخ  بالرباط  عادية  ملؤرخ   لغير 
على  تمت  ملصادقة   2021 أبريل   21

ما يلي :
 1000 تفويت  عملية   عتماد 
معتز  محمد  من طرف  لسيد  حصة 
ر مز  و لسيد  رسالن  لخياط  محمد 
محمد رسالن  لخياط لفائدة  لشركة 

 لقطرية :
 URBACON TRADING AND

.CONTRACTING W.L.L. U.C.C
مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 
 ،2021 أبريل   21 بتاريخ  بالرباط 
هذه  الخيرة  لشريك  أصبحت  حيث 
 لوحيد بامتالكها 100 % من ر سما1 

 لشركة.
من  غياس  لكسم  عز1  لسيد 
مهمته كمسير للشركة وتعيين  لسيد 
كمسير  رسالن  لخياط  محمد  ر مز 
جميع  تفويضه  مع  للشركة  وحيد 
 لصالحيات و عتماد توقيعه  لوحيد 

في كل ما يتعلق بالشركة.
توسيع هدف  لشركة.

للشركة  تغيير  لشكل  لقايوني 
محدودة  مسؤولية  ذ ت  شركة  من 
محدودة  مسؤولية  ذ ت  شركة   لى 

بشريك وحيد.

عالقة  لها  تغيير  لبنود  لتي 

بالتغيير ت  لسالفة  لذكر و ملصادقة 

على  لنظام  السا�سي  ملعد1 للشركة.

بكتابة  تم  اليد ع  لقايوني 

لدى  ملحكمة  لتجارية   لضبط 

تحت   ،2021 ماي   7 بتاريخ  بالرباط 

رقم 111532.
مقتطف للنشر و لبيان

1 P

UNIPLACEMENT

SARL AU

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

بشريك و حد

ر سمالها : 100.000 درهم

 36 RAS AGHIL : مقرها  الجتماعي

BELLE VUE MEKNES

بقر ر من  لشريك  لوحيد بتاريخ 7 

أبريل 2021، تقرر ما يلي :

للشركة   لتصفية  ملسبقة 

 ملذكورة أعاله.

 36  : في  مكان  لتصفية  تحديد 

ر س أغيل  ملنظر  لجميل مكناس.

 ADIL BENGALH تعيين  لسيد 

كمصفي للشركة  ملذكورة أعاله.

بكتابة  تم  اليد ع  لقايوني 

بمكناس  باملحكمة  لتجارية   لضبط 

بتاريخ 1 ماي 2021، تحت رقم 169.

2 P

 STE CLEAN SILVER

SARL

تاسيس شركة
5 ماي  تبعا لعقد عرفي مؤرخ يوم 

2021، حيث تم وضع قو يين  لشركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة   ملساهمة 

وذ ت  ملميز ت  لتالية :

سيلفير  كلين  شركة    :  لتسمية 

ش.م.م.

 لصفة  لقايويية : شركة مساهمة 

ذ ت مسؤولية محدودة.

موضوع  لشركة  حدد   :  ملوضوع 

في ما يلي :

شركة مختصة في  لتنظيف.

في  حدد  لر سما1   :  لر سما1 

لالكتتاب  كلها  درهم   100.000

و لدفع.

 ملقر  الجتماعي : شارع موالي عبد 

هللا عمارة  ملر ك�سي  لطابق  الو1 رقم 

11 أكادير.

سنة بتد ء   99 في  حددت   :  ملدة 

من تاريخ تاسيس  لشركة.

فاتح  من  تبتدئ   :  لسنة  ملالية 

كل  من  ديسمبر   31 في  وتنتهي  يناير 

سنة.

يدير  لشركة  لسيد   :  الد رة  

 بر هيم  يت �سي ملدة غير محدودة.

بكتابة  تم  اليد ع  لقايوني 

لدى  ملحكمة  لتجارية   لضبط 

2021، تحت  12 ماي  بتاريخ  بأكادير 

رقم 99511.

3 P

STE GENIAL PRO
بمقت�سى قر ر  لجمع  لعام  لغير 
 لعادي  ملنعقد يوم 22  أبريل 2021،  

.GENIAL PRO. لشركة
       تم  التفاق على ما يلي :

 تغيير  ملقر  الجتماعي من  لطابق 
بنسودة  حي  لسكة   156 رقم   ألو1 
بوعبيد  أوالد  دو ر   1 رقم  إلى  فاس 

 لكو ز أوالد  لطيب فاس.
تفويت 1000 حصة من  لسيد ن 
عز لعرب  و  لنجاري  محمد   لنجاري 
إلى  لسيد  لذهبي عبد  لفتاح وبذلك 

أصبح يمتلك 1000 حصة.
من شركة  تغيير  لشكل  لقايوني 
شركة  إلى  ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  
ذ ت  ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  

 لشريك  لوحيد.
 إلمضاء و لتسيير للسيد :  لذهبي 

عبد  لفتاح.
تم  إليد ع  لقايوني لدى  ملحكمة 
 2281 رقم:  تحت  بفاس   لتجارية 
و2282، بتاريخ 11 ماي 2020،  تحت 

رقم  لسجل  لتجاري 51171.
4 P

 CENTRE DE DIALYSE AL
KILYA

خصوصيا  بموجب  لعقد  ملوقع 
بتاريخ 16 أبريل 2021.

قام  لسيد سليم  ملرزوقي ويوسف 
 600 على  لتو لي  بتفويت  بن  بريك 
و لتي  حصة  جتماعية  و1200 
من شركة  نسبة  في  تمثل مساهمتهم 
 CENTRE DE DIALYSE AL KILYA
 لى  لسيد  دريس  لقباج  لحامل  
  BJ109118 رقم  للبطاقة  لوطنية 
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 1 و لقاطن بالرياض  اليدلس قصبة 

عمارة 5 شقة 10 حي  لرياض  لرباط.

 ن هذ   لتفويت قد تم للترخيص 

قر ر  لجمع  لعام  بو سطة  فعليا  له 

 الستثنائي بتاريخ 16 أبريل 2021.
تم تغيير  لفصل 6 و7 من  لقايون 

 السا�سي للشركة كالتالي :
في  محدد  ر سما1  لشركة 

مقسمة  لى  درهم   1.200.000

فئة  من  حصة  جتماعية   12.000

100 درهم وموزعة كالتالي :

 : مرزوقي   سليم  محمد   لسيد 

1200 حصة  جتماعية.

 6000  : بن  بريك  يوسف   لسيد 

حصة  جتماعية.

 1.800  : قباج   لسيد  دريس 

حصة  جتماعية.

وضع  لتصريح  لخاص  تم  قد 

باملحكمة  بالتغيير ت  ملتخذة 

 ،2021 ماي   1 في  بتمارة   البتد ئية 

وتعديل  لسجل   5590 رقم  تحت 

 لتجاري تحت رقم 991.

5 P

STE PARADIS WEB CALL
SARL

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالرباط   2021 أبريل   26 بتاريخ 

ذ ت  ملسؤولية  شركة  تاسيس  تم 

 ملحدودة.

 STE PARADIS WEB  :  لتسمية 

.CALL

مركز  التصا1  مشغل   :  لهدف 

بين  لزبناء،  لتجارة   د رة  لعالقات 

و رشاد  لزبناء  مساعدة   لعاملية 

تدريب  وتقديم  لخدمات  ستشار ت 

عبر  در سة  لسوق  الستطالع  لبيع 

 لهاتف.
11 عمارة  : رقم   لعنو ن  لتجاري 

شارع  أ  لطابق  لثالث  بلوك   1

 لحسن  لثاني تمارة.

 لر سما1 : حدد ر سما1  لشركة 

في 100.000 درهم.

تعيين  لسيدة  تم   :  لتسيير 

عبلة يسارة كمسير للشركة ملدة غير 

محدودة.

يناير  لى  فاتح  من   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبر من كل سنة ماعد   لسنة 

 الولى تبتدئ من تاريخ  لتسجيل.

في  لسجل  لتجاري  تم  لتقييد 

 1 بتاريخ   132915 رقم  تحت  بتمارة 

ماي 2021.

6 P

STE RIMAL HAWZIA
SARL

تاسيس شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم   2021 أبريل   22 بتاريخ  بالبيضاء 

تاسيس شركة باملو صفات  لتالية :

.STE RIMAL HAWZIA SARL

 11 شارع   75  :  ملقر  الجتماعي 

 169 رقم  يناير  لطابق  الو1  لشقة 

 لد ر لبيضاء.

:  النعاش   لهدف  الجتماعي 

معامالت  بجميع  و لقيام   لعقاري 

 لبناء  ملختلفة.

ذ ت  شركة   :  لشكل  لقايوني 

مسؤولية  ملحدودة.

 لر سما1 : 100.000 درهم.

 لحصص :  لسيدة رقية  لحيلي ... 

100 حصة.

 150  .... فوزي  سكينة   لسيدة 

حصة.

 300  .... فوزي   أيوب   لسيد 

حصة.

 لسيد معاد فوزي.... 300 حصة.

 150  .... فوزي  حفصة   لسيدة 

حصة.

تعيين  لسيد  تم   :  لتسيير 

للبطاقة  فوزي  لحامل   ملصطفى 

مسير    M81257 رقم   لوطنية 

للشركة ملدة غير محدودة.

من  تبتدئ   :  لسنة  الجتماعية 

فاتح يناير  لى 31 ديسمبر.

 ملدة : تم تحديدها في 99 سنة.

باملحكمة  تم  اليد ع  لقايوني 

ماي   6 بتاريخ  للد ر لبيضاء   لتجارية 

2021، تحت رقم 777319 و لسجل 

 لتجاري رقم 501791.

7 P

STE LY2N MAROC
SARL AU

تاسيس شركة
 26 في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تاسيس  لقايون  تم   ،2021 أبريل 

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   السا�سي 

 ملحدودة من شريك وحيد خصائصها 

كاالتي :

 لتسمية : شركة 1 ي 2 ن  ملغرب 

، ش.م.م.ش.و.

 لغرض  الجتماعي : يقل  لبضائع 

لحساب  لغير.

وكيل  لنقل.

بريما  :  قامة   ملقر  الجتماعي 

 16 رقم  3  لشقة  105  لطابق  رقم 

يناير  و11  مصطفى  ملعاني  ملتقى 

 لد ر لبيضاء.

 ملدة : 99 سنة.

 100.000   :  لر سما1  الجتماعي 

درهم  مقسم  لى 1000 حصة بقيمة 

كما  موزعة  و حدة  لكل  درهم   100

يلي :

لور ن  للشريك  حصة   1000

لوبرن.

كمسير  تعيين  تم   :  لتسيير 

محدودة  غير  وملدة  للشركة  وحيد 

باقامة  لوبرن  لساكن  لور ن   لسيد 

طماريس  يفا فيال رقم 91 د ر بوعزة 

 لد ر لبيضاء.

فاتح  من  تبتدئ   :  لسنة  ملالية 

يناير وتنتهي في 31 ديسمبر.

 الرباح : بعد  قتطاع 5 %لتأسيس 

يقسم   الحتياطي  لقايوني،  لز ئد 

حسب قر ر  لشركاء.

في  ملحكمة  تم  اليد ع  لقايوني 

رقم  تحت  بالبيضاء   لتجارية 

.778190
مقتطف وبيان

8 P

 STE RESTAURANT LA CHA

CHA

تفويت 1000 حصة
مسيرين  ستقالة

تعيين  ملسير  لوحيد
 ملصادقة على  لقو يين  لجديدة

بمقت�سى عقد تفويت حصة مؤرخ 

فوت  لسادة   ،2021 مارس   31 في 

 1000 عمر  بنثية،   لعلمي  سهيم 

 RESTAURANT شركة  من  حصة 

LA CHA CHA ، ر سمالها 100.000 

وليد  لزويت  لفائدة  لسيد  درهم 

 يت.

تقرر بالجمع  الستثنائي بتاريخ 31 

مارس 2021 ما يلي :

 1000 تفويت  على   ملصادقة 

حصة.

بنثية،  سهيم   ،  ستقالة  لسادة 

عمر  لعلي.

تعيين  ملسير  لوحيد  لسيد وليد 

 يت  لزويت.

ذ ت  ملسؤولية  تحويل  لشركة 

مسؤولية  ذ ت  شركة   ملحدودة  لى 

محدودة بشريك وحيد.

على  لقو يين  لجديدة  مصادقة 

لشركة ذ ت مسؤولية محدودة.

بكتابة  تم  اليد ع  لقايوني 

لدى  ملحكمة  لتجارية   لضبط 

بالد ر لبيضاء في 7 ماي 2021، تحت 

رقم 777192.
بيان مختصر

 الد رة

9 P
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STE BARNABLANCA
SARL AU

فسخ مسبق للشركة
بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
قرر  لشريك   ،2021 فبر ير   2 بتاريخ 
حسني  ملمثل  سعودي  أمين   لوحيد 

من طرف  لسيد  ملسناوي مرو ن.
يناير   8 بتاريخ  وكالة  بمقت�سى 

2021 ما يلي :
فسخ مسبق للشركة.

للشركة  لسيد  مصفي  تعيين 
مرو ن  ملسناوي.

تعيين مقر  لتصفية بالد ر لبيضاء 
 89 شارع  يفا  زيدون   قامة  بن 

 لطابق 8.
بكتابة  تم  اليد ع  لقايوني 
لدى  ملحكمة  لتجارية   لضبط 
بالد ر لبيضاء في 7 ماي 2021، تحت 

رقم 777193.
10 P

STE GTL LARBI
شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
مقرها  الجتماعي : رقم 603 تجزئة 

سيدي  لعربي عين عودة تمارة
 لسجل  لتجاري رقم : 123169

أخذه  قر ر  ستثنائي  بمقت�سى 
ديسمبر   31 بتاريخ   لشريك  لوحيد 
 : يلي  ما  قرر  بمقر  لشركة   ،2019
تعيين  لسيد  للشركة،  مسبق  حل 

 لعمر وي  لعربي مصفي للشركة.
باملقر  مقر  لتصفية  تحديد 

 الجتماعي للشركة.
باملحكمة  تم  اليد ع  لقايوني 
 5133 رقم  تحت  بتمارة   لتجارية 

بتاريخ 9 مارس 2021.
11 P

NEXT GENTEC
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 لرباط قد تم وضع  لقايون  ألسا�سي 

لشركة تحمل  لخصائص  لتالية :

.NEXTGENTECH : لتسمية 

ذ ت  شركة   : لصفة  لقايويية 

 ملسؤولية  ملحدودة.

:  لبرمجة   لهدف  إلجتماعي 

و ملشورة وأنشطة  لكمبيوتر  ألخرى.

 ملشاركة  ملباشرة وغير ملباشرة في 

جميع  لعمليات  ملالية و ملنقولة وفي 

جميع  ملنشآت  لتجارية و لصناعية .

رأس  ملا1 : 10.000 درهم مقسمة 

100درهم  فئة  من  حصة   1000 إلى 

للحصة.

تاريخ  من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتسجيل في  لسجل  لتجاري.

إلى  يناير  فاتح  من   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عد   لسنة 

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتسجيل.

30 شقة  : عمارة   ملقر  إلجتماعي 

لوكيلي حسان  أحمد  موالي  شارع   8

 لرباط.

 لتسيير :  لسيد ....

 : بالسجل  لتجاري   رقم  لتقييد 

.111668

12 P

إيم في �سي بوتي
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

يقدر رأسمالها  ب : 100.000.00 

درهم

 23 في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تأسيس شركة ذ ت  تم   2021 مارس 

رأسمالها   يقدر   ملسؤولية  ملحدودة 

ب  100.000.00 درهم.

 لتسمية : شركة إيم في �سي بوتي.

 لهدف : منتجع صحي.

 لحالقة بيع مو د  لتجميل  لشبه 

 لطبية.

 ستير د وتصدير جميع  ملو د.

 ملقر  إلجتماعي : غزالن 3،  ملركز 

ز وية شارع محمد  برستيج،   لتجاري 

بالفريج  أحمد  وزيقة   لخامس 

 لسوي�سي  لرباط.

حدد   :  لرأسما1  إلجتماعي 

 لرأسما1  إلجتماعي في 100.000.00 

درهم.

 لسنة  إلجتماعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر.

تسيير  لشركة : تم تعيين  لسيدة 

زينب غوتي كمسيرة للشركة ملدة غير 

محددة.

توزيع  ألرباح : من  ألرباح  لصافية 

تؤخذ 5 % لتكوين  إلحتياط  لقايوني 

و لباقي يوزع بين  لشركاء.

بكتابة  تم  إليد ع  لقايوني 

 5 بتاريخ  باملحكمة  لتجارية   لضبط 

ماي 2021 تحت رقم 111125.

13 P

3BE SOLUTIONS

SARL

AU CAPITAL : 120.000.00

 1IMM. 21 RUE OUED DERAA

AGDAL RABAT

 28 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

للجمع  لعام  لغير   2021 أبريل 

 3BE شركة  في  للمساهمين   لعادي 

SOLUTIONS SARL ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة قرر ما يلي :

يحيى   ستقالة  ملسيرين  لسيد 

 لحد د و لسيدة سعيدة بودو يا.

أيوب  ياسين   حتفاظ  لسيد  بن 

لبطاقة  لتعريف  لوطنية   لحامل 

بالجديدة  و لساكن   M185627 رقم 

إقامة  لجوهرة   15 272 شقة  عمارة 

بمهامه كمسير وحيد للشركة.

تحيين  لنظام  ألسا�سي للشركة.

لدى   : تم  إليد ع  لقايوني 

 10 بتاريخ  بالرباط   ملحكمة  لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 111588.

14 P

D & S COM
S.A.R.L

FIDUCIAIRE COMPTABLE
D & S COM مكتب  لحسابات

محاسب معتمد
شارع  لحز م  لكبير تجزئة  ملوحدين إقامة 

يوسف 3 رقم 1  لحي  ملحمدي  لبيضاء
 لهاتف /  لفاكس : 0522.66.60.03

ALFAGEO
ش.م.م.ش.و

تأسيس شركة
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
وضع  لقايون  تم   2020 يناير   22
محدودة  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  ملو صفات  وحيد،  بشريك 

 لتالية :
 ALFAGEO  :  إلسم   لتجاري 

ش.م.م.ش.و.
ذ ت  شركة   :  لشكل  لقايوني 
بالشريك   ملسؤولية  ملحدودة 

 لوحيد.
هدف  لشركة   :  لهدف  لتجاري 

باملغرب كما في  لخارج :
  لنظام  ملعلوماتي  لجغر في 
) تطوير  لنظام  ملعلوماتي  لجغر في(.
 ملقر  إلجتماعي : إقامة  ملوحدين 
1  لحي  رقم  لشقة   3 يوسف  موالي 

 ملحمدي  لد ر لبيضاء.
مدة  لشركة : 99 سنة  بتد ء من 

تاريخ تسجيلها بالسجل  لتجاري.
رأسما1  حدد   : رأسما1  لشركة 
درهم   100.000.00 في   لشركة 
إجتماعية  حصة   1000 على  موزعة 
100 درهم للحصة  لو حدة  من فئة 
فؤ د  للسيد  وخصصت  كليا  حررت 

ميدون.
 لتسيير : تسير  لشركة من طرف 
 لسيد فؤ د ميدون ملدة غير محدودة.
بإمضاء  تلتزم  لشركة   :  إلمضاء 

 ملسير  لوحيد  لسيد فؤ د ميدون.
 إليد ع  لقايوني : لقد تم  إليد ع 
بملحقة  ملحكمة  لتجارية   لقايوني 
 2021 ماي   7 بتاريخ  بالد ر لبيضاء 
تحت رقم 777150 وسجلت بالسجل 
 لتجاري تحت رقم 502167 بتاريخ 7 

ماي 2021.
15 P
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شركة أرياكس إيموبيلي
ش.م.م

 ملقر  لرئي�سي :  لرقم 05 زيقة 7 ط 2 
ش 1 سعادة  لبريو�سي  لد ر لبيضاء

رأس ما1  لشركة : 100000.00 
درهم

عادي  للجمع  لعام  لغير  تبعا 
قرر  لشركاء   2021 ماي   6  بتاريخ 

ما يلي :
 لتسمية : شركة أرياكس إيموبيلي

ش.م.م.
 لهدف : 

جميع  ألشغا1 و ملقاوالت.
زيقة   05 :  لرقم   ملقر  لرئي�سي 
سعادة  لبريو�سي   1 ش   2 ط   7

 لد ر لبيضاء.
 ملدة : 99سنة.

 100000.00  : ما1  لشركة  رأس 
سهم   1000 إلى  مقسومة  درهم، 

بقيمة 100 درهم للسهم.
لكريني عبد هللا 500 سهم.

 لعالم سعيد 500 سهم.
من  كل  تسمية  تمت   :  لتسيير 
سعيد  أو  لعالم  هللا  عبد  لكريني 

كمسيرين د ئمين ملدة غير محددة.
باملحكمة   : تم  إليد ع  لقايوني 
 لتجارية  لد ر لبيضاء بتاريخ 12 ماي 

2021 تحت رقم 778081.
 16 P

 SOCIETE CHERIFIENNE
D’AUTO LOCATION S.A

SCAL
فتح فرع تابع بالد خلة

غير  لعادية  إن  لجمعية  لعامة 
للشركة   2021 يناير   15 في   ملنعقدة 
 SOCIETE لتسمية   لحاملة 
 CHERIFIENNE D’AUTO
شركة   LOCATION S.A SCAL
 60.000.000 رأسمالها  مساهمة 
بالد ر لبيضاء  مقرها  ،  لكائن  درهم 
)عين  لسبع( شارع موالي  سماعيل، 
) لسجل  لتجاري   5,100 كلم 
27,829(، قد صادقت   لد ر لبيضاء 
عالمة  تحت  تعمل  وكالة  فتح  على 

باملميز ت   ،  )AVIS (L( LICENSEE (L

 لتالية :

 SOCIETE  :  لتسمية 

 CHERIFIENNE D’AUTO

.LOCATION S.A SCAL

 ملقر :  لد خلة-مطار  لد خلة.

كر ء  لسيار ت   : غرض  لشركة 

بدويه  أو  بسائق  أشكالها  بجميع 

إطار  لترخيصة  في  بالتر ب  ملغربي، 

.AVIS

ريشارد  إدي  :  لسيد   ملدير 

 EDDY-RICHARD طوليد يو 

.TOLEDANO

باإليد عين  لقايوييين  تم  لقيام 

لدى  ملحكمة  بكتابة  لضبط 

 29 بتاريخ  للد ر لبيضاء   لتجارية 

 772.216 رقم  تحت   2021 مارس 

لدى  ملحكمة  وبكتابة  لضبط 

أبريل   21 بتاريخ  للد خلة   إلبتد ئية 

2021 تحت رقم 2021/651.

بالسجل  قيد  لفرع  لتابع  تم 

أبريل   21 بتاريخ  للد خلة   لتجاري 

2021 تحت قم 17.981 من  لسجل 

 لتحليلي.
مجلس  إلد رة

17 P

ARSAT GESTION
توسيع غرض  لشركة 

تعديل يظامي
غير  بموحب  لجمعية  لعامة 

ماي   19 في  بتاريخ    لعادية  ملنعقدة 

لتسمية  للشركة  لحاملة   2021

ARSAT GESTION، شركة مساهمة 

ر سمالها 10.000.000 درهم،  لكائن 

اللة  شارع  ألميرة   ،5 بالرباط  مقرها 

) لسجل  لتجاري  لرباط  مريم 

72.317(، قد قررت :

ليشمل  غرض  لشركة  توسيع 

جميع  ملعد ت  و ستير د   قتناء 

و ألجهزة  لطبية.

تعديل يتيجة لذلك محرر  لفصل 

 لثالث من  لنظام  ألسا�سي.

تم  لقيام باإليد ع  لقايوني بكتابة 
لدى  ملحكمة  لتجارية   لصبط 
للرباط بتاريخ 6 ماي 2021 تحت رقم 

.111058
مجلس  إلد رة

18 P

PRETEAU INVEST
فتح فرع تابع بمر كش

غير  لعادية  إن  لجمعية  لعامة 
للشركة   2021 فبر ير   5 في   ملنعقدة 
 PRETEAU لتسمية   لحاملة 
رأسمالها  مساهمة  شركة   INVEST
مقرها  درهم   لكائن   3.000.000
شارع  ألميرة   5 ) لسوي�سي(  بالرباط 
اللة مريم،  ) لسجل  لتجاري  لرباط 
71,259(، قد صادقت على فتح فرع 

تابع بمر كش  باملميز ت  لتالية :
.PRETEAU INVEST : لتسمية 

كيليز(  )مقاطعة  مر كش   :  ملقر 
ز وية شارع جون كينيدي و لقادسية.

غرض  لشركة : 
وعند  و إلستئجار   إلقتناء 
وإكساب  لقيمة   إلقتضاء  إلعد د 
فيالت  لجميع  ملمتلكات  لعقارية، 
غيرها،  أو  ومهنية  تجارية  ومحالت 
أو  مباشرة  بكيفية  بهدف  ستغاللها 

غير مباشرة.
بهذه  تدبير  لذمة  ملالية  ملقتناة 
و لوضع  وعموما  لكر ء   لكيفية، 

رهن  لتدبير.
 ملدير :  لسيد كريم ختوش.

باإليد عين  لقايوييين  تم  لقيام 
لدى  ملحكمة  بكتابة  لضبط 
أبريل   26 بتاريخ  للرباط   لتجارية 
وبكتابة   113.113 رقم  تحت   2021
لدى  ملحكمة  لتجارية   لضبط 
تحت   2021 ماي   6 بتاريخ  ملر كش 

رقم 123.819.
بالسجل  قيد  لفرع  لتابع  تم 
 لتجاري ملر كش بتاريخ 6 ماي 2021 
من  لسجل   111.637 قم  تحت 

 لتحليلي.
مجلس  إلد رة

19 P

 BOUTIQUE DOMAINES

AGRICOLES

فتح  فرع  تابع  بمر كش
غير  لعادية  إن  لجمعية  لعامة 

 2021 فبر ير   5 في   ملنعقدة 

لتسمية  للشركة  لحاملة   2021

 BOUTIQUE DOMAINES

مساهمة  شركة   AGRICOLE

درهم   لكائن   300.000 رأسمالها 

شارع   5 ) لسوي�سي(  بالرباط  مقرها 

 ألميرة اللة مريم،  ) لسجل  لتجاري 

108,173(، قد صادقت على   لرباط 

باملميز ت  بمر كش   تابع  فرع  فتح 

 لتالية :

 BOUTIQUE  :  لتسمية 

.DOMAINES AGRICOLES

كيليز(  )مقاطعة  مر كش   :  ملقر 

ز وية شارع جون كينيدي و لقادسية.

غرض  لشركة : 

 لشر ء،  لبيع،  ملتاجرة 

لكل  ملنتجات  لناشئة  بالتقسيط 

و لصناعة  لزر عية،  من  لفالحة 

و لحليب  و لخضر  كمثل  لفو كه 

و ملنتجات  لحليبية و ألجبان و للحوم 

ومشتقاتها ومنتجات  لبقالة  لرفيعة 

ومنتجات تربية  ألسماك ومشتقاتها. 

 ملدير :  لسيد بدر بنيس.

باإليد عين  لقايوييين  تم  لقيام 

لدى  ملحكمة  بكتابة  لضبط 

أبريل   26 بتاريخ  للرباط   لتجارية 

وبكتابة   113.111 رقم  تحت   2021

لدى  ملحكمة  لتجارية   لضبط 

تحت   2021 ماي   6 بتاريخ  ملر كش 

رقم 123.820.

بالسجل  قيد  لفرع  لتابع  تم 

 لتجاري ملر كش بتاريخ 6 ماي 2021 

من  لسجل   111.639 قم  تحت 

 لتحليلي.
مجلس  إلد رة

20 P
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 SOCIETE FIDUCIAIRE DU

MAROC
فتح  فرع  تابع بالد ر لبيضاء

مجلس  إلد رة  مد والت  بموجب 

لشركة   2019 يوليو   26 في   ملجتمع 

 SOCIETE FIDUCIAIRE DU

رأسمالها  مساهمة  شركة   MAROC

مقرها  درهم،  لكائن   1.000.000

عال1  زيقة   71 بالد ر لبيضاء، 

) لسجل  لتجاري  هللا  عبد  بن 

 لد ر لبيضاء 1.757(، قرر فتح  فرع  

تابع بالد ر لبيضاء  باملميز ت  لتالية :

 SOCIETE  :  لتسمية 

.FIDUCIAIRE DU MAROC

.SFM CONSEIL : لعالمة 

شارع   ،16 :  لد ر لبيضاء   ملقر 

عبد  لكريم  لخطابي.

غرض  لشركة :

  الستشارة  لقايويية و لجبائية.

هللا  عبد  موالي  :  لسيد   ملدير 

 لعلمي.

باإليد ع  لقايوني  تم  لقيام 

لدى  ملحكمة  بكتابة  لضبط 

ماي   7 بتاريخ  للد ر لبيضاء   لتجارية 

2021 تحت رقم 777.502.
مجلس  إلد رة

21 P

 WONDER BROS شركة
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالرباط   2021 فبر ير  فاتح  بتاريخ 

ذ ت  ملسؤولية  شركة  تأسيس  تم 

 ملحدودة تحمل  لخصائص  لتالية :

.WONDER BROS : لتسمية 

 لهدف : 

سينماتوغر في  إيتاج  ألفالم 

و لسمع  لبصري.

 لعنو ن  لتجاري : 11 زيقة سبتة 

 لشقة 8 حسان  لرباط.

 لرأسما1 : حدد رأسما1  لشركة 

إلى  مقسمة  درهم    100000.00 في 

درهم   100.00 بقيمة  حصة   1000

للحصة مقسمة كالتالي :

100.00 درهم  بقيمة  500 حصة 

للحصة في ملكية  لسيد وليد دري�سي .

100.00 درهم  بقيمة  500 حصة 

للحصة في ملكية  لسيد بدر جو د.

وليد  تعيين  لسيد  تم   :  لتسيير 

غير  ملدة  للشركة  مسير   دري�سي 

محددة.

 ملدة : مدة عمر  لشركة 99 سنة 

من تاريخ  لتأسيس  لنهائي.

إلى  يناير  فاتح  من   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عد   لسنة 

 ألولى تبتدى من تاريخ  لتسجيل.

بالسجل  لتجاري  تم  لتقييد 

باملحكمة  لتجارية بالرباط تحت رقم 

152029 بتاريخ 12 ماي 2021.

22 P

SOCIETE ARTESLA
SARL AU

Au capital de 30.000 DHS

 Siège social : 67, hay laayoune

 3ème étage Appt n°5 -

Mohammedia

حل  لشركة

حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 

باملحمدية في تاريخ 3 ماي 2021 تمت 

 ملصادقة باإلجماع على ما يلي :

حل  لشركة ARTESLA وتصفيتها 

 لطوعية.

للشركة  كمصفي  تعيين 

 لسيد دريس  ألمر ني  لقاطن ب حي 

 لصديق 1 رقم 73  ملحمدية إلى  يتهاء 

مدة  لتصفية.

بكتابة  تم  إليد ع  لقايوني 

لدى  ملحكمة  البتد ئية   لضبط 

رقم  تحت   2021/05/06 باملحمدية 

.1110

23 P

VALUE MANAGEMENT
SARL AU

رأسمالها 10.000 درهم

 لعنو ن : عمارة رقم 67 حي  لعيون 

 لطابق 3  لشقة رقم 5 -  ملحمدية.

حل  لشركة

حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 2021 أبريل   20 تاريخ  في  باملحمدية 

تمت  ملصادقة باإلجماع على ما يلي :

 VALUE حل  لشركة 

وتصفيتها   MANAGEMENT

 لطوعية.

للشركة  لسيد  كمصفي  تعيين 

شارع   30 ب  صبار  لقاطن  زكريا 

 2 أ  ش  ج  عمارة  يفيس  إقامة  سبتة 

 ملحمدية  إلى  يتهاء مدة  لتصفية.

بكتابة  تم  إليد ع  لقايوني 

لدى  ملحكمة  البتد ئية   لضبط 

باملحمدية في 3 ماي 2021 تحت رقم 

.1065

24 P

KOVAK PACK
SARL

بمقت�سى  لعقد  لعرفي  ملنعقد 

قد   2021/03/28 بتاريخ  بالرباط 

ذ ت  ملسؤولية  شركة  تأسيس  تم 

 ملحدودة مو صفاتها كالتالي :

KOVAK PACK SARL : لتسمية 

إشهار  وكالة   :  لهدف  الجتماعي 

وصناعة  لتغليف و لطباعة.

 ملقر  الجتماعي : 15 زيقة و د زيز 

رقم 1 أكد 1  لرباط.

حدد   :  لرأسما1  الجتماعي 

في  للشركة   لرأسما1  الجتماعي 

ألف  على  موزع  درهم   100.000

موزعة  لكل حصة  درهم  مائة  حصة 

على  لشركاء كما يلي :

 500  : لحسن  بنصبري   لسيد 

حصة.

 : عبد  لرحيم   لسيد  بو  لفضل 

500 حصة.

مع  تسيير  لشركة  : عهد   لتسيير 
محددة  غير  ملدة   إلمضاء  الجتماعي 

إلى  لسيد : بنصبري لحسن.
تم  إليد ع   :  إليد ع  لقايوني 
لدى  كتابة  لضبط  لدى   لقايوني 
بتاريخ  بالرباط   ملحكمة  لتجارية 

2021/01/28 تحت عدد 111213.
25 P

OCTANET
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

شريك وحيد
 رأسمالها 100.000 درهم.

 ملقر  الجتماعي : عمارة 8، زيقة 
طوكيو، شقة رقم 5،  ملحيط، 

 لرباط.
محضر  لتسيير  ملد ولة  تبعا 
قرر   ،2021 يناير   31 بتاريخ   ملنعقد 
 OCTANET لشركة   لشريك  لوحيد 
ذ ت  لشريك  لوحيد،  ش.م.م، 

 ما يلي :
لشركة  تحويل  ملقر  الجتماعي 
زيقة   ،8 عمارة  من   ،OCTANET
5،  ملحيط،  رقم  شقة  طوكيو، 
 لرباط، إلى 37، زيقة  لر يس سباتة، 

متجر1،  لقبيبات،  لرباط.
من  لنظام   1 فالفصل  وبالتالي 

 ألسا�سي قد تم تغييره.
بكتابة  تم  إليد ع  لقايوني 
بالرباط  باملحكمة  لتجارية   لضبط 
رقم  تحت   ،2021 ماي   11 يوم 

.111603
بمثابة مقتطف وبيان

26 P

 INTERNATIONAL PRIVATE
MEDICAL SCHOOL

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
شريك وحيد رأسمالها 100.000 

درهم.
 ملقر  الجتماعي : 23، شارع شالة، 
شقة رقم 9 و 10 حسان -  لرباط.

بتاريخ  حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 
وضع  لنظام  تم   2021/02/01
محدودة  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

خاصياتها كالتالي :
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 INTERNATIONAL  :  لتسمية 

 PRIVATE MEDICAL SCHOOL

ش.م.م ذ ت شريك وحيد.

 لهدف : للشركة  ألهد ف  لتالية : 

مدرسة  لتكوين  ملنهي.

تكوين خاص.

 ملدة : 99 سنة.
فيما  محدد   : رأسما1  لشركة 

إلى  مقسم  درهم   100.000 قدره 

درهم   100 فئة  من  حصة   1000

للو حدة كلها ممنوحة لسيد بنعي�سى 

حبيب، مسير وحيد.

 لتسيير : تسير  لشركة من طرف 

 لسيد بنعي�سى حبيب، شريك وحيد.

تم  إليد ع   :  إليد ع  لقايوني 

باملحكمة  بكتابة  لضبط   لقايوني 

 لتجارية بالرباط.
بالسجل  لتجاري  رقم  لتقييد 

.151985
بمثابة مقتطف وبيان

27 P

SOCIETE LOOMEDIA
SARL

Société à responsabilité limitée

Capital : 100.000 DHS

Siège : Magasin au RDC N°73 

lotissement Loubaba Route 

Agourai - Meknes

تأسيس شركة

 9 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

محمد  قام  لسيد   2021 مارس 

حمامة  محمد  و لسيد  فكري  ياسين 

ذ ت  ملسؤولية  شركة  بتأسيس 

 ملحدودة مميز تها كالتالي :

 LOOMMEDIA  :  لتسمية 

ش.م.م.

 100.000 في  حدد   :  لرأسما1 

من  حصة   100 إلى  مقسمة  درهم 

حررت  و حد  لكل  درهم   100 فئة 

و كتتبت بأكملها.

متجر  لطابق   :  ملقر  الجتماعي 

لوبابة  تجزئة   73 بالرقم   ألر�سي 

طريق  كور ي - مكناس.

 ملدة : 99 سنة.
 لغرض : خلق مو قع باأليترييت.

ياسين  محمد  :  لسيد   لتسيير 
فكري و لسيد محمد حمامة مسير ن 

للشركة ملدة غير محدودة.
إلز م  لشركة  يتم   :  لتوقيع 

بتوقيعين مشتركين للمسيرين.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 لتجارية بمكناس في 22 أبريل 2021 

 لسجل  لتجاري رقم 53105.
للخالصة و لنشر

28 P

STE UBTD
SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة 
بشريك و حد.

رأسما1  الجتماعي للشركة : 
100.000 درهما.

بتاريخ  عرفي  عقد  وجب 
وضع  لقايون  تم   2020/12/01
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

محدودة بشريك و حد ما يلي :
STE UBTD SARL AU : لتسمية 

سنة   99  : قيام  لشركة  مدة 
 بتد ء من تاريخ تأسيسها  لنهائي.

 222  : لشركة   ملقر  الجتماعي 
 -  1 حي  لنهضة  مجموعة  لعهد 

 لرباط.
 : للشركة   لرأسما1  الجتماعي 
 1000 إلى  مقسم  درهما   100.000
حصة  كل  مقد ر  حصة  جتماعية 

100 درهم.
 لتسيير : تسير  لشركة من طرف 

 لسيدة بن عبد  لهادي  ميمة.
غرض  لشركة  يمكن   :  لغرض 

فيما يلي : 
ميد ن  لبناء  في  مقاو1   -  1

و ألشغا1  ملختلفة.
باملحكمة   إليد ع  لقايوني 
بتاريخ  بالرباط   لتجارية 
رقم  لسجل  تحت   22/12/2020
رقم  إليد ع   ،118127  لتجاري 

 لقايوني 109517.
29 P

افل األنوار تر
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة ذو شريك وحيد.
رأسمالها : 100.000 درهم.

مقرها  الجتماعي : جايب مسجد 
 أليو ر رقم 05 سكتور 2 أوالد مطاع 

- تمارة.
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
وضع  لقايون  تم   2021/01/16
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 
 ملحدودة ذو شريك وحيد خصائصها 

كالتالي :
تر فل  :  أليو ر   لتسمية 

ش.ذ.م.م.د.ش.و.
 لهدف : وكالة  ألسفار.

يوم  من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 
تاريخ  لتأسيس.

درهم   100.000  :  لرأسما1 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للو حدة مجزأة كما يلي :
 1000  : هشام  عمر ني  إلدري�سي 

حصة.
 لتسيير :  لسيد عمر ني  إلدري�سي 

هشام.
 لسنة  الجتماعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 البتد ئية بتمارة.
 132863  :  لسجل  لتجاري عدد 

بتاريخ 2021/01/28.
30 P

افل ديشل تر
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة ذو شريك وحيد.
رأسمالها : 100.000 درهم.

مقرها  الجتماعي : جايب مسجد 
 أليو ر رقم 06 سكتور 2 أوالد مطاع 

- تمارة.
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
وضع  لقايون  تم   2021/01/16
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 
وحيد  شريك  ذ ت   ملحدودة 

خصائصها كالتالي :

تر فل  ديشل   :  لتسمية 

ش.ذ.م.م.د.ش.و.

 لهدف : وكالة  ألسفار.

يوم  من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

تاريخ  لتأسيس.

درهم   100.000  :  لرأسما1 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للو حدة مجزأة كما يلي :

 لفقير عبد  لحق : 1000 حصة.

 لتسيير :  لسيد  لفقير عبد  لحق.

 لسنة  الجتماعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 البتد ئية بتمارة.

 132869  :  لسجل  لتجاري عدد 

بتاريخ 2021/01/29.

31 P

F.Q BULDING INGENIERIES
SARL AU

محضر  الجتماع  لعام  بمقت�سى 

 لتأسي�سي بمدينة خنيفرة بتاريخ 11 

ماي 2021 تم  تخاذ  لقر ر  لتالي :

تأسيس  على  تم  التفاق   :  لقر ر 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 

طرف  لسيد  من  وحيد  بشريك 

فاروق قجي  لحامل لبطاقة  لتعريف 

رقم V299909 باملو صفات  لتالية :

 F.Q BULDING  :  لتسمية 

.INGENIERIES

ذ ت  شركة   :  لصفة  لقايويية 

 ملسؤولية  ملحدودة بشريك وحيد.

تجزئة   53  :  ملقر  الجتماعي 

 لحمدي حي  لرحمة، خنيفرة.

ألف  مائة  في  حدد   :  لرأسما1 

 1000 إلى  موزع   )100.000( درهم 

حصة موزعة على  لشكل  لتالي :

فاروق قجي : 1000 حصة.

 لتسيير : تسير  لشركة من طرف 

لبطاقة  قجي  لحامل  فاروق   لسيد 

ملدة  وذلك   V299909 رقم   لتعريف 

غير محددة.
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تم  إليد ع   :  إليد ع  لقايوني 

 لقايوني للشركة لدى كتابة  لضبط 

خنيفرة  ملدينة  باملحكمة  البتد ئية 

تحت  إليد ع   2021 ماي   12 بتاريخ 

 لقايوني رقم 189/2021.

32 P

IMPERAIL POWER
SARL AU

 6 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

ذ ت  شركة  تأسيس  تم   2021 ماي 

وحيد  بشريك   ملسؤولية  ملحدودة 

و لتي تحمل  لخصائص  لتالية :

IMPERAIL POWER : لتسمية 

 SARL AU

.SARL AU : لصفة  لقايويية 

:  لتركيبات   لهدف  الجتماعي 

 لكهربائية.

أشغا1  لبناء أو أشغا1 مختلفة.

 الستير د و لتصدير.
رأسما1  لشركة : 100.000 درهم 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

موزعة  للحصة  لو حدة  درهم   100

بين  لشركاء على  لشكل  لتالي :

 1000  :  لسيد عبد  لهادي بهلو1 

حصة.

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

وضع  تاريخ  من  أي   لتأسيس  لنهائي 

 لسجل  لتجاري.

إلى  يناير  فاتح  من   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبر من كل سنة ماعد   لسنة 

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتسجيل.

 1 رقم  محل   :  ملقر  الجتماعي 

تجزئة  لنصر رقم 113 - تمارة.

 ملسير :  لسيد عبد  لهادي بهلو1.
 : بالسجل  لتجاري  رقم  لتقييد 

.133035

33 P

JISRCOM
محضر  لجمع  لعام  بمقت�سى 

تفويت  لحصص  وعقد   الستثنائي 

بتاريخ  و لنظام  ألسا�سي  ملحين 

17 مارس 2021 تم ما يلي :

 32 من   يقل  ملقر  الجتماعي 
أكد 1   7 بكر  لصديق  لشقة  أبو 
5 حي  ملسيرة يعقوب   لرباط إلى  مل 

 ملنصور  لرباط.
لتصبح  نشاط  لشركة  تغيير 

 الستشار ت في  لتسيير.
كتابة  لدى  وتم  إليد ع  لقايوني 
 لضبط باملحكمة  لتجارية في  لرباط 
رقم  تحت   2021 ماي   8 بتاريخ 

.101535
34 P

 STE OSSOUS
AL MOQAWALT

SARL AU
زيقة 8 رقم 23 تجزئة و د فاس

فاس
بتاريخ توثيقي  عقد   بمقت�سى 
تأسيس  لشركة  تم   2021 أبريل   8
خاصيتها  لتكون  محدودة  ملسؤولية 

كالتالي :
 STE OSSOUS شركة   :  لتسمية 

AL MOQAWALAT ش.م.م.
: في  ملغرب كما في  لخارج   لهدف 
عقاري  ومنعش  في  لبناء  مقاولة  من 
وبصفة  في  ألر �سي  وشر ء  وبيع 
مباشرة أو غير مباشرة  لنشاطات  لتي 

تهدف إلى  لتنمية.
 ملقر  الجتماعي : فاس زيقة 8 رقم 

23 تجزئة و د فاس.
 1.200.000  : رأسما1  لشركة 

درهم.
عبد  لحق  بلخطاب   لسيد 

1.200.000 درهم.
 ملجموع : 1.200.000 درهم.

 لتسيير : تسير  لشركة من طرف 
مسيرة وحيدة وهي  لسيدة  لهرما�سي 

فاطمة.
في وتنتهي  يناير  فاتح  من   تبتدئ 

31 ديسمبر من كل سنة.
بكتابة  تم  إليد ع  لقايوني 
بفاس  باملحكمة  لتجارية   لضبط 

تحت رقم 2021/1718.
35 P

MATH KITCHEN
SARL

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة

بناء على عقد عرفي أعلن  لقايون 

محدودة  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  ملميز ت  لتالية :

 MATH KITCHEN SARL : السم 

شركة ذ ت مسؤولية محدودة.

 ملوضوع :

تسيير  ملطاعم.

 ستير د  ملنتوجات  لغذ ئية 

و ملشروبات.

 الستير د و لتصدير.

 ملقر  الجتماعي : 15 شارع فرنسا 

شقة 8 أكد 1  لرباط.

تاريخ  من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لنهائي.

 لرأسما1 : 100.000 درهم مكون 

من 1000 حصة قيمة كل و حدة منها 

100 درهم.

عاللي  محمد  تحاد   لسيد 

 لحساني 330 حصة.

 لسيد حكيم عاللي  لحساني 320 

حصة.

 250 منصيف  لزموري   لسيد 

حصة.

 100 خليل  عبد  لسالم   لسيد 

حصة.

وإد رتها  تسيير  لشركة   :  لتسيير 

منصيف  لزموري  تحت  لسيد 

وحكيم عاللي  لحساني طبقا للقايون 

 ألسا�سي للشركة مع  لسلطة  لكاملة 

وذلك ملدة غير محدودة.

 لسنة  الجتماعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر.

أيجز  إليد ع  لقايوني   إليد ع 

بتاريخ بالرباط   باملحكمة  لتجارية 

12 ماي 2021 تحت  لسجل  لتجاري 

رقم 152019.

36 P

HORIZON EXPERTISE

Cabinet d’expert comptable

IMM 8 APT 2 RUE SEBOU AGDAL RABAT

05.20.01.37.50

INVIPRO
SARL

تحويل حصص
قرر  لجمع  لعام  الستثنائي 

ش.م.م،   INVIPRO SARL لشركة 

بتاريخ درهم   100.000  رأسمالها 

15 ماي 2021 :

 ملصادقة على بيع جميع حصص 

تمثلها  و لتي   MD HEALTH شركة 

لصالح  لسيد  عو د  أسماء   لسيدة 

بوشته  لعاللي  لحساني 310 حصة، 

قيمة كل و حدة منها 100 درهم أي ما 

مجموعه 31.000 درهم.

عو د  أسماء   ستقالة  ملسيرة 

بوشته  لعاللي  وتنصيب  لسيد 

 لحساني كمسير جديد لشركة وذلك 

ملدة غير محدودة.

بكتابة  أيجز  إليد ع  لقايوني 

لدى  ملحكمة  لتجارية   لضبط 

تحت   2021 ماي   17 بتاريخ  بالرباط 

رقم 5165.
من أجل  الستخالص و لبيان

37 P

 FCP MONETAIRE

DYNAMIQUE
تأسيس صندوق تدبير أمو 1 

مشتركة
بمبادرة من »س د ج كابيطا1« تم 

رخص  مشتركة  أمو 1  خلق صندوق 

مشروع يظام تدبيره من طرف  لهيئة 

بتاريخ لسوق  لرساميل    ملغربية 

رقم  تحت   2020 ديسمبر   15

.GP20210

مميز ت صندوق  ألمو 1  ملشتركة 

كالتالي :

 FCP MONETAIRE  :  لتسمية 

DYNAMIQUE
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تاريخ  من  سنة  عتبار    99  :  ملدة 

بكتابة  لضبط   إليد ع  لقايوني 

حاالت  باستثناء  باملحكمة  لتجارية، 

 لحل  ملسبق أو  لتمديد.
:  لتجاري  لديها   ملؤسسة  ملودع 

يوسف،  موالي  شارع   ،2 بنك،ـ  وفا 

 لد ر  لبيضاء.

س.د.ج    : مؤسسة  لتدبير 

شارع   ،101 جيستيون،  كابيطا1 

 ملسيرة  لخضر ء،  لطابق  لثالث، 

 لد ر  لبيضاء.

ر ر  ما  مكتب   : مدقق  لحسابات 

طرف  من  ممثل  و ستشارة  تدقيق 

 لسيد عبدو سولي ديوب.

 لتقديمات  ألصلية : 1.000.000 

حصة،   1000 على  مقسمة  درهم 

قيمة كل حصة 1.000 حصة، قيمة 

1.000 درهم مكتتبة يقد   كل حصة 

ومقسمة كالتالي :

س د ج كابيطا1 990 حصة.

 10 جيستيون  كابيطا1  س.د.ج    

حصص.

تعلق   : شر ء  لحصص  إعادة 

يضل  عندما  شر ء  لحصص  إعادة 

أمو 1  تدبير  »صندوق  أصو1  صافي 

مشتركة« خال1 أكثر من شهرين أقل 

عليه  من  لنصف  ألدنى  ملنصوص 

من  لظهير  لشريف   31 في  لفصل 

بمثابة قايون رقم 1-93-213.

بكتابة  تم   :  إليد ع  لقايوني 

بالد ر  باملحكمة  لتجارية   لضبط 

2021 تحت  11 ماي  بتاريخ   لبيضاء 

رقم 777976.
من أجل  إليد ع و لنشر

مؤسسة  لتدبير

38 P

الخير اكسبرس
ش.م.م.م.و

في حرر  عرفي  عقد   بمقت�سى 

شركة  تأسيس  تم   ،2021 ماي   10

ش.م.م.م.و.  محدودة  مسؤولية  ذ ت 

بالخصائص  لتالية :

:  لخير  كسبرس   السم  لتجاري 

ش.م.م.م.و.

:  لتصدير   لهدف  الجتماعي 

و الستير د.
درهم   100.000  : رأس  ملا1 

درهم   100 حصة   1000 إلى  مقسم 

للحصة  لو حدة.

مقسمة كاآلتي :

 لسيد  لخير صهيب 1000 حصة.

محمد  شارع   :  ملقر  الجتماعي 

 3 رقم  202  لشقة  عمارة   لخامس 

حي كريمة سال.

 لتسيير :  لسيد  لخير صهيب.

 ملدة : مدة  لشركة 99 سنة.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 البتد ئية بسال تحت رقم 36585.
بمثابة مقتطف وبيان

39 P

SCAPEO BUSINESS CENTER
SARL

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

3 ماي 2021 تم تأسيس شركة ذ ت 

تحمل  و لتي   ملسؤولية  ملحدودة 

 لخصائص  لتالية :

 SCAPEO BUSINESS  :  لتسمية 

.CENTER

SARL : لصفة  لقايويية 

في  مقاو1   :  لهدف  الجتماعي 

مركز  خدمات  ملعلومات  لتجارية، 

 ألعما1 )توطين  لشركات(.
درهم   10.000  : رأسما1  لشركة 

مقسمة إلى 100 حصة من فئة 100 

على  موزعة  للحصة  لو حدة  درهم 

 لشكل  لتالي :

 50 طهاري  عبد  لرحيم   لسيد 

حصة.

 لسيد  لحسين صدقي 50 حصة.

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

وضع  تاريخ  من  أي   لتأسيس  لنهائي 

 لسجل  لتجاري.

إلى  يناير  فاتح  من   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عد   لسنة 

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتسجيل.

زيقة   A/B 58  :  ملقر  الجتماعي 

سبو أكد 1  لرباط.

عبد  لرحيم  :  لسيد   ملسير ن 

طهاري و لسيد  لحسين صدقي.
بالسجل  لتجاري  رقم  لتقييد 

.152057

40 P

NSIRI STORE
SARL AU

 لسجل  لتجاري 111635

تحويل  ملقر  الجتماعي
خال1  لجمع  لعام  الستثنائي 

بتاريخ بمقر  لشركة    لذي  نعقد 

11 فبر ير 2021 قرر  لشريك  لوحيد 

 NSIRI STORE SARL AU لشركة 

ذ ت  محدودة  مسؤولية  ذ ت  شركة 

 لشريك  لوحيد، رأسمالها 100.000 

30 شقة   : ومقرها  الجتماعي  درهم، 

8 شارع  حمد  لوكيلي حسان  لرباط.

من  ملقر  تحويل  ملقر  الجتماعي 

 لكائن بعمارة 30 شقة 8 شارع  حمد 

 3 تجزئة  إلى  حسان  لرباط   لوكيلي 

حي  لذهاب   5 رقم  فتح  لخير  مارس 

تمارة.

بكتابة  تم  إليد ع  لقايوني 

بالرباط  باملحكمة  لتجارية   لضبط 

رقم  تحت   2021 ماي   1 بتاريخ 

.111396

41 P

LA LUNA DEL NORTE
SARL AU

رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها  الجتماعي : حي  لجديد شارع 

 ملر بطين رقم 37  لفنيدق

عقد  لتأسيس
بتاريخ  مسجل  عقد  بمقت�سى 

تأسست  بالفنيدق   2021 أبريل   12

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ذ ت 

بالخصائص  وتتميز   لشريك  لوحيد 

 لتالية :

 LA LUNA DEL  :  سم  لشركة 

NORTE ش.ذ.م.م.

 ملقر  الجتماعي : حي  لجديد شارع 

 ملر بطين رقم 37  لفنيدق.

لألغر ض  تأسست   لشركة 

 لتالية :

و لتظاهر ت  تنظيم  لحفالت 

 لثقافية و ملهرجايات.

تنظيم  لحفالت  ملوسيقية 

و لتظاهر ت  لرياضية.

جميع  لعمليات  عام  وبشكل 

و ملالية  و لتجارية   لصناعية 

بشكل  و لغير  ملرتبطة  و لعقارية 

مباشر وغير مباشر باألغر ض  ملشار 

إليها أو أغر ض مشابهة أو مماثلة.

تاريخ  من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتسجيل بالسجل  لتجاري.

 100.000 في  محدد   : رأس  ملا1 

بقيمة  حصة   1000 ويمثل  درهم، 

100 درهم للحصة مفوتة كما يلي :

 لسيد  سامة  لشعيري  لكبير 

1000 حصة.

غير  ملدة  يسير  لشركة   :  لتسيير 

محددة  لسيد أسامة  لشعيري  لكبير 

.LF50352 رقم بطاقته  لوطنية رقم

من  يبدأ  ألو1   :  لعام  ملحاسبي 

شهر يناير وينتهي في 31 ديسمبر.

لتكوين  الحتياط   %5  :  ألرباح 

 لقايوني و لباقي للشريك  لوحيد.

بالسجل  تقييد  لشركة  تم 

بتاريخ   29291 رقم  تحت   لتجاري 

كتابة  لضبط  لدى   2021 أبريل   26

باملحكمة  البتد ئية بتطو ن.

: تم وضع  مللف   إليد ع  لقايوني 

باملركز  لجهوي  كتابة  لضبط  لدى 

أبريل   26 بتاريخ  بتطو ن  لالستثمار 

2021 تحت رقم 21/250.

42 P
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JANI TRANS شركة
SARL

بيوم مؤرخ  محضر   بمقت�سى 

للجمع  لعام  لغير   2021 أبريل   21

 JANI TRANS SARL لشركة  عادي 

مقرها  درهم،   100.000 رأسمالها 

جنان  لياسمين  تجزئة   الجتماعي 

 8 شقة   1 6  لطابق  GH1  لعمارة 

مديوية  لد ر  لبيضاء  مليل  تيط 

تم   109817 رقم  سجلها  لتجاري 

 إلقر ر باإلجماع على ما يلي :

أوال :

باع  لسيد جما1  دحيمي بطاقته 

جميع   BM12989 رقم   لوطنية 

 لحصص 500  لتي يملكها بالشركة.

سفيان  دحيمي  باع  لسيد 

 BH132209 رقم  بطاقته  لوطنية 

يملكها  500  لتي  جميع  لحصص 

بالشركة.

للشركاء  آلتية أسمائهم

رقم  بطاقته  لوطنية  رقبي  محمد 

Q78055 ب 333 حصة من رأسما1 

 لشركة مقابل 33.300 درهم.

بطاقته  لوطنية  جابون  مرو ن 

حصة   333 ب   AD278551 رقم 

 33.300 مقابل  رأسما1  لشركة  من 

درهم.

مصطفى خصا1 بطاقته  لوطنية 

من  حصة   331 ب   TA12312 رقم 

 33.100 مقابل  رأسما1  لشركة 

درهم

مسير  لشركة  :  ستقالة  ثاييا 

في  للشركة  جديد  مسير  وتعيين 

بطاقته  خصا1  مصطفى   : شخص 

تغير  ملادة   TA12312 رقم   لوطنية 

13 من  لقايون  ألسا�سي.

بكتابة  تم  إليد ع  لقايوني 

 لضبط لدى  ملحكمة  لتجارية بالد ر 

2021 تحت  11 ماي  بتاريخ   لبيضاء 

رقم 17508.

43 P

LOUBANE BERBERE شركة
SARL

ش.م.م

رأسمالها : 10.000 درهم

مقرها  الجتماعي : درب تودغا 

 ملوقف رقم 17 مر كش

بمر كش  مؤرخ  محضر  بمقت�سى 

للجمع  لعام   2021 أبريل   5 بتاريخ 

 LOUBANE لشركة  غير  لعادي 

BERBERE ش.م.م، مقرها  الجتماعي  

درب تودغا  ملوقف رقم 17 مر كش.

تم  إلقر ر باألغلبية على ما يلي :

حل نهائي للشركة.

بكتابة  تم  إليد ع  لقايوني 

 لضبط لدى  ملحكمة  لتجارية تحت 

رقم 5622 بتاريخ 5 أبريل 2021.
للخالصة و لبيان

44 P

STE AGHWATIM TRAVAUX
SARL

دو ر  لرحا سيدي عبد هللا غيات 

 يت  ورير مر كش
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

111703

تأسيس شركة
في مؤرخ  عقد   بمقت�سى 

12 أبريل 2021 في مر كش تم إعد د 

 لقايون  ألسا�سي 1 »شكل  لشركة« 

باملميز ت  لتالية :

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

 STE  : تسمية  لشركة 

AGHWATIM TRAVAUX SARL

أشغا1   : بإيجاز  غرض  لشركة 

 لبناء.

عنو ن  ملقر  الجتماعي : دو ر  لرحا 

غيات  يت  ورير  هللا  عبد  سيدي 

مر كش.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000  : مبلغ رأسما1  لشركة 

درهم.

 لحصص  لعينية : 1000 حصة.

أسماء  لشركاء  لشخصية 

و لعائلية وعناوينهم :

لخضر  لساكن  بوجمعة   لسيد 

غيات  هللا  عبد  سيدي  بدو ر  لرحا 

 يت  ورير مر كش.

لخضر  لساكن  توفيق   لسيد 

غيات  هللا  عبد  سيدي  بدو ر  لرحا 

 يت  ورير مر كش.

توزيع  أليصبة على  لشركاء :

بوجمعة  للسيد  حصة   700

لخضر.

300 حصة للسيد توفيق لخضر.

أسماء مسيري  لشركة  لشخصية 

بوجمعة  وعناويهم  لسيد  و لعائلية 

سيدي  بدو ر  لرحا  لخضر  لساكن 

عبد هللا غيات  يت  ورير مر كش.

للشركة  تم  إليد ع  لقايوني 

بتاريخ  بمر كش  باملحكمة  لتجارية 

10 ماي 2021 تحت رقم 123886.

45 P

STE NATIDIS
SARL AU

تجزئة  لكرم 85  لطابق  ألو1
رقم 1 مر كش

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

111729

تأسيس شركة
في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

11 أبريل 2021 في مر كش تم إعد د 

 لقايون  ألسا�سي 1 »شكل  لشركة« 

باملميز ت  لتالية :

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك   ملسؤولية  ملحدودة 

 لوحيد.

 STE NATIDIS  : تسمية  لشركة 

.SARL AU

غرض  لشركة بإيجاز : 

أعما1 وخدمات  لفالحة.

 الستير د و لتصدير.

تجزئة   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

 1 رقم  85  لطابق  ألو1   لكرم 

مر كش.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 600.000  : مبلغ رأسما1  لشركة 

درهم.

 لحصص  لعينية : 6000 حصة.

أسماء  لشركاء  لشخصية 

و لعائلية وعناوينهم :

زكرياء  لساكن  عمر   لسيد 

باملسيرة 1 ب رقم 202 مر كش.

توزيع  أليصبة على  لشركاء :

6000 حصة للسيد عمر زكرياء.

أسماء مسيري  لشركة  لشخصية 

و لعائلية وعناويهم  لسيد عمر زكرياء 

 202 رقم  ب   1 باملسيرة   لساكن 

مر كش.

للشركة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   10 بتاريخ  باملحكمة  لتجارية 

2021 تحت رقم 123909.

46 P

STE ENASEL
SARL AU

رأسمالها : 600.000 درهم

س.ت : 36585

ماي   11 بتاريخ  بالعيون  تم 

ذ ت  ملسؤولية  شركة  إنشاء   2021

بالخصائص  بشريك وحيد   ملحدودة 

 لتالية :

ش.م.م.   ENASEL  :  لتسمية 

بشريك وحيد.

أشغا1  لبناء،  جميع   :  لنشاط 

 لهندسة  ملديية وحفر  آلبار.

 ملقر  الجتماعي : شارع  بن طفيل 
حي  لوحدة 1 رقم 11  لعيون.

تاريخ  من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس.
درهم   600.000  : رأس  ملا1 

موزعة  حصة   6000 على  مقسمة 

كالتالي :

 6000  : رشيد  لضوريبي   لسيد 

حصة.

رشيد  تعيين  لسيد  تم   :  لتسيير 

 لضوريبي كمسير وحيد للشركة ملدة 

غير محدودة. 
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تم  إليد ع   :  إليد ع  لقايوني 
بالعيون  باملحكمة  البتد ئية 

رقم  تحت   2021 ماي   11 بتاريخ 

.2021/1191

47 P

SOCIETE FILA FISH
SARL AU

تأسيس شركة
بتاريخ عرفي  عقد   بموجب 

5 ماي 2021 تم تأسيس شركة ذ ت 

 ملميز ت  لتالية :

 STE FILA FISH SARL : لتسمية 

AU

ذ ت  شركة   :  لشكل  لقايوني 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

مدينة  مشروع   :  ملقر  الجتماعي 
 لوفاق بلوك D رقم 182  لعيون.

تجارة   :  لنشاطات  الجتماعية 

و لصناعات  ملرتبطة   ألسماك 

باملنتجات  لبحرية.

100.000 درهم قسم   لرأسما1 : 

لكل  درهم   100 حصة،   1000 إلى 

و حدة.

غيثة  إلى  آلنسة  يعهد   :  لتسيير 

 BE885612 محفوظ  لفياللي ب.ت.و

ملدة غير محددة.

باملحكمة  تم   إليد ع  لقايوني 

ماي   11 بتاريخ  بالعيون   البتد ئية 

2021 تحت رقم 1811/2021.

48 P

DAOUD SAHARA
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة بمساهم وحيد
بتاريخ للعقد  لعرفي   تبعا 

قو يين  وضع  تم   ،2021 ماي   5

 لشركة ذ ت  ملميز ت  لتالية :

.DAOUD SAHARA : لتسمية 

ذ ت  شركة   :  لشكل  لقايوني 

 ملسؤولية  ملحدودة بمساهم وحيد.

مختلف  ألنشطة   :  ملوضوع 

 ملرتبطة بالبناء.

أشغا1  لتصريف،  لطرقات، 
شبكات  ألشغا1   لصرف  لصحي، 

 لتهيئة  لعامة.
تجارة  لخشب  أشغا1 

و ألليمينيوم ...  لخ.
تجزئة  لعودة،   :  ملقر  لرئي�سي 
شطر 11، رقم 2191 مكرر،  لعيون.

 لرأسما1 : حدد في مبلغ 100.000 
من  حصة   1000 إلى  مقسمة  درهم 
بالكامل  وتملكها  درهم   100 فئة 

 لسيد حسنة د ود.
 إلد رة : تسيير من  لطرف  لسيد 

حسنة د ود.
بكتابة  تم   :  إليد ع  لقايوني 
 لضبط باملحكمة  البتد ئية بالعيون 
رقم  تحت   2021 ماي   11 بتاريخ 
بالسجل  تسجيلها  وتم   2021/1178
تحت  لرقم  لتحليلي   لتجاري 

.36565
49 P

 RIO DE ORO
CORPORATION

SARL d’AU
تعديالت قايويية

قر ر  ملساهم  لو حد  إثر  على 
بتاريخ 13 أبريل 2021 ملساهم شركة 
RIO DE ORO CORPORATION
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
رأسمالها  وحيد،  لبالغ  بمساهم 
حي   : مقرها  و لكائن  درهم   100.000

 لسالم 1، رقم 28،  لد خلة، تقرر :
500 حصة من  لحصص  تفويت 
 لسيدة بشرى بوحجار لفائدة  لسيد 

محمد  لحجوجي.
حصص  من  حصة   500 تفويت 
 لسيدة بشرى بوحجار لفائدة  لسيد 

 حمد بن طالب.
للشركة  تحويل  لشكل  لقايوني 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة   شركة  من 
ذ ت  شركة  إلى  و حد  بمساهم 

 ملسؤولية  ملحدودة.
محمد  لحجوجي  تعيين  لسيد 
وكمسيرين  طالب  بن   لسيد  حمد 

للشركة.

كتابة  لدى  تم  إليد ع  لقايوني 
بو د  باملحكمة  البتد ئية   لضبط 
 2021 1 ماي   لذهب  لد خلة بتاريخ 

تحت رقم 2021/712.
50 P

ATLANTIC HARVEST
تعديالت قايويية

ATLANTIC HARVEST : لتسمية 
ذ ت  شركة   :  لشكل  لقايوني 
وذ ت  لشريك   ملسؤولية  ملحدودة 

 لوحيد.
30  ملنطقة   :  ملقر  لرئي�سي 

 لصناعية مدينة  ملر�سى  لعيون.
ملد والت  لجمع  طبقا   :  ملوضوع 
 2021 أبريل   30 بتاريخ  عادي   لغير 

قرر  ملشاركون ما يلي :
تغيير نشاط  لشركة.

رأسما1  من  3/1  ملتبقية  تحرير 
 لشركة.

بكتابة  تم   :  إليد ع  لقايوني 
 لضبط باملحكمة  البتد ئية بالعيون 
رقم  تحت   2021 ماي   5 بتاريخ 

.2021/1131
51 P

 SOCIETE MAKKAPACK
CONCEPT

SARL AU
Société à responsabilité limitée

Au capital de 100.000 Dhs
 N 1298 SECTEUR D ZONE

 INDUSTRIELLE HAY RAHMA
SALE

 5 يوم  حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تأسيس شركة  تم  2021 بسال  أبريل 
ذ ت  ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 
 لشريك  لوحيد بالخصائص  لتالية :

 MAKKAPACK : شركة   لتسمية 
ذ ت  CONCEPT SARL AU ش.م.م 

 لشريك  لوحيد.
تصنيع  لصناديق   :  لهدف 
 لكرتويية لألكياس أو  لعلب  لورقية 

بطريقة ميكاييكية.

رأسما1  لشركة : 100.000 درهم 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة  لو حدة مقسمة 

على  لشركاء كاآلتي :

 1000 منا1  لحنيكي   لسيدة 

حصة.

 1298 رقم   :  ملقر  الجتماعي 

حي  D  ملنطقة  لصناعية   لقطاع 

رحمة سال.

 ملدة : مدة  لشركة 99 سنة.

بالسجل  لتجاري  تم  لتقييد 

رقم  تحت  بسال  باملحكمة  البتد ئية 

.33665
بمثابة مقتطف وبيان

52 P

AFFIMMA IMMOBILIERE

SARL

عند شركة د ر مها  لكائنة بفيال دو ر 

 لغزوة  لصويرة

تأسيس شركة
بالصويرة  عرفي  عقد  بمقت�سى 

وضع  تم   ،2021 أبريل   26 بتاريخ 

محدودة  لشركة   لنظام  ألسا�سي 

 ملسؤولية ذ ت  ملميز ت  لتالية :

 AFFIMMA  :  لتسمية 

.IMMOBILIERE

شركة  عند   :  ملقر  الجتماعي 

دو ر  لغزوة  بفيال  مها  لكائنة  د ر 

 لصويرة.

باملغرب  غاية  لشركة   :  لهدف 

و لخارج على  لسو ء : منعش عقاري 

-  الستير د و لتصدير.

 ملدة : 99 سنة.

: تبتدئ بفاتح يناير   لسنة  ملالية 

وتنتهي في 31 ديسمبر.

رأس  ملا1 : إن رأسما1  لشركة قد 

حدد في مبلغ 100.000 درهم.

للسيد  حصة   260

 FREDERIC NICOLAS F CLAES

.D’ERCKENTEEL
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 ANNE للسيدة  حصة   260

.FRANCINE J VON DER BECKE

 CLAES للسيد  حصة   160

 D’ERCKENTEEL ADRIEN

.PHILIPPE F

 CLAES للسيد  حصة   160

 D’ERCKENTEEL VICTOR

.OLIVIER C

 CLAES للسيد  حصة   160

 D’ERCKENTEEL LOUIS

.STEPHANE C

 ANNE إلد رة : تم تعيين  لسيدة 

 FRANCINE J VON DER BECKE

 FREDERIC NICOLAS F و لسيد 

مسير ن   CLAES D’ERCKENTEEL

للشركة ملدة غير محدودة.

باملحكمة  تم  إليد ع  وقد 

في بمدينة  لصويرة    البتد ئية 

 161 رقم  تحت   2021 ماي   10

 لسجل  لتجاري رقم 5681.

53 P

 AL MAAHAD AL ALI

 LITADBIR WA LISTICHARA

AL KHASS

SARL

حل  لشركة
قر ر  لجمع  لعام  بمقت�سى 

بتاريخ بتمارة،    لغير  لعادي  ملنعقد 

21 مارس 2021، قرر شركاء  لشركة 

 AL MAAHAD AL ALI LITADBIR

 WA LISTICHARA AL KHASS

بخدمات  الستقبا1  مقرها   SARL

عمارة رقم 5 إقامة LES PINS، رياض 

أوالد مطاع، تمارة. ما يلي :

 لحل  ملسبق للشركة.

 - لفقي  سر ح  تعيين  لسيد 

وتحديد  للشركة  كمصفية  تطو ني 

مكان  لتصفية بمقر  لشركة.

للشركة  تم  إليد ع  لقايوني 
لدى  ملحكمة  بكتابة  لضبط 
ماي   10 بتاريخ  بالرباط   لتجارية 

2021 تحت رقم 111567.
سجل تجاري رقم 111513.

مقتطف قصد  إلشهار

54 P

مكتب محمد بوزبع
تمارة

MARCO.B 
س.ت.  لرباط : 76763

تحويل مقر  لشركة
تحيين  لقو يين  ألساسية للشركة

بمقت�سى عقد عرفي حرر بالرباط 
في 19 أبريل 2021، قرر  لجمع  لعام 
 MARCO.B لشركة    الستثنائي 
ش.ذ.م.م، رأسمالها 100.000 درهم، 
مقرها بالرباط، حي  لرياض،  لسوق 
،BE38 رقم  محل  مرجان،    ملمتازة 

ما يلي :
إلى  لرباط،  مقر  لشركة  تحويل 
مجموعة  لعهد،   ،1 حي  لنهضة 
رقم  ص.ب  مركز  لتوزيع   ،100 رقم 

.6019
تحيين  لقو يين  ألساسية 

للشركة.
من   1 تعديل  ملادة  تم  وبذلك 

 لقو يين  ألساسية للشركة.
كتابة  لدى  تم  إليد ع  لقايوني 
بالرباط  باملحكمة  لتجارية   لضبط 
رقم  تحت   2021 ماي   10 بتاريخ 

.111512
من أجل  الستخالص و لبيان

55 P

مكتب محمد بوزبع
تمارة

BORJ DEV 
س.ت.  لرباط : 122519

تعديالت  لقو يين  ألساسية للشركة
بمقت�سى عقد عرفي حرر بالرباط 
في 19 أبريل 2021، قرر  لجمع  لعام 
 BORJ DEV لشركة    الستثنائي 
ش.ذ.م.م، رأسمالها 100.000 درهم، 
زيقة  بالرباط،  لسوي�سي،  مقرها 

 لتهامي  ملدور، رقم 16-18، ما يلي :

 ملصادقة على هبة 500 حصة من 
فئة 100 درهم للو حدة يملكها  لسيد 
 BORJ بشركة  موخة  تازي  هللا  عبد 
تازي  كريم  أخيه  لسيد  لفائدة   DEV

موخة.
ذ ت  شركة  إلى  تحويل  لشركة 
مسؤولية محدودة ذ ت شريك وحيد.

تازي  هللا  عبد   ستقالة  لسيد 
موخة من مهامه كمسير للشركة.

موخة  تازي  كريم  تأكيد  لسيد 
غير  ملدة  للشركة  وحيد  كمسير 

محدودة.
تعديل  لتوقيع.

تحيين  لقو يين  ألساسية للشركة.
كتابة  لدى  تم  إليد ع  لقايوني 
بالرباط  باملحكمة  لتجارية   لضبط 
رقم  تحت   2021 ماي   10 بتاريخ 

.111516
من أجل  الستخالص و لبيان

56 P

ديو ن  ألستاذ عاد1  لبيطار
موثق

ز وية زيقة علي عبد  لرز ق وزيقة أحمد 
 لشر�سي، إقامة شان، أيفا، عمارة د

 لطابق  لثالث، مكاتب رقم 5، مقاطعة أيفا
 لد ر لبيضاء

SAFA CONSEIL شركة
صفا كونساي ش.م.م

رأسمالها : 100.000 درهم
مقرها  الجتماعي :  لد ر  لبيضاء

1، ساحة ماريشا1
وفاة أحد  لشركاء ومسيري  لشركة
قبو1 ورثة  ملرحوم عبد  لرحمان

 لسعيدي كشركاء جدد
 ملصادقة على تفويت بدون عوض 

لحصص  جتماعية
تبني يظام أسا�سي محين

محضر  لجمع  لعام  بمقت�سى 
 23  ،22 بتاريخ  للشركاء   الستثنائي 
قرر  لشركاء  ،2021 مارس   و21 

ما يلي :
مالحظة وفاة أحد  لشركاء ومسيري 
عبد  لرحمان  :  ملرحوم   لشركة 

 لسعيدي.
عبد  لرحمان  ورثة  ملرحوم  قبو1 

 لسعيدي كشركاء جدد في  لشركة.

بدون  على  لتفويت   ملصادقة 
كميل  طرف  لسيد  من  عوض 
سعاد  لفائدة  لسيدة   لسعيدي 
مريم  لسعيدي،  أكوز،  لسيدة 
و لسيدة  دييا  لسعيدي   لسيدة 
حصة   75 ملجموع  بهاء  لسعيدي 
رأسما1  في  يمتلكها   جتماعية  لتي 

شركة »صفا كونساي« ش.م.م.
بهاء  وتعيين  لسيدة  تأكيد 
مريم  لسعيدي  و لسيدة   لسعيدي 

للشركة. مسيرتان  بصفتهما 
محين  أسا�سي  يظام   عتماد 

للشركة.
بكتابة  لضبط  تم  إليد ع 
للمحكمة  البتد ئية بالد ر  لبيضاء 
رقم  تحت   ،2021 أبريل   12 بتاريخ 

.771206
بالسجل  تم  لتصريح  لتعديلي 
 لتجاري للمحكمة  البتد ئية بالد ر 
 ،2021 أبريل   12 بتاريخ   لبيضاء 
من  لسجل   13871 رقم  تحت 

 لترتيبي.
و لبيان أجل  لخالصة  من 

عاد1  لبيطار  ألستاذ 

57 P

ديو ن  ألستاذ عاد1  لبيطار
موثق

ز وية زيقة علي عبد  لرز ق وزيقة أحمد 
أيفا، عمارة د إقامة شان،   لشر�سي، 

أيفا 5، مقاطعة  رقم  مكاتب   لطابق  لثالث، 
 لد ر لبيضاء

 MEMOARTS.COM شركة 
MAROC

ميمو آر.كوم مروك ش.م.م
100.000 درهم  : رأسمالها 

:  لد ر  لبيضاء مقرها  الجتماعي 
زيقة  لقي�سي حي  لر سين   ،27

أحد  لشركاء ومسيري  وفاة 
 لشركة

قبو1 ورثة  ملرحوم عبد  لرحمان
جدد كشركاء   لسعيدي 

بدون عوض  تفويت   ملصادقة على 
لحصص  جتماعية

محين أسا�سي  يظام  تبني 
محضر  لجمع  لعام  بمقت�سى 
 23  ،22 بتاريخ  للشركاء   الستثنائي 
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قرر  لشركاء  ،2021 مارس   و21 

: ما يلي 

أحد  لشركاء  وفاة  مالحظة 

:  ملرحوم  ومسيري  لشركة 

عبد  لرحمان  لسعيدي.

قبو1 ورثة  ملرحوم عبد  لرحمان 

 لسعيدي كشركاء جدد في  لشركة.
بدون  على  لتفويت   ملصادقة 

كميل  طرف  لسيد  من  عوض 

سعاد  لفائدة  لسيدة   لسعيدي 

مريم  لسعيدي،  أكوز،  لسيد 

و لسيدة  دييا  لسعيدي   لسيدة 

حصة   82 ملجموع  بهاء  لسعيدي 

رأسما1  في  يمتلكها   جتماعية  لتي 

شركة »ميمو آر.كوم مروك« ش.م.م.

مريم  لسعيدي  تأكيد  لسيدة 

بصفتها مسيرة وحيدة للشركة.

محين  أسا�سي  يظام   عتماد 

للشركة.

بكتابة  لضبط  تم  إليد ع 

بالد ر  لبيضاء  للمحكمة  البتد ئية 

رقم  تحت   ،2021 أبريل   12 بتاريخ 

.771205

بالسجل  تم  لتصريح  لتعديلي 

بالد ر  للمحكمة  البتد ئية   لتجاري 

 ،2021 أبريل   12 بتاريخ   لبيضاء 

من  لسجل   13873 رقم  تحت 

 لترتيبي.
من أجل  لخالصة و لبيان

 ألستاذ عاد1  لبيطار

58 P

 SOCIETE D’ETUDES ET

TRAVAUX MAROC
SARL AU

رأسما1  لشركة : 100.000 درهم
رقم 213، تجزئة  لبساتين فو ر ت 

مخزن  لطابق  ألر�سي  لقنيطرة

تأسيس شركة
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
وضع  لقايون  تم   2021 أبريل   19

محدودة  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت شريك موحد تحمل  لخصائص 

 لتالية :

 SOCIETE D’ETUDES : لتسمية 

.ET TRAVAUX MAROC

أعما1  لبناء  لهندسة   :  لهدف 

بجميع  و ألعما1  ملختلفة   ملديية 

هيأة  لدولة.

 ملقر  الجتماعي : رقم 213، تجزئة 

مخزن  لطابق  فو ر ت   لبساتين 

 ألر�سي  لقنيطرة.

مدة  لشركة : 99 سنة.

رأسما1  حدد   : رأسما1  لشركة 

درهم   100.000 مبلغ  في   لشركة 

قسمة  جتماعية   1000 إلى  مقسمة 

من فئة 100 درهم.

و لي  فؤ د  عين  لسيد   :  لتسيير 

مسير  للشركة ملدة غير محدودة.

فاتح  من  تبتدئ   :  لسنة  ملالية 

يناير وتنتهي في 31 ديسمبر.

 لتقييد بالسجل  لتجاري : قيدت 

لدى  ملحكمة  بالسجل  لتجاري 

رقم  تحت  بالقنيطرة   البتد ئية 

60607 بتاريخ 17 ماي 2021.

59 P

LA VOIX BLANCHE

SARL AU

رأسما1  لشركة : 100.000 درهم

زيقة 323،  لرقم 27 ال سيكون

 لقنيطرة

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

13 أبريل 2021 تم تقرير ما يلي :

زيادة  لنشاط  لتجاري  لتالي :

تنظيم جميع  ألحد ث.

تحديث  لنظام  ألسا�سي للشركة.

تم  إليد ع  لقايوني لدى  ملحكمة 

رقم  تحت  بالقنيطرة   البتد ئية 

82289 بتاريخ 5 ماي 2021.

60 P

مز ر أيت أوديت و ستشار ت

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
رأسمالها : 6.111.500 درهم

مقرها  الجتماعي : 101، شارع عبد  ملومن

  لد ر  لبيضاء

 PNEUMATIQUES

MAINTENANCE SERVICES
SARL

تعديل  لهدف  الجتماعي للشركة
محضر  لجمع  لعام  بمقت�سى 

 ،2021 مارس   22 بتاريخ   الستثنائي 

 PNEUMATIQUES قرر شركاء شركة

MAINTENANCE SERVICES شركة 
رأسمالها  ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة، 

مقرها  الجتماعي  درهم،   150.000

5،  ملجمع  لصناعي،  بالجديدة، 

هللا، عبد  موالي   جرف  ألصفر، 

ما يلي :

تعديل  لهدف  الجتماعي للشركة.

من   3 للفصل   لتعديل  ملتالزم 

 لنظام  ألسا�سي للشركة.

إقر ر يظام أسا�سي معد1 للشركة.

أجل  من  إعطاء  لصالحيات 

 لقيام باإلجر ء ت  لقايويية.

كتابة  لدى  تم  إليد ع  لقايوني 

ملدينة  باملحكمة  البتد ئية   لضبط 

تحت   2021 ماي   5 بتاريخ   لجديدة 
رقم 26116.

بمقت�سى مقتطف وبيان

مز ر أوديت و ستشار ت

61 P

TECSO COMPAGNY
SARL AU

كومباني«  »تيكسو   :  لتسمية 

شركة ذ ت مسؤولية محدودة بمسير 

وحيد.

شر ء  بيع   :  لهدف  الجتماعي 

تصدير و ستير د - تركيب و ستغال1 

و لتقنية  لكهربائية،   لتجهيز ت 

 ملعلوماتية،  ملر قبة وتأمين  ملنشآت.
رأسما1  لشركة : 100.000 درهم 

مقسم إلى 1000 حصة من فئة 100 

درهم، موزع بين  لشركاء على  لشكل 

 لتالي :

 ملصطفى  لحر ق : 1000 حصة.

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

وضع  تاريخ  من  أي   لتأسيس  لنهائي 

 لسجل  لتجاري.

إلى  يناير  فاتح  من   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عد   لسنة 

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتسجيل.

 1 15، شارع  ألبطا1 شقة   :  ملقر 

أكد 1  لرباط.

 ملسير :  ملصطفى  لحر ق.

 : بالسجل  لتجاري  رقم  لتقييد 

.151929

62 P

LA CROIX TRAVAUX

SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

ذ ت شريك وحيد

 ملقر  الجتماعي : حي اللة مريم

رقم 397  لقنيطرة

تغيير  ملقر  الجتماعي للشركة
بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

مصحح   2020 أكتوبر   28 بتاريخ 

بمدينة  و ملسجل   إلمضاء ت 

إحد ث  لتغيير ت  تم   لقنيطرة 

 لتالية :

تغيير  ملقر  الجتماعي للشركة :

شوقي  زيقة  حمد  ملتقى   : من 

ومحمد غريط إقامة  لبساتين مكتب 

رقم 7 فا1 فلوري،  لقنيطرة.

 397 رقم  مريم  اللة  حي   : إلى 

 لقنيطرة.

تم  إليد ع   :  إليد ع  لقايوني 

باملحكمة  البتد ئية   لقايوني 

ملدينة  بمصلحة  لسجالت  لتجارية 

 2021 أبريل   29 بتاريخ   لقنيطرة 

تحت رقم 2832.
لإليد ع و لبيان

63 P
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IDERCOM
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

 ملقر  الجتماعي : ز وية زيقة موالي 

عبد هللا ومحمد عبده  لقنيطرة

توسيع نشاط
وحذف نشاط

محضر  لجمع  لعام  بمقت�سى 

 IDERCOM لشركة   لغير  لعادي 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة،  شركة 

تقرر ما يلي :

حذف  لنشاط  على   ملصادقة 

 لتالي :بيع  ألجهزة  ملعلوماتية.

إضافة نشاط : تحويل  ألمو 1.

ليصبح نشاط  لشركة كالتالي :

بيع لو زم  ملكتب.

تاجر.

تحويل  ألمو 1.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

رقم  تحت  بالقنيطرة   البتد ئية 

82393 بتاريخ 11 ماي 2021.

64 P

TAFODAIT PARTS
SARL AU

 لرأسما1  الجتماعي : 100.000 

درهم

 ملقر  الجتماعي : رقم 83 شارع طارق

تيفلت

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت شريك وحيد

عقد  لجمع  لعام  بمقت�سى 

أبريل   16 بتاريخ   لتأسي�سي  ملؤرخ 

ذ ت  شركة  تأسست   ،2021

مسؤولية محدودة ذ ت شريك وحيد 

في  لخصائص  لتالية :

تحمل  لشركة  سم   :  لتسمية 

.TAFODAIT PARTS SARL AU

 ملوضوع :  لشركة لها كموضوع في 

 ملغرب كما  لخارج  لعمليات  لتالية :

غيار  وقطع  إكسسو ر ت  بيع 

 لسيار ت.

:  لرأسما1   لرأسما1  الجتماعي 

درهم   100.000 في   الجتماعي محدد 

فئة  من  حصة   1000 على  مقسمة 

على  للحصة  لو حدة  درهم   100

 لشكل  لتالي :

بونهير ملود 1000 حصة.

يوجد  ملقر   :  ملقر  الجتماعي 

شارع   83 رقم  بتيفليت،   الجتماعي 

طارق.

 ملدة : مدة  لشركة محددة في 99 

سنة  بتد ء من يوم  لتأسيس.

ويسيرها  يدير  لشركة   :  إلد رة 

غير  ملدة  ملود  بونهير   ملسؤو1 

محدودة.

لالحتياط  لقايوني   %5  :  ألرباح 

لقر ر  تبعا  يضاف  أو  يوزع  و لباقي 

 لشركاء.

تم  إليد ع  لقايوني   :  إليد ع 

باملحكمة  البتد ئية بتيفليت، بتاريخ 

5 ماي 2021، تحت رقم 121.
بمثابة بيان ومقتطف

65 P

ARBOL AGRI
SARL AU

 لرأسما1  الجتماعي : 100.000 

درهم

 ملقر  الجتماعي : ز وية شارع 

مصطفى  لر في وشارع طنجة إقامة 

بالزير 11 مكتب 7  لقنيطرة

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت شريك وحيد

عقد  لجمع  لعام  بموجب 

ماي   3 بتاريخ   لتأسي�سي  ملؤرخ 

ذ ت  شركة  تأسست   ،2021

مسؤولية محدودة ذ ت شريك وحيد 

في  لخصائص  لتالية :

تحمل  لشركة  سم   :  لتسمية 

.ARBOL AGRI SARL AU

كموضوع  لها  :  لشركة   ملوضوع 

في  لخارج  لعمليات  كما  في  ملغرب 

 لتالية :

 لتسيير و الستغال1  لزر عي.

:  لرأسما1   لرأسما1  الجتماعي 

درهم   100.000 في   الجتماعي محدد 

فئة  من  حصة   1000 على  مقسمة 

على  للحصة  لو حدة  درهم   100

 لشكل  لتالي :

 1000 عبد  لحكيم   ملهد وي 

حصة.

يوجد  ملقر   :  ملقر  الجتماعي 

شارع  ز وية  بالقنيطرة،   الجتماعي 

إقامة  طنجة  وشارع  مصطفى  لر في 

بالزير 11 مكتب 7.

 ملدة : مدة  لشركة محددة في 99 

سنة  بتد ء من يوم  لتأسيس.

ويسيرها  يدير  لشركة   :  إلد رة 

عبد   ملسؤو1  لوحيد  ملهد وي 

 لحكيم ملدة غير محدودة.

لالحتياط  لقايوني   %5  :  ألرباح 

لقر ر  تبعا  يضاف  أو  يوزع  و لباقي 

 لشركاء.

تم  إليد ع  لقايوني   :  إليد ع 

بالقنيطرة،  باملحكمة  البتد ئية 

2021،  لسجل  ماي   11 بتاريخ 

 لتجاري رقم 60581  لقنيطرة.
بمثابة بيان ومقتطف

66 P

AUTO ECOLE AZZAOUI
شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

تأسيس شركة
محرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم   2021 مارس   8 بتاريخ  بالقنيطرة 

إنشاء شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

ذ ت  لخاصيات  وحيد  بشريك 

 لتالية :

 AUTO ECOLE  :  السم 

AZZAOUI

ذ ت  شركة   :  لشكل  لقايوني 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

مدرسة   :  ملوضوع  الجتماعي 

على  إال  تتوفر  ال  لسياقة  لسيار ت 

سيارة و حدة.

 ملدة : 99 سنة.

إقامة   2176 رقم  تجزئة   :  ملقر 

1  لحد دة  رقم  مكتب   2 إدريس 

 لقنيطرة.

درهم   100.000  :  لرأسما1 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة  لو حدة.

 1000 هال1  عز وي   :  لحصص 

حصة.

كمسير  منير  عز وي   :  لتسيير 

للشركة ملدة غير محدودة.

 لسجل  لتجاري رقم : 60561.

إلى  يناير  فاتح  من   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبر من كل سنة.

للشركة  تم  إليد ع  لقايوني 

بتاريخ  باملحكمة  البتد ئية  لقنيطرة 

11 ماي 2021، تحت رقم 60561.

67 P

 INFO MOBILIA

EQUIPMENTS

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رأسمالها : 100.000 درهم

 ملقر  الجتماعي : 17، زيقة عمرو

بن  لعاص، إقامة إسماعيل

مكتب رقم 1،  لقنيطرة

 لسجل  لتجاري رقم 60199

 لقنيطرة

 ستدر ك خطإ

 ستدر ك خطإ وقع بالجريدة 

 لرسمية عدد 5662

بتاريخ 5 ماي 2021

عوض :

 INFO MOBILIA  :  لتسمية 

EQUIPEMENTS

يقرأ :

 INFO MOBILIA  :  لتسمية 

EQUIPMENTS

 لباقي بدون تغيير.

68 P
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PROJECTION-11
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

بشريك وحيد

رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها  الجتماعي : 31، زيقة  لشهيد 

عبد  لسالم بن محمد، مكتب رقم 2

فا1 فلوري، رياض  لزيتون

 لقنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقنيطرة، تم وضع  لقايون  ألسا�سي 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  لشركة 

ذ ت  ملو صفات  وحيد  بشريك 

 لتالية :

 PROJECTION-11  :  لتسمية 

.SARL AU

ذ ت  شركة   :  لشكل  لقايوني 

 ملسؤولية  ملحدودة بشريك وحيد.

 ملقر  الجتماعي : 31، زيقة  لشهيد 

رقم  مكتب  محمد،  بن  عبد  لسالم 

رياض  لزيتون،  فلوري،  فا1   ،2

 لقنيطرة.

موضوع  لشركة :

 الستير د و لتصدير.

أو  في  ألشغا1  ملختلفة   ملقاولة 

 لبناء.

يفايات  لصوف  منظف  أو  فرز 

 لقطني.

رأسما1  حدد   : رأسما1  لشركة 

درهم   100.000 مبلغ  في   لشركة 

حصة  جتماعية   1000 إلى  مقسم 

محررة  للو حدة،  درهم   100 بقيمة 

على  وموزعة  مكتتبة،  بكاملها، 

 لشركاء كالتالي :

 1000 وفاء  لسوري   لسيدة 

حصة.

 ملدة : 99 سنة.

وفاء  إلى  لسيدة  أسند   :  لتسيير 

 لسوري.

إلى  يناير  فاتح  من   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبر.

بالسجل  لتجاري  تم  لتقييد 

بالقنيطرة تحت  باملحكمة  البتد ئية 
رقم 60553 بتاريخ 11 ماي 2021.

69 P

WITTY KIDS PRIVE
Par Abréviation WKP

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

 بشريك وحيد 
رأسمالها : 100.000 درهم

 ملقر  الجتماعي : 136 بئر  لر مي 

 لشرقية،  لقنيطرة

تأسيس شركة
بالقنيطرة  عرفي  عقد  بمقت�سى 

وضع  تم   ،2020 يوليو   13 بتاريخ 

ذ ت  لشركة   لقايون  ألسا�سي 

وحيد  بشريك   ملسؤولية  ملحدودة 

ذ ت  ملو صفات  لتالية :

 WITTY KIDS PRIVE  :  لتسمية 

.Par Abréviation WKP

ذ ت  شركة   :  لشكل  لقايوني 

 ملسؤولية  ملحدودة بشريك وحيد.

بئر  لر مي   136  :  ملقر  الجتماعي 

 لشرقية،  لقنيطرة.

موضوع  لشركة :

 ستغال1 وتسيير مؤسسة تعليمية 

خاصة ؛

جميع  ألنشطة  ملدرسية  تنظيم 

و لتربوية ؛

 ملشاركة  ملباشرة أو غير  ملباشرة 

جميع  ملعامالت  ملالية  في  للشركة 

جميع  وفي  أو  ملنقولة   لعقارية 

 ملؤسسات  لتجارية أو  لصناعية ؛

عالقة  له  ما  كل  عامة  وبصفة 

بنشاط  لشركة.
رأسما1  حدد   : رأسما1  لشركة 

درهم   100.000 مبلغ  في   لشركة 

حصة  جتماعية   1000 إلى  مقسم 

محررة  للو حدة،  درهم   100 بقيمة 

على  وموزعة  مكتتبة،  بكاملها، 

 لشركاء كالتالي :

 لسيد  بر هيم بودر ر 1000 حصة.

 ملدة : 99 سنة.

 لتسيير : أسند إلى  لسيد  بر هيم 

بودر ر.
بالسجل  لتجاري  تم  لتقييد 

بالقنيطرة تحت  باملحكمة  البتد ئية 
رقم 60155 بتاريخ 5 ماي 2021.

70 P

STE SMART CREATION
SARL

شركة محدودة  ملسؤولية 

تأسيس شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى   -  1

وضع  تم   ،2021 أبريل   9 بتاريخ 

محدودة  لشركة   لنظام  ألسا�سي 

 ملسؤولية ذ ت  ملميز ت  لتالية :

شركة  تسمى  :  لشركة   لتسمية 

شركة   SMART CREATION SARL

محدودة  ملسؤولية.

 ملوضوع : غرض  لشركة :

مقاو1،  مديية،  هندسة  إنشاء 

وجميع  طباعة،  تطوير،  تصميم، 

عامة  وبصفة  أخرى،  أعما1 

جميع  لعمليات  لتجارية،  ملالية، 

منقولة  وغير  منقولة   لصناعية، 

و ملرتبطة مباشرة أو بشكل غير مباشر 

بإمكانها  أو  أعاله  باألغر ض  ملشارة 

تسهيل توسع وتطوير  لشركة.

 ملقر  الجتماعي : يوجد  لقنيطرة، 
وزيقة  حمان  لفطو كي  زيقة  ز وية 

قرطبة،  ملكتب رقم 7.

مدة حياة  لشركة محدودة في 99 

بالسجل  تقييدها  من  سنة  بتد ء 

 لتجاري.
رأس  ملا1 : حدد رأسما1  لشركة 

في مبلغ 100.000 درهم مقسمة على 

1000 حصة  جتماعية من فئة 100 

بينهم  بالتساوي  ستوزع  و لتي  درهم 

حصة  جتماعية   500 بنسبة  أي 

جو د  لبرهمي  من  لسيد  و حد  لكل 

و لسيد بدر  الدري�سي  لبوزيدي.

جو د  لبرهمي  :  لسيد   لتسيير 

تم  بدر  الدري�سي  لبوزيدي،  و لسيد 

تنصبيهم كمسيرين أساسيين للشركة 

مع إمضاء مشترك.

من  تبتدئ   :  لسنة  الجتماعية 

أو1 يوييو وتنتهي في 31 ماي.

: تقتطع من  لربح  لخالص   لربح 

أجل  لتكوين  الحتياطي  من   %5

 لقايوني إلى أن يصل هذ   الحتياطي 

إلى  لعشر من رأس  ملا1،  لباقي يوزع 

إنشاء  حالة  في  عد   ما  على  لشركاء 

 حتياطيات أخرى.

بالسجل  تم  إليد ع  لقايوني   -  2

للمحكمة  البتد ئية   لتجاري 

بالقنيطرة في 6 ماي 2021 تحت رقم 

تقييدها  تم  بالسجل  لزمني   2919

بالسجل  لتحليلي تحت رقم 60187.
للخالصة و لبيان

 ألستاذ  ملسير

71 P

STE BAY BERRY FARMS
SARL

شركة محدودة  ملسؤولية 

تأسيس شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى   -  1

وضع  تم   ،2021 فبر ير   22 بتاريخ 

محدودة  لشركة   لنظام  ألسا�سي 

 ملسؤولية ذ ت  ملميز ت  لتالية :

شركة  تسمى  :  لشركة   لتسمية 

شركة   BAY BERRY FARMS SARL

محدودة  ملسؤولية.

 ملوضوع : غرض  لشركة :

تسيير  الستغال1  لفالحي، 

مختلف  ألعما1  لفالحية،  تجارة، 

يتم   ملشروبات  ملنتجات  لتي 

 ستهالكها بعين  ملكان، وبصفة عامة 

جميع  لعمليات  لتجارية،  ملالية، 

منقولة  وغير  منقولة   لصناعية، 

و ملرتبطة مباشرة أو بشكل غير مباشر 

بإمكانها  أو  أعاله  باألغر ض  ملشارة 

تسهيل توسع وتطوير  لشركة.

 ملقر  الجتماعي : يوجد  لقنيطرة، 
إقامة  عامر  بن  لعاص،  زيقة   17

 سماعيل، مكتب رقم 1.

مدة حياة  لشركة محدودة في 99 

بالسجل  تقييدها  من  سنة  بتد ء 

 لتجاري.
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رأس  ملا1 : حدد رأسما1  لشركة 
في مبلغ 100.000 درهم مقسمة على 
1000 حصة  جتماعية من فئة 100 
مساهمة  حسب  ستوزع  و لتي  درهم 
بنسبة  أي  بينهم  بالتساوي   لشركاء 
و حد  لكل  حصة  جتماعية   500
و لسيد  يوسف  ملر بطي  من  لسيد 

أحمد جلو1.
:  لسيد يوسف  ملر بطي   لتسيير 
تنصبيهما  تم  جلو1،  أحمد  و لسيد 
محدودة  غير  ملدة  وحيدين  مسيرين 

مع إمضاء مشترك.
من  تبتدئ   :  لسنة  الجتماعية 

أو1 يوييو وتنتهي في 31 ماي.
: تقتطع من  لربح  لخالص   لربح 
أجل  لتكوين  الحتياطي  من   %5
 لقايوني إلى أن يصل هذ   الحتياطي 
إلى  لعشر من رأس  ملا1،  لباقي يوزع 
إنشاء  حالة  في  عد   ما  على  لشركاء 

 حتياطيات أخرى.
بالسجل  تم  إليد ع  لقايوني   -  2
للمحكمة  البتد ئية   لتجاري 
تحت   2021 أبريل   27 في  بالقنيطرة 
تم  بالسجل  لزمني   2755 رقم 
تقييدها بالسجل  لتحليلي تحت رقم 

.60325
للخالصة و لبيان

 ملسير

72 P

STE TRAVEMAT
SARL

شركة محدودة  ملسؤولية
بيع حصص في  لشركة
من طرف حميد عالش 

إلى  لسيد يور  لدين  لشايفي
و لسيد جما1  لشايفي

حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى   -  1
فإن  لسيد   ،2021 يناير   13 بتاريخ 
حصصه  مجموع  باع  عالش  حميد 
فئة  من  حصة   500 أي   الجتماعية 
في  يملكها  للو حدة،  لتي  درهم   100
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة   لشركة 
TRAVEMAT ش.م.م  لكائن   ملسماة 
ز وية  بالقنيطرة،  مقرها  الجتماعي 
خلدون،  وزيقة  بن  علي  إمام  شارع 

يور  لدين  لشايفي  للسيد   ،2 رقم 
بالتساوي  جما1  لشايفي  و لسيد 
لكل  250 حصة  جتماعية  أي  بينهم 

و حد منهم.
بالسجل  تم  إليد ع  لقايوني   -  2
باملحكمة  البتد ئية   لتجاري 
تحت   2021 مارس   16 في  بالقنيطرة 

رقم 2021/2013.
للخالصة و لبيان

 ملسير

73 P

C.CONSEILS
SARL AU

رأسمالها : 500.000 درهم
 مقرها  الجتماعي : بالقنيطرة،

 160 شارع  لديوري، مكتب رقم 1
تحويل  ملقر  الجتماعي

حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى   -  1
مسير  فإن   ،2021 يناير   2 بتاريخ 
ذ ت   لشركة  ملحدودة  ملسؤولية 
 C.CONSEILS SARL وحيد  شريك 
AU رأسمالها 500.000 درهم ومقرها 
 ،160 بالقنيطرة  يوجد   الجتماعي 
قرر   ،1 رقم  مكتب  شارع  لديوي، 
تحويل  ملقر  الجتماعي لهاته  لشركة 
إلى  لقنيطرة 3، زيقة منصور  لذهبي، 

مكتب رقم 1.
بالسجل  تم  إليد ع  لقايوني   -  2
باملحكمة  البتد ئية   لتجاري 
تحت   2021 مارس   18 في  بالقنيطرة 

رقم 2021/2120.
للخالصة و لبيان

 ملسير

74 P

C.CONSEILS
SARL AU

رأسمالها : 500.000 درهم
 مقرها  الجتماعي : بالقنيطرة،

 160 شارع  لديوري، مكتب رقم 1
بمقت�سى  لقر ر  الستثنائي   -  1
فإن   ،2021 فبر ير   10 بتاريخ   ملقرر 
مسير  لشركة  ملحدودة  ملسؤولية 
 C.CONSEILS وحيد  شريك  ذ ت 
500.000 درهم  SARL AU رأسمالها 

بالقنيطرة  يوجد  ومقرها  الجتماعي 
 ،1 رقم  مكتب  شارع  لديوي،   ،160
لهاته  تحويل  ملقر  الجتماعي  قرر 
 لشركة إلى  لقنيطرة 3، زيقة منصور 
 لذهبي، مكتب رقم 1 قرر إغالق فرع 
بالقنيطرة،  هاته  لشركة  ملتو جد 
وجما1  منصور  لذهبي  شارع  ز وية 

 لدين  ألفغاني، مكتب رقم 1.
بالسجل  تم  إليد ع  لقايوني   -  2
باملحكمة  البتد ئية   لتجاري 
تحت   2021 فبر ير   15 في  بالقنيطرة 

رقم 2021/1171.
للخالصة و لبيان

 ملسير

75 P

ARBRE ET BAMBOUS
SARL AU

شركة محدودة  ملسؤولية
محضر  لجمع  بمقت�سى   -  1
بتاريخ    لعام  الستثنائي  ملنعقد 
 ARBRE ET لشركة   2021 يناير   2
 500.000 رأسمالها   BAMBOUS
يوجد  ومقرها  الجتماعي  درهم 
دو ر  طريق  لرباط،  بالقنيطرة، 
تغيير  قرر  سيدي  لطيبي،   لحنشة، 
موضوع  لشركة إلى »زر عة  الفوكا«.

2 - تم  إليد ع  لقايوني باملحكمة 
 البتد ئية بالقنيطرة في 21 أبريل 2021 

تحت رقم 2677.
للخالصة و لبيان

 ملسير

76 P

STE COFFEE CLUB KENITRA
SARL

شركة محدودة  ملسؤولية 
تأسيس شركة

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى   -  1
وضع  تم   ،2021 يناير   21 بتاريخ 
محدودة  لشركة   لنظام  ألسا�سي 

 ملسؤولية ذ ت  ملميز ت  لتالية :
شركة  تسمى  :  لشركة   لتسمية 
 COFFEE CLUB KENITRA FES

SARL شركة محدودة  ملسؤولية.

 ملوضوع : غرض  لشركة :

بيع  ملشروبات  مطعم،  مقهى، 

بعين  يتم  ستهالكها   ملنتجات  لتي 

 ملكان، وبصفة عامة جميع  لعمليات 

 لتجارية،  ملالية،  لصناعية، منقولة 

أو  مباشرة  و ملرتبطة  منقولة  وغير 

باألغر ض  ملشارة  مباشر  بشكل غير 

أعاله أو بإمكانها تسهيل توسع وتطوير 

 لشركة.

 ملقر  الجتماعي : يوجد  لقنيطرة، 
وجما1  لدين  منصور  لذهبي  ز وية 

 ألفغاني، متجر رقم 2.

مدة حياة  لشركة محدودة في 99 

بالسجل  تقييدها  من  سنة  بتد ء 

 لتجاري.
رأس  ملا1 : حدد رأسما1  لشركة 

في مبلغ 100.000 درهم مقسمة على 

1000 حصة  جتماعية من فئة 100 

مساهمة  حسب  ستوزع  و لتي  درهم 

 لشركاء بنسبة 200 حصة  جتماعية 

زكية حتاش،  من  لسيدة  و حد  لكل 

صارة  شاكر،  آلنسة   لسيد  ملهدي 

و آلنسة  شاكر  لينا  شاكر،  آلنسة 

جودي شاكر.

شاكر،  :  لسيد  ملهدي   لتسيير 

غير  ملدة  وحيد  مسير  تنصبيه  تم 

محدودة.

من  تبتدئ   :  لسنة  الجتماعية 

أو1 يوييو وتنتهي في 31 ماي.

: تقتطع من  لربح  لخالص   لربح 

أجل  لتكوين  الحتياطي  من   %5

 لقايوني إلى أن يصل هذ   الحتياطي 

إلى  لعشر من رأس  ملا1،  لباقي يوزع 

إنشاء  حالة  في  عد   ما  على  لشركاء 

 حتياطيات أخرى.

بالسجل  تم  إليد ع  لقايوني   -  2

للمحكمة  البتد ئية   لتجاري 

تحت   2021 مارس   3 في  بالقنيطرة 
تم  بالسجل  لزمني   1799 رقم 

تقييدها بالسجل  لتحليلي تحت رقم 

.59327
للخالصة و لبيان

 ألستاذ  ملسير

77 P
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W.H ARABA BUS
SARL

في  بمقت�سى  لعقد  لعرفي  ملحرر 
تم   ،2021 ماي   11 بتاريخ   لقنيطرة 
 التفاق على  لقايون  ألسا�سي لشركة 

ذ ت  لخصائص  لتالية :
.W.H ARABA BUS SARL لتسمية 
ذ ت  شركة   :  لشكل  لقايوني 

 ملسؤولية  ملحدودة.
 لغرض :

 لنقل  لشخ�سي ؛
 لنقل  لبري  ملحلي و لدولي للبضائع 

؛
حمولة  بأي  أجير  ملركبات  آللية 

بسائق ؛
 لنقل  لطبي ؛

بتشغيل  لنقل   لخدمات  ملتعلقة 
 لبري للبضائع.

 1900 رقم   :  ملركز  الجتماعي 
لوفالون،  لطابق  ألو1،  لقنيطرة.

 لرأسما1 : 100.000 درهم مقسمة 
إلى 1000 حصة  جتماعية بقيمة 100 

درهم للحصة  لو حدة.
 لسنة  الجتماعية : من فاتح يناير إلى 

31 ديسمبر من كل سنة.
5%  الحتياطي  لقايوني   :  ألرباح 

و لباقي بعد  ملد ولة.
 لتسيير : عين قايوييا لتسيير  لشركة 
وملدة غير محدودة :  لسيد هيثم عر بة 

ووليد عر بة.
في  ملحكمة  تسجيل  لشركة  تم 
ماي   11 بتاريخ   البتد ئية  لقنيطرة 

2021 تحت رقم 60589.
78  P

JANNAT DELIVERY
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

 بشريك وحيد 
رأسمالها : 100.000 درهم

 ملقر  الجتماعي : 26 زيقة أبي زرعة 39 
شارع موالي عبد  لعزيز و86 مكرر، 
 ،A شارع موالي عبد  لرحمان، عمارة

مكتب رقم 7،  لقنيطرة
تأسيس شركة

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بالقنيطرة، تم وضع  لقايون  ألسا�سي 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  لشركة 
ذ ت  ملو صفات  وحيد  بشريك 

 لتالية :
 JANNAT DELIVERY  :  لتسمية 

.SARL AU
ذ ت  شركة   :  لشكل  لقايوني 

 ملسؤولية  ملحدودة بشريك وحيد.
أبي  زيقة   26  :  ملقر  الجتماعي 
عبد  لعزيز  موالي  شارع   39 زرعة 
عبد  موالي  شارع  مكرر،  و86 
 ،7 رقم  مكتب   ،A عمارة   لرحمان، 

 لقنيطرة.
موضوع  لشركة :

لنقل  في  لعربات   ملقاولة 
 ألشخاص حسب  لطلب ؛

يقل  لبضائع  في   ملقاولة 
بالسيار ت أقل من 15 طن ؛

 لنقل بين  ملدن ؛
بيع لو زم  لبناء بالتقسيط.

رأسما1  حدد   : رأسما1  لشركة 
درهم   100.000 مبلغ  في   لشركة 
حصة  جتماعية   1000 إلى  مقسم 
محررة  للو حدة،  درهم   100 بقيمة 
على  وموزعة  مكتتبة،  بكاملها، 

 لشركاء كالتالي :
 لسيد خالد عباز 1000 حصة.

 ملدة : 99 سنة.
خالد  إلى  لسيد  أسند   :  لتسيير 

عباز.
إلى  يناير  : من فاتح   لسنة  ملالية 

31 ديسمبر.
بالسجل  لتجاري  تم  لتقييد 
باملحكمة  البتد ئية بالقنيطرة تحت 

رقم 60575 بتاريخ 11 ماي 2021.
79 P

TRIAIMO
 شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

 ملقر  الجتماعي : عمارة 158 
92،  لضحى،  مجموعة رقم 

 لقنيطرة
تفويت حصص  جتماعية

وتعيين مسير جديد
ورفع رأسما1  لشركة

محضر  لجمع  لعام  بمقت�سى 
 TRIAIMO لشركة   لغير  لعادي 

ذ ت  ملسؤولية  شركة   SARL

 ملحدودة تقرر ما يلي :

 ملصادقة على تفويت 285 حصة 

100 درهم للحصة   جتماعية بقيمة 

في ملك  لسيد عبد  لرز ق  إلبر هيمي 

لفائدة  لسيدة هند  ملصمودي.

 285 هند  ملصمودي   لسيدة 

حصة ؛

عبد  لرز ق  البر هيمي 15 حصة.

رأسما1  في  على  لزيادة   ملصادقة 

إلى  درهم   30.000 من   لشركة 

مبلغ  بإضافة  وذلك  درهم   100.000

رأسما1  ليصبح  درهم   70.000

 لشركة موزع كالتالي :

 950 هند  ملصمودي   لسيدة 

حصة ؛

عبد  لرز ق  البر هيمي 50 حصة.

تعيين  لسيد عبد  لرز ق  البر هيمي 

مسير وحيد للشركة ملدة غير محدودة 

وتخويله جميع  لصالحيات.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 البتد ئية بالقنيطرة تحت رقم 82112 

بتاريخ 12 ماي 2021.

80 P

INTER RENT CAR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

بشريك وحيد

 ملقر  الجتماعي : عمارة 10 رقم 1، 

 لطابق  ألر�سي، زيقة تازكة، أكد 1، 

 لرباط

تفويت حصص  جتماعية
وتعيين مسير جديد

محضر  لجمع  لعام  بمقت�سى 

 INTER RENT لشركة   لغير  لعادي 

CAR شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

بشريك وحيد تقرر ما يلي :

مجموع  تفويت  على   ملصادقة 

 لحصص أي 1000 حصة  جتماعية 

ملك  في  للحصة  درهم   100 بقيمة 

لفائدة  لسيد  يزهة  لنجار   لسيدة 

منير أورياغل.

يزهة  قبو1  ستقالة  لسيدة 

أورياغل  منير  وتعيين  لسيد   لنجار 

مسير وحيد للشركة ملدة غير محدودة.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 لتجارية بالرباط تحت رقم 111693 

2021  لسجل  يوليو   15 بتاريخ 

 لتجاري رقم 115513.

81 P

STE MENOTRAV
SARL AU

رأسما1  لشركة : 100.000 درهم

 لعنو ن : رقم 5 شارع  لحسن  ألو1، 

حي  لعبادي،  لطابق  ألو1، تمارة 

فاتح  بتاريخ  إثر  لجمع  لعام  على 

قرر  لشريك  لوحيد   2021 مارس 

للشركة مينو تر ف ما يلي :

من  للشركة  تغيير  ملقر  لرئي�سي 
حي  شارع  لحسن  ألو1،   5 رقم 

 لعبادي،  لطابق  ألو1، تمارة إلى  ملقر 

أوالد  مزرعة  ضاية  لبير،   لجديد ب 
ر بح  لرخوخة، صباح  لصخير ت.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 5259 رقم  تحت  بتمارة   البتد ئية 

بتاريخ 22 مارس 2021.

82 P

RUNWAY EVENT
SARL AU

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة ذ ت شريك و حد

بالرباط  عرفي  عقد  بمقت�سى 

وضع  تم   ،2021 فبر ير   26 بتاريخ 

ذ ت  لشركة   لقايون  ألسا�سي 

شريك  ذ ت   ملسؤولية  ملحدودة 

و حد  لخصائص  لتالية :

 RUNWAY : لتسمية  الجتماعية 

.EVENT SARL AU

 لهدف  الجتماعي :

من  وغيرها  خدمات  ملطاعم 

خدمات  ملطاعم و ملناسبة ؛

في  و لطباعة  خدمات  لتصميم 

مجا1  التصاالت ؛
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 لتجارة  لعامة و ألعما1  ملختلفة.

 ملقر  الجتماعي : شقة 3 عمارة 9 

زيقة فارصوفيا،  ملحيط،  لرباط.

 ملدة  الجتماعية : 99 سنة  بتد ء 

من تاريخ تأسيسها.

 100.000  :  لرأسما1  الجتماعي 

من  حصة   1000 على  موزعة  درهم 

فئة 100 درهم للحصة وزعت كما يلي :

 1000 بلعرجة  يوسف   لسيد 

حصة.

 لسنة  الجتماعية : تبدأ من فاتح 

يناير إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

بلعرجة  يوسف  :  لسيد   لتسيير 

مسير للشركة ملدة غير محدودة.

تم إيد ع  لسجل  لتجاري بمكتب 

باملحكمة  لتجارية  لرباط   لضبط 

بتاريخ 3 ماي 2021 تحت رقم 1816 

إيد ع قايوني.
للخالصة و لبيان

 ملسير

83 P

ديو ن  ألستاذ محمد كريم دوليز 1

موثق بالد ر  لبيضاء

165 شارع  لسفير  بن عائشة،  لطابق  لر بع

0522 10 05 58

 لفاكس : 59 05 10 0522

STE ANFACAP
SARL

تأسيس شركة
تلقاه  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

موثق  دوليز 1  كريم  محمد   ألستاذ 

بالد ر  لبيضاء بتاريخ 22 أبريل 2021 

للشركة  وضع  لقايون  ألسا�سي  تم 

ذ ت  لخصائص  لتالية :

 ANFACAP SARL  :  لتسمية 

شركة محددة  ملسؤولية.

 ملقر  الجتماعي : 131 شارع أيفا، 

إقامة أزور، مكتب رقم 11 ب.

:  إلنعاش   لهدف  الجتماعي 

 لعقاري.

 ملدة : 99 سنة  بتد ء من تسجيلها 

بالسجل  لتجاري.

يحدد   :  لرأسما1  الجتماعية 

رأسما1  لشركة في مبلغ 100.000 درهم 

مقسم إلى 1000 حصة  جتماعية قيمة 

كل حصة 100 درهم محررة ومسجلة 

جميعها على  لشكل  لتالي :

 MCAP INVEST SARL شركة 

500 حصة ؛

 لسيد محمد تازي 500 حصة ؛

 ملجموع 1000 حصة.

 لسنة  الجتماعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

غير  ملدة  تسير  لشركة   :  لتسيير 

يونس  طرف  لسيد  من  محددة 

مر ك�سي كمسير وحيد.

عقودها  جميع  في  تلتزم  لشركة 

يونس  للسيد  بالتوقيع  لوحيد 

مر ك�سي.

تم تقييد  لشركة باملركز  لجهوي 

يوم  بالد ر  لبيضاء   لالستثمار 

2021  لسجل  لتجاري  أبريل   29

.501039
للخالصة و لبيان

 ألستاذ محمد كريم دوليز 1

84 P

STE ORAVIA

SARL AU

تأسيس شركة
بمقت�سى عرفي  ملؤرخ 9 أبريل 2015 

للشركة  وضع  لقايون  ألسا�سي  تم 

ذ ت  لشريك  محدودة  ملسؤولية 

 لوحيد  لخصائص  لتالية :

 لتسمية : ORAVIA شركة محددة 

 ملسؤولية ذ ت  لشريك  لوحيد.

  ملقر  الجتماعي :  ملحمدية رقم 16، 

ف،   لطابق  لخامس،  لعمارة 

 القامة  لغالية، شارع  لحسن  لثاني.

 لهدف  الجتماعي : بصفة مباشرة 

أو غير مباشرة في  ملغرب وخارجه إلى :

أشغا1  لهندسة   لهندسة، 

 ملديية ؛

كل  لعمليات  عامة  وبصفة 

 لتجارية،  لصناعية  ملنقولة 

و لعقارية  لتي تتصل بصفة مباشرة 

بالهدف  الجتماعي  مباشرة  غير  أو 

 ملبين أعاله.

يحدد   :  لرأسما1  الجتماعي 

 100.000 مبلغ  في  رأسما1  لشركة 

درهم مقسم إلى 1000 سهم قيمة كل 

من  جميعها  محررة  درهم   100 سهم 

طرف  لشريك  لوحيد.

غير  ملدة  تسير  لشركة   :  لتسيير 

وليد  محددة من طرف  لسيد رشيد 

كمسير وحيد للشركة.

 ملدة : 99 سنة  بتد ء من تسجيلها 

بالسجل  لتجاري.

 لسنة  الجتماعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

للشركة  تم  إليد ع  لقايوني 

باملحكمة  لتجارية بالد ر  لبيضاء يوم 

23 يوييو 2015 تحت  لرقم 578530.
للخالصة و لبيان

85 P

BAB N’SA
 شركة محدودة  ملسؤولية 

ذ ت  لشريك  لوحيد

رأسمالها : 100.000 درهم

  ملقر  الجتماعي : أمل 1 إضافي 3 

رقم 9، ح.ي.م  لرباط

تأسيس  تم  عرفي  عقد  بموجب 

محدودة  شركة   BAB N’SA شركة 

 ملسؤولية بتاريخ 5 أبريل 2021 ذ ت 

 مليز ت  لتالية :

قاعة  لتجميل.

من  مكون   : رأسما1  لشركة 

 1000 إلى  مقسم  درهم   100.000

للحصة  درهم   100 فئة  من  حصة 

مقسمة على  لشكل  لتالي :

 1000 بندريوش  سماح   لسيدة 

حصة.

 لشركة مسيرة من طرف  لسيدة 

سماح بندريوش.

مدة  لشركة : محددة في 99 سنة 

في  لسجل  تاريخ تسجيلها   بتد ء من 

 لتجاري.

باملحكمة  تسجيل  لشركة  تم 

 لتجارية بالرباط بتاريخ 10 ماي 2021 

تحت رقم 151911.

86 P

 CAFE FINANCIERS

PRESTIGE
SARL A AU

 لرأسما1 : 100.000 درهم 

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة بشريك وحيد

بتاريخ  بسال  عرفي  عقد  بمقت�سى 

وضع  لقايون  تم   ،2021 أبريل   5

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  وحيد  بشريك   ملحدودة 

 لخصائص  لتالية :

 CAFE  :  لتسمية  الجتماعية 

 FINANCIERS PRESTIGE SARL A

.AU

 لهدف  الجتماعي :

مقهى ؛

مخبزة ؛

بيع  لحلويات.

163 شارع  رقم   :  ملقر  الجتماعي 

 بن  لهيتم، حي  اليبعاث، سال.

 ملدة  الجتماعية : 99 سنة  بتد ء 

من تاريخ تأسيسها.

 لرأسما1  الجتماعي : حدد رأسما1 

درهم   100.000 مبلغ  في   لشركة 

موزعة على 1000 حصة من فئة 100 

درهم للحصة وزعت كما يلي :

محمد  الدري�سي  سيدي   لسيد 

1000 حصة.

من  تبدئ   :  لسنة  الجتماعية 

فاتح يناير إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

 لتسيير : تم تعيين  لسيد سيدي 

محمد  الدري�سي كمسير للشركة ملدة 

غير محدودة.
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تم إيد ع  لسجل  لتجاري بمكتب 
بسال  باملحكمة  البتد ئية   لضبط 
 181 رقم  تحت   2021 ماي   3 بتاريخ 

رقم  لسجل  لتجاري 33575.
87 P

 STE STAR LIGHT
MULTISERVICES

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة

بتاريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم  قد  بتزييت،   2021 أبريل  فاتح 
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

و لتي تحمل  لخصائص  لتالية :
 STE STAR LIGHT  :  لتسمية 

.MULTISERVICES SARL
 لهدف  الجتماعي :  لطاقة  لشمسية 

أو  لريحية  ملتجددة.
رأسما1  لشركة : 100.000 درهم.

كرو  جما1 50.000 درهم ؛
كرو  عمار 50.000 درهم.

 ملدة : مدة عمر  لشركة 99 سنة 
من تاريخ تأسيسها  لنهائي.

تغزوت،  حي   :  ملقر  الجتماعي 
 ألخصاص، سيدي  فني.

كرو   تعيين  لسيد  تم   :  لتسيير 
غير  ملدة  للشركة  كمسير  جما1 

محدودة.
إيد ع  مللف  تم   :  إليد ع  لقايوني 
 لقايوني بمكتب  لضبط لدى  ملحكمة 
 2021/81 رقم  بتزييت   البتد ئية 

بتاريخ 1 مارس 2021.
88  P

OULED ZAERS PROMO 2
 شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

رأسمالها : 100.000 درهم
 ملقر  الجتماعي : 15، شارع  ألبطا1، 

رقم 1، أكد 1 10080  لرباط
تغيير  سم  لشركة

تفويت حصص  جتماعية 
وتعيين مسير

في  حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 
2021 لشركة  أبريل   8 بتاريخ   لرباط 
OULED ZAERS PROMO 2 مقرها 
أكد 1   ،1 رقم  شارع  ألبطا1   ،15

 100.000 ورأسمالها  10080  لرباط 
بالسجل  لتجاري  و ملسجلة  درهم 
تم   ،100593 رقم  تحت  بالرباط 
حصة  جتماعية   1000 تفويت 
كلثوم  أم  بربيش  طرف  لسيدة  من 
لصالح  لسيد  بنوية  ياسر  و لسيد 
حسناء  و لسيدة  محمد  لعوني 

 لعوني مقسمة كما يلي :
محمد  لفائدة  لسيد  900 حصة 

 لعوني ؛
لفائدة  لسيدة  حصة   100

حسناء  لعوني.
أبريل   8 بتاريخ  مد والت  بمقت�سى 
2021 و فق  لجمع  لعام  لغير  لعادي 

على :
 OULED من  تغيير  سم  لشركة 
 ELIPROMO إلى ZAERS PROMO 2

SARL ؛
تفويت  لحصص  على   ملصادقة 

 الجتماعية  ملذكورة أعاله ؛
محمد  لعوني  تعيين  لسيد 
كمسير جديد للشركة وذلك ملدة غير 

محدودة.
و7   6 رقم  تغيير  لبند  تم  وبهذ  
و13 من  لقو يين  ألساسية و ملتعلقة 
و لرأسما1  بمساهمة  لشركاء 

 الجتماعي و لتسيير.
وتعديل  لقو يين  ألساسية 

 لجديدة بتاريخ 8 أبريل 2021.
كتابة  لدى  تم  إليد ع  لقايوني 
بالرباط  باملحكمة  لتجارية   لضبط 
رقم  تحت   2021 ماي   10 بتاريخ 

.111551
من أجل  لتلخيص و لنشر

 لتسيير

89 P

شركة ليون برو سولسيون
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

ذ ت  لشريك  لوحيد
 رأسمالها : 100.000 درهم

 ملقر  الجتماعي : 8 تجزئة  لباتو1، 
 لحي  لصناعي ليساسفة،  لطابق 

 ألو1،  لد ر  لبيضاء
بمقت�سى محضر  لقر ر ت بتاريخ 
17 يناير 2020 قرر  لسيد  لشقيري 

لشركة  حصة   1000  لعربي  ملالك 

LION PRO SOLUTIONS ما يلي :

وتعيين  للشركة   لحل  ملسبق 

 ملصفي ومقر  لتصفية ؛

تعيين  لسيد  لشقيري  لعربي 

كمصفي للشركة.

وقد تم  إليد ع  لقايوني باملحكمة 

رقم  تحت  بالد ر  لبيضاء   لتجارية 

17590 بتاريخ 11 ماي 2021.

90 P

INVEST 21

SARL

رأسمالها : 105.000 درهم

 ملقر  الجتماعي : 68 شارع و د زيز 

شقة 1 أكد 1،  لرباط

RC N° 151239

إشعار بتأسيس
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى   -  1

بالرباط فاتح مارس 2021 أقيم يظام 

محدودة  ملسؤولية  لشركة  تأسيس 

وذ ت  مليز ت  لتالية :

.INVEST 21 SARL : لتسمية 

صالون   :  ملوضوع  الجتماعي 

.SPAللتجميل و

رأسما1  لشركة : حدد في 105.000 

درهم مقسم إلى 1050 حصة من قيمة 

100 درهم للحصة  لو حدة.

يوم  من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

تقييدها في  لسجل  لتجاري.

 ملقر  الجتماعي : 68 شارع و د زيز 

شقة 1 أكد 1،  لرباط.

عقة  بن  سهام  :  لسيدة   لتسيير 

AB221115 بموجب  لقايون  ألسا�سي 

للشركة.

بالسجل  تم  إليد ع  لقايوني   -  2

لدى  ملحكمة  لتجارية   لتجاري 

بالرباط تحت رقم 151239.
بمثابة مقتطف وبيان

 ملسير

91 P

DAR AGHROUME

SARL AU

رأسمالها : 100.000 درهم

 ملقر  الجتماعي : محل رقم 66، 

عمارة 22 محج  لرياض، حي  لرياض 

 لرباط

 لسجل  لتجاري رقم 61229

رفع رأسما1  لشركة 
غير  قررت  لجمعية  لعامة   -  1

 لعادية  ملنعقدة بتاريخ 6 أبريل 2021 

ما يلي :

رفع رأسما1  لشركة.

من  رأسما1  لشركة  رفع 

درهم   600.000 إلى  درهم   100.000

وذلك  بإدماج  حتياطيات  لشركة 

بقيمة  جديدة  حصة   5000 بخلق 

100 درهم للحصة.

بكتابة  أيجز  إليد ع  لقايوني   -  2

بالرباط  للمحكمة  لتجارية   لضبط 

رقم  تحت   2021 ماي   1 بتاريخ 

.111378
بمثابة مقتطف وبيان

 ملسير

92 P

 ENVIPROTEC SERVICE ET

CONSULTING

SARL

عنو ن  لشركة : 30  لرقم 8 زيقة 

موالي  حمد  لوكيلي، حسان، 

 لرباط

 لسجل  لتجاري : 120851

محضر  لجمع  لعام  بمقت�سى 

 الستثنائي في 21 أبريل 2021 بمؤسسة  :

 ENVIPROTEC SERVICE ET

CONSULTING SARL مؤسسة ذ ت 

مسؤولية محدودة قرر ما يلي :

من  -  ستقالة  ملسير  لقديم   1

 إلد رة.
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2 - تسمية مسير جديد لإلد رة.

3 -  لتغيير  لقايوني ذ ت  لصلة.

في  ملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 لتجارية بالرباط تحت رقم 111611 

وتحت  لرقم  لترتيبي 5115.

93 P

 MOEL ARCHITECTURE &

DESIGN
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

و لشريك  لوحيد
رأسمالها : 100.000 درهم

 ملقر  الجتماعي : 168 شارع موالي 

 علي  لشريف،  لطابق  لر بع، 

 لشقة 7، تمارة

تأسيس
بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
وضع  لقايون  تم   2019 أكتوبر   16

ذ ت  ملسؤولية  للشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة و لتي تتميز بما يلي :
مو1  رشتكتور  شركة   :  لتسمية 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  وديز ين 

و لشريك  لوحيد.

 لهدف : مهندي معماري.

 ملدة : حددت في 99 سنة  يطالقا 

في  لسجل  تاريخ  لتسجيل  من 

 لتجاري.

مبلغ  في  حدد   :  ملقر  الجتماعي 

 1000 إلى  مقسمة  درهم   100.000

حصة  جتماعية بثمن 100 درهم في 

حوزة  لسيد  لعمر ني محمد.

من  تبتدئ   :  لسنة  الجتماعية 

فاتح يناير إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

 لتسيير : تسير  لشركة من طرف 

غير  ملدة  محمد   لسيد  لعمر ني 

محدودة.

من  لربح   %5 يقتطع   :  لربح 

تكوين  أجل  من  سنة  كل  في   لصافي 

 الحتياط  لقايوني.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 2021 ماي   12 في  بتمارة   البتد ئية 

بالسجل  لتجاري تحت رقم 133015.

94 P

EDARM
SARL AU

 درم

 لسجل  لتجاري : 32177

حي محطة طنجة، شارع  ملوحدين 

ز وية زيقة  بن بجا وزيقة  بن هجر، 

شقة 21، فاس

بمقت�سى  لجمع  لعام   -  1

بتاريخ  بفاس    الستثنائي  ملنعقد 

قرر  ملساهم  لوحيد   2021 ماي   5

لشركة EDARM SARL AU ما يلي :

تغيير  لشكل  لقايوني للشركة إلى 

شركة ذ ت مسؤولية محدودة.

إلى  رأسما1  لشركة  من   لرفع 

 50 باكتتاب  وذلك  درهم   20.000

طرف  لسيدة  من  حصة  جتماعية 

جنان يجية.

للعمليات  نشاط  لشركة  توسيع 

 لعقارية  لتي لها عالقة مباشرة أو غير 

مباشرة بالهدف  ألصلي.

سيتم  إليد ع  لقايوني   -  2

باملحكمة  لتجارية بفاس.
للخالصة و إلشهار

95 P

BARBERY
ش.م.م ش.و 

تأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

في  بالرباط  2021 ومسجل  أبريل   21
إنشاء  لقايون  تم   2021 أبريل   26

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

لها  ملميز ت  وحيد  بشريك   ملحدودة 

 لتالية :

:  لسيد  سماعيل  -  لشركاء   1

سيدي حميد.

BARBERY ش.م.م   : 2 -  لتسمية 

ش.و.

للشركة   : غرض  لشركة   -  3

نشاطات متعددة تتمثل في :

قاعة شاي ؛

ممون ؛

 ملفاوضيات  لتجارية.

1 -  ملقر  لرئي�سي :  ملجمع  لسكني 
 رماية كاردن 3، عمارة 28، محل رقم 16 

حصين، سال  لجديدة.

5 - مدة  لشركة : 99 سنة  بتد ء 

من يوم تأسيسها.
في  حدد   : رأسما1  لشركة   -  6

 1000 إلى  مقسما  درهم   100.000

في  للحصة  درهم   100 بقيمة  حصة 

حوزة  لسيد  سماعيل سيدي حميد.

7 -  لتسيير :  لشركة مسيرة إد ريا 

طرف  لسيد  من  محددة  غير  وملدة 

 سماعيل سيدي حميد.

فاتح  : من  -  لسنة  الجتماعية   8

يناير إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

تسجيل  تم   :  إليد ع  لقايوني 

للمحكمة  بالسجل  لتجاري   لشركة 

 2021 ماي   17 يوم  بسال   البتد ئية 
رقم  لسجل  لتجاري 33679.

96 P

ELYAGHZI
ش.م.م ش.و

تأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

في  بالرباط  2021 ومسجل  أبريل   21
إنشاء  لقايون  تم   2021 أبريل   26

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

لها  ملميز ت  وحيد  بشريك   ملحدودة 

 لتالية :

:  لسيد  سماعيل  -  لشركاء   1

سيدي حميد.

2 -  لتسمية : ELYAGHZI ش.م.م 

ش.و.

للشركة   : غرض  لشركة   -  3

نشاطات متعددة تتمثل في :

قاعة شاي ؛

ممون ؛

 ملفاوضات  لتجارية.

1 -  ملقر  لرئي�سي : إقامة أيت باها، 

2، حصين، سال  رقم  محل  أ،  عمارة 

 لجديدة.

5 - مدة  لشركة : 99 سنة  بتد ء 

من يوم تأسيسها.

في  حدد   : رأسما1  لشركة   -  6

 1000 إلى  مقسما  درهم   100.000

في  للحصة  درهم   100 بقيمة  حصة 

حوزة  لسيد  سماعيل سيدي حميد.

7 -  لتسيير :  لشركة مسيرة إد ريا 

طرف  لسيد  من  محددة  غير  وملدة 

 سماعيل سيدي حميد.

فاتح  : من  -  لسنة  الجتماعية   8

يناير إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

تسجيل  تم   :  إليد ع  لقايوني 

للمحكمة  بالسجل  لتجاري   لشركة 

 2021 ماي   17 يوم  بسال   البتد ئية 
رقم  لسجل  لتجاري 33681.

97 P

 SERVICES PETROLIERS

SCHLUMBERGER
تغيير  ملقر  الجتماعي

حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى   -  1
قرر   ،2021 فبر ير   10 في  بالرباط 

 SERVICES PETROLIERS ممثل فرع

رضا  SCHLUMBERGER  لسيد 

ياموس، ما يلي :
تغيير  ملقر  الجتماعي من 7، زيقة 

 لطيب لبصير، إقامة مويية، شقة 15 

 لرباط إلى تمارة، عين عتيق،  ملغرب.

2 - تم  إليد ع  لقايوني لدى كتابة 

بتمارة  باملحكمة  البتد ئية   لضبط 

بتاريخ 12 ماي 2021 تحت رقم 5658.
من أجل  الستخالص و لبيان

98  P

STE AFACAM
 SARL

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 22 أبريل 2021، قرر شركاء 

شركة » فاكام« شركة ذ ت  ملسؤولية 

درهم،   100.000 رأسمالها   ملحدودة 

مقرها  الجتماعي 15، شارع  ألبطا1، 

 لشقة رقم 1، أكد 1،  لرباط.

طبقا  للشركة   لحل  ملسبق 

للقو يين  ألساسية للشركة و لقايون.

ياسين  زوماز   تعيين  لسادة 

وحاتم بوجال1 ملصفيان للشركة.
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في  لرباط  مقر  لتصفية  تحديد 
 ،1 رقم  شارع  ألبطا1،  لشقة   ،15

أكد 1.
لقد تم  إليد ع  لقايوني باملحكمة 
 لتجارية بالرباط تحت رقم 111631 

بتاريخ 12 ماي 2021.
99 P

 COPROVA
DEVELOPPEMENT

SARL
عنو ن  لشركة : 1 شارع محمد 
 لسادس، كم 11،  لسوي�سي، 

 لرباط
 لسجل  لتجاري : 132257

محضر  لجمع  لعام   بمقت�سى 
 2021 أبريل  فاتح  في    الستثنائي 
 COPROVA بمؤسسة 
DEVELOPPEMENT SARL مؤسسة 
ذ ت مسؤولية محدودة، قرر ما يلي :

1 - بيع أسهم  لشركة.
2 -  ستقالة  لشركاء  لقد مى من 

 لشركة.
3 - تغيير  لشكل  لقايوني للشركة.
1 -  لتغيير  لقايوني ذ ت  لصلة.

في  ملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 لتجارية بالرباط تحت رقم 111181 

وتحت  لرقم  لترتيبي 1926.
100  P

 BUSINESS DIGITAL
REFORM

ش.م.م
بمقت�سى عقد عرفي بالرباط فاتح 
شركة  قو يين  تكوين  تم   2021 ماي 
مميز تها  محدودة  مسؤولية  ذ ت 

كالتالي :
 BUSINESS DIGITAL  :  لتسمية 

REFORM ش.م.م.
:  لتيسير  لتجاري   ملوضوع 

و لتو صل  إلعالميات.
زيقة   ،3 عمارة   : مقر  لشركة 
  البدري، شارع  لحسن  لثاني، شقة 5، 

 لرباط.

رأسما1  حدد   : رأسما1  لشركة 
مقسمة  درهم   100.000 في   لشركة 
درهم   100 بقيمة  حصة   1000 إلى 

للحصة  لو حدة.
 لسيد بوزيد عبد هللا 310 حصة ؛

 330 محمد  ملهدي  بوزيد   لسيد 
حصة ؛

 330 شرف  لدين   لسيد  لبلبلي 
حصة.

 لتسيير : بوزيد عبد هللا هو  ملسير 
شركة  في  محدودة  غير  ملدة   لوحيد 
 BUSINESS DIGITAL REFORM

ش.م.م.
 لسنة  الجتماعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر في كل سنة.
من  ألرباح   %5 تقتطع   :  ألرباح 
لتكوين  الدخار  الحتياطي   لصافية 
 لقايوني ويتوزع  لرصيد حسب قر ر 

 لجمع  لعام  لسنوي.
تم  إليد ع  لقايوني لدى  ملحكمة 
رقم  لسجل  تحت  بالرباط   لتجارية 

 لتجاري 151951 في 10 ماي 2021.
101 P

KCD DISTRIBUTION
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
قد   2021 فبر ير   9 بتاريخ   لرباط 
ذ ت  ملسؤولية  شركة  تأسيس  تم 

 ملحدودة ذ ت  لشريك  لوحيد :
.KCD DISTRIBUTION : لتسمية 
:  إلد رة   لهدف  الجتماعي 

 لتجارية وتوزيع  ملو د  لغذ ئية.
درهم   10.000  : رأسما1  لشركة 
مقسمة إلى 100 حصة من فئة 100 

درهم للحصة  لو حدة.
إدريس  شوقي  :  لسيد   لشركاء 

100 حصة.
من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 
وضع  تاريخ  من  أي   لتأسيس  لنهائي 

 لسجل  لتجاري.
إلى  يناير  فاتح  من   :  لسنة  ملالية 
31 ديسمبر في كل سنة ما عد   لسنة 

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتسجيل.
 ملقر : 15، شارع  ألبطا1، شقة 1، 

 لرباط.

 ملسير : شوقي إدريس.
 : بالسجل  لتجاري  رقم  لتقييد 

.111679
102 P

BOVEMA
SARL A AU

AU CAPITAL DE 100.000 DHS
RC N° 118125 RABAT

وفق  لجمع  لعام  الستثنائي 
 2019 يوفمبر   10 بتاريخ   ملنعقد 
 لكائنة باملقر  الجتماعي للشركة ذ ت 
ذ ت  لشريك   ملسؤولية  ملحدودة 
شارع  لحسن   ،378  لوحيد  لرباط 
قرر  لشريك   2 رقم  شقة    لثاني، 

ما يلي :
حل  لشركة  عتبار  من  ليوم.

ملوش،  عبد  لعالي  تعيين  لسيد 
 لكائن ب أمل 11 رقم 121 س، حي  لخير، 

 لرباط
تصفية  لشركة  عن  مسؤوال 
وإعطاءه جميع  لصالحيات  ملتعلقة 

بعملية  لتصفية.
في  لعنو ن  مقر  لتصفية  تحديد 
شارع  لحسن  لثاني،   378  :  لتالي 

شقة رقم 2،  لرباط.
جميع  ملر سالت و لوثائق  ملتعلقة 
للعنو ن  ترسل  أن  يجب  بالتصفية 

 لسالف  لذكر.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 لتجارية بالرباط تحت رقم 118125 

بتاريخ 21 مارس 2021.
103 P

 GENIE RURAL ET CIVILE DE
TRAVAUX

GRCT
رقم  لسجل  لتجاري : 117009

رفع رأسما1  لشركة
تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

محضر  لجمع  لعام  بمقت�سى 
أبريل   23 بتاريخ   الستثنائي  ملنعقد 
في  قرر  ملساهم  لوحيد   ،2021
 GENIE RURAL ET CIVILE شركة 

DE TRAVAUX GRCT ما يلي :

بمبلغ  رأسما1  لشركة  رفع   -  1

900.000 درهم وذلك :

بمبلغ  بإدر ج  ألرباح  ملحتجزة 

91.000 درهم.

بتعويض  لديون  لسائلة و ملستحقة 

في  حسابه  لجاري  مقابل   لدفع 

 لشركة بمبلغ 166.000 درهم.

لحساب  لشركة  يقدية  بدفعة 

310.000 درهم.

رأسما1  لشركة  يكون  وبهذ  

إلى  درهم   100.000 من  قد  يتقل 

1.000.000 درهم.

من  مقر  لشركة  تحويل   -  2 

أكد 1،   ،2 رقم  عقبة  شارع   16

327،  لطابق  لثاني،   لرباط إلى رقم 

 لقطاع 2  والد مطاع، تمارة.

تحيين  قرر  ملساهم  لوحيد   -  3

 لنظام  ألسا�سي للشركة.

لدى  تم  إليد ع  لقايوني  وقد 

بتاريخ  بالرباط    ملحكمة  لتجارية 

12 ماي 2021 تحت  لرقم 111650.
عن  لنسخة و لنص

104 P

FIDUCIAIRE ABDOU

نيط باتي
ش.م.م.م.و

في  حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة  تأسيس  تم   ،2021 ماي   11

ش.م.م.و  محدودة  مسؤولية  ذ ت 

بالخصائص  لتالية :

 السم  لتجاري : ييط باتي ش.م.م.و.

 لهدف  الجتماعي : تاجر.
رأس  ملا1 : 100.000 درهم مقسم 

للحصة  درهم   100 حصة   1000 إلى 

 لو حدة مقسمة كاآلتي :

 1000 مصطفى   لسيد  لر وي 

حصة.

شارع  ملقاومة   :  ملقر  الجتماعي 
 ،21 رقم  عمارة  زيقة  بيدجان، 

8  ملحيط،  رقم  3  لشقة   لطابق 

 لرباط.

 لتسيير :  لسيد  لر وي مصطفى.

 ملدة : مدة  لشركة 99 سنة.
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باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 لتجارية  لرباط تحت رقم 5103.
بمثابة مقتطف وبيان

105 P

FIDUCIAIRE ABDOU

ر ا بروديكسيو
رأسما1  لشركة 100.000 درهم

 لشكل  لقايوني شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ش.م.م. م.و

تحويل  ملقر  الجتماعي
بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 8 مارس 2021 قرر  لشريك 

 لوحيد تحويل  ملقر من 67 زيقة عزيز 

3  ملعاريف  رقم  بال1  لطابق  لثاني 

زيقة  لحوز  بطاية  إلى   لد ر  لبيضاء 

بطاية  محمد  لخامس  حي   16 رقم 

سال.

تحيين  لقايون  ألسا�سي  وكذ  

للشركة.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 17 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء   لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 17318.
بمثابة مقتطف وبيان

106 P

BASMATI BENZ
SARL AU

بتاريخ  للعقود  ملمضية  طبقا 

تحرير  لقايون  تم   2021 مارس   8

ذ ت  لخصائص  لشركة   ألسا�سي 

فبر ير   15 بتاريخ  و ملسجلة   لتالية 

.2021

ذ ت  شركة   :  لصفة  لقايويية 

 ملسؤولية  ملحدودة بشريك وحيد.

و للحوم  تاجر  لدو جن   :  لهدف 

 لحية بالتقسيط.

درهم   100.000  :  لرأسما1 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة.

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لنهائي.

إلى  يناير  فاتح  من   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عد   لسنة 

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتسجيل.

مايل  تجزئة   :  ملقر  الجتماعي 

 ملركزي عمارة ب 1 دكان رقم 2 شارع 

 لحسن  لثاني سال  لجديدة.

بن  عبد  لو حد  :  لسيد   لتسيير 

 لزين مسير وحيد للشركة.

كتابة  لدى  تم  إليد ع  لقايوني 

بسال  باملحكمة  البتد ئية   لضبط 

بالسجل  لتجاري  رقم  لتقييد 

.33633

107 P

KZH IMMOBILIER
SARL

بتاريخ  للعقود  ملمضية  طبقا 

تحرير  لقايون  تم   2021 أبريل   8

ذ ت  لخصائص  لشركة   ألسا�سي 

أبريل   11 بتاريخ  و ملسجلة   لتالية 

.2021

ذ ت  شركة   :  لصفة  لقايويية 

 ملسؤولية  ملحدودة.

 لهدف : منعش عقاري.

درهم   100.000  :  لرأسما1 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة.

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لنهائي.

إلى  يناير  فاتح  من   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عد   لسنة 

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتسجيل.

بساتين  تجزئة   :  ملقر  الجتماعي 

عمارة 52  لشقة 9 لعيايدة - سال.

قربيج  مصطفى  :  لسيد   لتسيير 

مسير وحيد للشركة.

كتابة  لدى  تم  إليد ع  لقايوني 

بسال  باملحكمة  البتد ئية   لضبط 

بالسجل  لتجاري  رقم  لتقييد 

.33639

108 P

ZAGORA SERVICE
SARL AU

بتاريخ  للعقود  ملمضية  طبقا 
تحرير  لقايون  تم   2021 مارس   16

ذ ت  لخصائص  لشركة   ألسا�سي 

مارس   20 بتاريخ  و ملسجلة   لتالية 

.2021

ذ ت  شركة   :  لصفة  لقايويية 

 ملسؤولية  ملحدودة بشريك وحيد.
مقاو1   :  لهدف  الجتماعي 

 لتركيبات  لكهربائية.

درهم   100.000  :  لرأسما1 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة.

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لنهائي.

إلى  يناير  فاتح  من   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عد   لسنة 

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتسجيل.

30 شقة  : عمارة   ملقر  الجتماعي 
حسان  لوكيلي  موالي  حمد  زيقة   8

 لرباط.

حسن  لبيهي  :  لسيد   لتسيير 

مسير وحيد للشركة.

كتابة  لدى  تم  إليد ع  لقايوني 

بالرباط  باملحكمة  لتجارية   لضبط 
بالسجل  لتجاري  رقم  لتقييد 

.152037

109 P

BOUHARROU
SARL AU

بتاريخ  للعقود  ملمضية  طبقا 
تحرير  لقايون  تم   2021 مارس   26

ذ ت  لخصائص  لشركة   ألسا�سي 

أبريل   11 بتاريخ  و ملسجلة   لتالية 

.2021

ذ ت  شركة   :  لصفة  لقايويية 

 ملسؤولية  ملحدودة بشريك وحيد.

وأشغا1  أشغا1  لبناء   :  لهدف 

مختلفة.

درهم   100.000  :  لرأسما1 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة.

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لنهائي.

إلى  يناير  فاتح  من   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عد   لسنة 

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتسجيل.

زيقة  مكرر   12  :  ملقر  الجتماعي 

لبنان رقم 3  ملحيط  لرباط.

سعيد  لدري�سي  :  لسيد   لتسيير 

مسير وحيد للشركة.

كتابة  لدى  تم  إليد ع  لقايوني 

بالرباط  باملحكمة  لتجارية   لضبط 
بالسجل  لتجاري  رقم  لتقييد 

.152019

110 P

MAMOUNEYACHTING
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

 8 في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

أبريل   12 في  و ملسجل   2021 أبريل 

2021 بالرباط تأسست  لشركة ذ ت 

 لخصائص  لتالية :

مسؤولية  ذ ت  شركة   :  لشكل 

محدودة.

تأجير   -  1  :  لهدف  الجتماعي 

 لقو رب - تنظيم  ألنشطة  لرياضية.

درهم   10.000  : رأسما1  لشركة 

حصة  جتماعي   100 إلى  مقسمة 

بقيمة 100 درهم للحصة موزعة كما 

يلي :

بنمزوز ر ييا : 50 حصة.

 وزبارة سعد : 50 حصة.

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لنهائي.

إلى  يناير  فاتح  من   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عد   لسنة 

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتسجيل.

1097  لطابق   :  ملقر  الجتماعي 

3 أمل 5  ملسيرة حي يعقوب  ملنصور 

 لرباط.
بالسجل  لتجاري  رقم  لتقييد 

باملحكمة  لتجارية بالرباط 151669.

111 P
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EUGENE
SARL

تأسيس شركة محدودة  ملسؤولية
من  حرر  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

موثق  يوسف  لسبتي  طرف  ألستاذ 

أبريل  فاتح  بتاريخ  بالد ر  لبيضاء 

وضع  لقايون  ألسا�سي  تم   ،2021

ذ ت  محدودة  ملسؤولية  لشركة 

 لخصائص  لتالية :

 EUGENE« شركة   :  لتسمية 

SARL« ش.م.م.

 لهدف  الجتماعي : شر ء و ستير د 

وجميع  و لبسط  وتصدير  لسجاد 

بجميع  بديكور  ملنز1   ألثاث  لخاص 

في  ملتاجر وعبر  أليتريت على  أيو عه 

 ملو قع  اللكترويية.

طريق  مر كش،   :  ملقر  الجتماعي 

فاس كلم 11.

تاريخ  من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس.

حدد   :  لرأسما1  الجتماعي 

درهم   10.000 في  رأسما1  لشركة 

مقسم على 100 حصة من فئة 100 

مكتتبة  للحصة  لو حدة،  درهم 

ومحررة من طرف :

 Monsieur Gregory  -  1

 Christian Etienne PINGREE :

1.000 درهم.

 Madame Julie Sergine  -  2

QUAZZA : 1.000 درهم.

 Madame Michèle ROSAG - 3

FIEVET : 2.000 درهم.

 ملجموع : 10.000 درهم.

 Monsieur تعيين  تم   :  لتسيير 

 Gregory Christian Etienne

PINGREE  لحامل لشهادة  لتسجيل 

وحيد  كمسير   6511178A رقم 

للشركة وذلك ملدة غير محدودة.

باملحكمة  بالتسجيل  تصريح  تم 

 2021 ماي   5 في  بمر كش   لتجارية 

تحت رقم 111573.
مقتطف وبيان

112 P

V.O.S ASSISTANCE
SARL AU

 26 بتاريخ   عرفي  عقد  بمقت�سى 

في  لرباط  2021،  ملسجل  أبريل 

بتاريخ 2 ماي 2021 تم وضع  لقايون 

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

محدودة ذ ت شريك وحيد باملميز ت 

 لتالية :

 V.O.S ASSISTANCE  :  لتسمية 

.SARL AU

زيقة  ألرك   12  :  ملقر  الجتماعي 

حي شيخ  ملفضل تابريكت، سال.

 ملوضوع :  ملعاينة  لودية  مليد يية 

لحو دث  لسير.

توفير  لنقل للمؤمن أثناء  لحادث.

توفير شاحنات  لجر.

يناير  فاتح  من   :  لسنة  ملالية 

عد   لسنة  ألولى  ما  ديسمبر   31 إلى 

تبتدئ من تاريخ  لتسجيل.

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لفعلي للشركة.

 لتسيير : تسير  لشركة من طرف 

 لسيد عمر  لعبودي.

درهم   100.000  :  لرأسما1 

مقسم إلى 1000 حصة من فئة 100 

كما  موزعة  للحصة  لو حدة،  درهم 

يلي :

 1000  : عمر  لعبودي   لسيد 

حصة.

كتابة  لدى  تم  إليد ع  لقايوني 

بسال  باملحكمة  البتد ئية   لضبط 

رقم  تحت   2021 ماي   10 بتاريخ 

.36580

113 P

 AL BARAKA POUR LE BIEN

ETRE
SARL AU

 لعنو ن : 16 شارع عقبة رقم 2 

أكد 1  لرباط

تسجيله  تم  محضر  بمقت�سى 

بتاريخ 1 ماي 2021 تم إقر ر ما يلي :

 لحل  لنهائي للشركة.
يبول�سي  محمد  تعيين  لسيد 
كمصفي للشركة دون تحديد  ملدة.

عقبة  شارع   16  : مقر  لتصفية 
رقم 2 أكد 1  لرباط.

تم  إليد ع  لقايوني  وقد 
بتاريخ  بالرباط  باملحكمة  لتجارية 

17 ماي 2021 تحت رقم 111676.
114 P

MERP
SARL

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة

تم تأسيس شركة تحمل  لصفات 
 لتالية بالرباط فاتح فبر ير 2021 :

 MERP«  :  للقب  الجتماعي 
SARL

ذ ت  شركة   :  لصفة  لقايويية 
مسؤولية محدودة.

من  :  لغرض   لهدف  الجتماعي 
 لشركة سو ء في  ملغرب أو في  لخارج 

:
وتنفيذ  و لتكامل  تصميم 
وحلو1  تكنولوجيا  ملعلومات 
 GTB, GTC, GPAO,  التصاالت 

.CMMS, CRM, ERP
و ستير د  وتجارة  وبيع  شر ء 
وتسويق  وتمثيل  وتوزيع  وتصدير 
مجا1  في  و لخدمات   ملنتجات 

 لخبرة.
و لتدريب  و الستشار ت   لدر سة 
يظم  ملعلومات  وتدقيق  و لهندسة 

وإد رة  ألعما1.
إد رة  ألعما1،  برمجيات  توزيع 
و لتكوين،  وتقديم  ملشورة، 
 ملساعدة  لهاتفية، وتطوير مصممة 

خصيصا.
دعم  لشركات  لصغيرة 
حلو1  تحديث  في  و ملتوسطة 

تكنولوجيا  ملعلومات.
جميع  ملعامالت  ملالية  وعموما، 
أو  أو  ملالية  أو  لصناعية   لتجارية 
أو  مباشر  بشكل   لعقارية  ملتعلقة 
أو من  غير مباشر بموضوع  لشركة 
بما  مصالحها،  تحابي  أن   ملحتمل 

أشكاله  بجميع  ذلك  لتعاون  في 
أو  جميع  ملعامالت  و  لشركات  مع 
أو  مماثل  كائن  لديها   لشركات  لتي 

ملحق.
درهم   100.000  : رأس  ملا1 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة :
 لعطار ياسين :100 حصة.
 لعطار محمد :200 حصة.

يور د ود :100 حصة.
من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لنهائي.
إلى  يناير  فاتح  من   :  لسنة  ملالية 
31 ديسمبر من كل سنة ما عد   لسنة 

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتسجيل.
 ملقر  الجتماعي : ز وية بهت وو دي 

سبو، 8، شقة 1، أكد 1-  لرباط.
و لعطار  ياسين  :  لعطار   لتسيير 

محمد.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 لتجارية بالرباط.
بالسجل  لتجاري  رقم  لتسجيل 

.151773
115 P

 SANIFLUIDE BUILDING
MAROC

SARL
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة
تم تأسيس شركة تحمل  لصفات 

 لتالية بالرباط 26 فبر ير 2021 :
 SANIFLUIDE : للقب  الجتماعي 

BUILDING MAROC SARL
ذ ت  شركة   :  لصفة  لقايويية 

مسؤولية محدودة.
من  :  لغرض   لهدف  الجتماعي 
 لشركة سو ء في  ملغرب أو في  لخارج :
و لتكييف  أعما1  لتدفئة 
وجه  وعلى  ذ ت  لتقنية  لعالية، 

 لخصوص :
أيظمة  لصرف  وصياية  تركيب 
 لصحي و لتدفئة  ملركزية وإيتاج  ملاء 

 لساخن.
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 لتبريد  لصناعي  إللكتروني 

و لعز1،  و لتلقائي،  لنقل  لبارد 

 لتهوية و لطاقة  ملتجددة.

يظام   لكهرباء،  ملنافذ  آللية، 

يظام  إليذ ر  مكافحة  لحر ئق، 

و ألمن.

وتنفيذ  لهندسة  لحر رية  در سة 

و لهندسة  ملناخية و لتبريد  لصناعي.

تركيب  ساخنة،  أرضية  بتركيب 

.(CMV( تهوية ميكاييكية مضبوطة

صناعة  ألقفا1،   :  DIY أعما1 

وتكييف  و لسباكة،  و لحديد، 

وصحن  ألقمار  و لكهرباء،   لهو ء، 

و لزجاج،  و ألملنيوم،   لصناعية، 

و لستائر  لدو رة.

في  لقطاعات  أعما1  لحديد 

و لتجارية  و لصناعية   لسكنية 

وصناعة  ملنتجات  لحديدية 

وتنفيذ  و ألشغا1  ملعديية  و ألقفا1 

جميع أعما1 معالجة  ملياه  ملستعملة 

و لصناعية.

تتطلب  إجر ء  لتدخالت  لتي 

 عتماد  للحام بالغاز، وربط  لشبكة.

بعد،  عن  غالية  لتحكم   ضبط 

قم بتركيب عطاء أر�سي أو حائط.

جهاز  ستشعار  وضبط  تثبيت 

د خلي أو خارجي، تركيب أثاث صحي.

تركيب يظام تكييف مركزي.

SANI-( توصيل  ألجهزة 

سخان  ملياه،   ،MACERATOR

باللوحة   )... مجفف  أليدي، 

 لكهربائية.

يظم  ملعلومات  وتكامل  تنفيذ 

تنظيف  و ستر تيجيات  ألمن، 

مد خن  ملد خن.

أعما1 مختلفة.

وتنفيذ  لهندسة  لحر رية  در سة 

و لهندسة  ملناخية و لتبريد  لصناعي.

بجميع  ألعما1  ملتعلقة   لقيام 

ببناء وتجهيز حمامات  لسباحة.

تنفيذ جميع أعما1 معالجة  ملياه 

 ملستعملة و لصناعية.

 لتجارة  لوطنية و لدولية.

قيود  دون  و لتصدير   الستير د 

مرجعية.

توزيع  لبضائع.

تجارة وتصميم وتسويق أي عنصر 

في  ملغرب وفي  لخارج.

عام،  لبيع  بشكل   ملتاجرة 

و لتصدير  و الستير د  و لشر ء 

و لتمثيل بجميع أشكاله ألي مادة أو 

منتج أجنبي، من أي أصل وأي منتج 

مغربي في  لخارج.

عمليات  الستير د  جميع 

و لشبكات  و لتد و1  و لتصدير 

و لتمثيل  و لوسطاء  لتجاريين 

و لسمسرة ألي منتج أو سلعة أو مادة 

طبيعتها  عن  بغض  لنظر  سلعة  أو 

ومنشأها أو وجهتها.

طريق  لشر ء  عن  إما   الستحو ذ 

جميع  ألصو1  في  أو  ملساهمة 

إليو ء  لنشاط   لتجارية  ملخصصة 

 لرئي�سي أو  إلضافي  لذي تم تأسيس 

 لشركة من أجله.

بر ء ت  جميع  على   لحصو1 

و لعالمات  لتجارية   الختر ع 

وبيعها  ومنحها  وحيازتها  و لحصرية 

ييابة عن  لشركة.

باالشتر ك  و  بنفسها،   لقيام 

بجميع  ثالثة،  أطر ف  عن  ييابة 

 لعمليات  لتجارية، فضال عن تقديم 

جميع  لعالمات  لتجارية  لوطنية أو 

 ألجنبية.

درهم   100.000  : رأس  ملا1 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة :

صوفيا لشهب : 500 حصة.

زيد  ملفرج : 500 حصة.

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لنهائي.

إلى  يناير  فاتح  من   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عد   لسنة 

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتسجيل.

 ملقر  الجتماعي : ز وية بهت وو دي 

سبو، 8، شقة 1، أكد 1-  لرباط.

 لتسيير : صوفيا لشهب.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 لتجارية بالرباط.
بالسجل  لتجاري  رقم  لتسجيل 

.151181

116 P

 B.AND H. MARINE

CONSULTANT
شارع عبد هللا بن ياسين 215

للشركاء  بمقت�سى  لجمع  لعام 

فقد   2020 يوييو   30 بتاريخ   ملنعقد 

بوزوبع  في  لسيد  تجديد  لثقة  تم 

غاية  إلى  شريك  كمسير  عبد  لفتاح 

30 يوييو 2021.

بكتابة  تم  لوضع  لقايوني 

بالد ر  باملحكمة  لتجارية   لضبط 

 2020 ديسمبر  فاتح  بتاريخ   لبيضاء 

تحت رقم 755721.
 ملسير

117 P

 B.AND H. MARINE

CONSULTANT
شارع عبد هللا بن ياسين 215

 لد ر  لبيضاء

للشركاء  بمقت�سى  لجمع  لعام 

فقد   2021 مارس   8 بتاريخ   ملنعقد 

بوزوبع  قبو1  ستقالة  لسيد  تم 

عبد  لفتاح كمسير شريك  بتد ء من 

31 مارس 2021.

بكتابة  تم  لوضع  لقايوني 

بالد ر  باملحكمة  لتجارية   لضبط 

 لبيضاء بتاريخ 28 أبريل 2021 تحت 

رقم 776025.
 ملسير

118 P

MASTER CONTROL
شارع عبد هللا بن ياسين 215

 لد ر  لبيضاء

للشركاء  بمقت�سى  لجمع  لعام 

فقد   2020 يوييو   30 بتاريخ   ملنعقد 

بوزوبع  في  لسيد  تجديد  لثقة  تم 

غاية  إلى  شريك  كمسير  عبد  لفتاح 

30 يوييو 2021.

بكتابة  تم  لوضع  لقايوني 

بالد ر  باملحكمة  لتجارية   لضبط 

 2020 ديسمبر  فاتح  بتاريخ   لبيضاء 

تحت رقم 755720.
 ملسير

119 P

MASTER CONTROL
شارع عبد هللا بن ياسين 215

 لد ر  لبيضاء

للشركاء  بمقت�سى  لجمع  لعام 

فقد   2021 مارس   9 بتاريخ   ملنعقد 

بوزوبع  قبو1  ستقالة  لسيد  تم 

عبد  لفتاح كمسير شريك  بتد ء من 

31 مارس 2021.

بكتابة  تم  لوضع  لقايوني 

بالد ر  باملحكمة  لتجارية   لضبط 

 لبيضاء بتاريخ 28 أبريل 2021 تحت 
رقم 776026.

 ملسير

120 P

OVOVITAL
شركة محدودة  ملسؤولية

رأسمالها 6.000.000 درهم
زيقة  لقريفل  لحي  ملحمدي 

  لد ر  لبيضاء

للجمع  لعام  بمقت�سى  لقر ر 

باملقر  الجتماعي   الستثنائي  ملنعقد 
للشركة بتاريخ 30 مارس 2020 تقرر 

ما يلي :
إلى  رفع  لرأسما1  الجتماعي   -  1

 21 قدرها  بزيادة  درهم  مليون   30

تعويضها  طريق  عن  درهم  مليون 

مع  لحسابات  الحتياطية  ومو زيتها 

 لتي تغطي  لعملية  ملذكورة.
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عنها  سينشأ  هذه  لعملية 
درهم   100 بقيمة  حصة   210.000
حصصهم  حسب  على  لشركاء  توزع 

 ململوكة.
وتحيين  تغيير  لذلك  تبعا  تم   -  2
 لفصلين 6 و 7 من  لقايون  ألسا�سي.
بكتابة  تم  لوضع  لقايوني 
بالد ر  باملحكمة  لتجارية   لضبط 
 لبيضاء بتاريخ 23 يوليو 2020 تحت 

رقم 710892.
 ملسير

121 P

OVOTEC
شركة محدودة  ملسؤولية

رأسمالها 1.500.000 درهم
131 شارع  يفا  قامة  زيير -  لد ر 

 لبيضاء
قر ر  لجمع  لعام  بمقت�سى 
بمقر  لشركة   الستثنائي  ملنعقد 
بتاريخ 25 ديسمبر 2020 تقرر ما يلي :
إلى  رفع  لرأسما1  الجتماعي   -  1
قدرها  بزيادة  درهم  مليون   10,5
مقاصة  طريق  عن  درهم  مليون   6
للشركاء  لد ئنين   لحسابات  لجارية 

إلى غاية تاريخ هذه  لعملية.
هذه  لعملية سينشأ عنها 60.000 
على  توزع  درهم   100 بقيمة  حصة 

 لشركاء حسب حصصهم  ململوكة.
وتحيين  تغيير  لذلك  تبعا  تم   -  2
 لفصلين 6 و 7 من  لقايون  ألسا�سي.
بكتابة  تم  لوضع  لقايوني 
بالد ر  باملحكمة  لتجارية   لضبط 
تحت   2021 يناير   6 بتاريخ   لبيضاء 

رقم 760191.
 ملسير

122 P

CLIM CONSULT
شركة محدودة  ملسؤولية

رأسمالها 3.000.000 درهم
1 زيقة  بن فارس  ملعارف  لد ر 

 لبيضاء
هبة حصص

قد تمت  ملصادقة من قبل  لجمع 
مارس   13 بتاريخ   لعام  ملنعقد 

قيمة  حصة   1815 هبة  على   2021

100 درهم من طرف  كل و حدة منها 

 لسيد  لسبتي عبد  لغاني إلى  لسيدة 

كوزمان كنزة : 923 حصة.

 922  : سارة  كوزملن   لسيدة 

حصة.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 19 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء   لتجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 771977.

123 P

FITZI
فيتزي

شركة ذ ت مسؤولية محدودة
رأسمالها 20.000 درهم

 ملقر  الجتماعي : 15، شارع  ألبطا1، 

شقة رقم 1، أكد 1،  لرباط

 لسجل  لتجاري رقم 151959 - 

 لرباط

تأسيس
 26 بتاريخ  حرر  عرفي،  لعقد  تبعا 

أبريل 2021، تم تأسيس شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة مو صفاتها كالتالي :

ذ ت  شركة   :  لشكل  لقايوني 

مسؤولية محدودة.
فيتزي   :  لتسمية  الجتماعية 

.FITZI

:  لتدريب   لهدف  الجتماعي 

 لشخ�سي و لرفاهية.

شارع   ،15  :  ملقر  الجتماعي 

أكد 1،   ،1 رقم  شقة   ألبطا1، 

 لرباط.

 ملدة : حددت مدة  لشركة في 99 

في  تسجيلها  تاريخ  من  تبتدئ  سنة 

 لسجل  لتجاري.

 20.000  :  لرأسما1  الجتماعي 

درهم.

رأسما1  حدد   : توزيع  لرأسما1 

 لشركة في 20.000 درهم مقسما إلى 

 1.000 20 حصة  جتماعية من فئة 

درهم للحصة، حررت بالكامل مرقمة 

على  لشركاء  ووزعت   ،20 إلى   1 من 

بما يتناسب مع مساهمتهم كالتالي :

 19  : زينب  لحسناوي   لسيدة 
حصة.

 :  »MEGZARI EXPERT« شركة 
حصة و حدة 1.

 ملجموع : 20 حصة.
زينب  -  لسيدة   1  :  لشركاء 
مغربية  لجنسية،   لحسناوي، 
 16 بتاريخ  فاس،  بأكد 1  مزد دة 
حي  بالرباط،  قاطنة   ،1990 ديسمبر 
 ،6 عمارة  قرطبة،  إقامة   لرياض، 
للبطاقة  لوطنية  حاملة   ،2 شقة 

.AA6613 للتعريف رقم
 MEGZARI« شركة   -  2
مسؤولية  ذ ت  شركة   ،»EXPERT
رأسمالها  وحيد،  بشريك  محدودة 
مقرها  الجتماعي  درهم،   10.000
ضاية  زيقة   6 أكد 1،  بالرباط، 
بالسجل  مسجلة   ،16 عو ،  لشقة 
 لتجاري بالرباط تحت رقم 116923.
زينب  تعيين  لسيدة  تم   :  لتسيير 
 لحسناوي كمسير وحيد للشركة ملدة 

غير محدودة.
تسجيل  تم   :  إليد ع  لقايوني 
بالرباط  بالسجل  لتجاري   لشركة 
ماي   10 بتاريخ   ،151959 رقم  تحت 

.2021
من أجل  لنشر و إلشهار

 لتسيير

124 P

 FOUAD LAHGAZI &
 PARTNERS AUDITORS

ADVISORS
فؤ د لحكازي & بارتنرز  وديترز 

 دفايزرز
شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
رأسمالها 10.000 درهم

 ملقر  الجتماعي : 15، شارع  ألبطا1، 
شقة رقم 1 أكد 1،  لرباط

 لسجل  لتجاري رقم 151939 
 لرباط
تأسيس

 28 بتاريخ  حرر  عرفي  لعقد  تبعا 
أبريل 2021، تم تأسيس شركة ذ ت

وحيد  بشريك  محدودة  مسؤولية   

مو صفاتها كالتالي :

ذ ت  شركة   :  لشكل  لقايوني 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

فؤ د   :  لتسمية  الجتماعية 

لحكازي & بارتنرز  وديترز  دفايزرز

 FOUAD LAHGAZI &

 PARTNERS AUDITORS

.ADVISORS

:  لخبرة   لهدف  الجتماعي 

 ملحاسبية.

شارع   ،15  :  ملقر  الجتماعي 

 ألبطا1، شقة رقم 1 أكد 1،  لرباط.

 ملدة : حددت مدة  لشركة في 99 

في  تسجيلها  تاريخ  من  تبتدئ  سنة 

 لسجل  لتجاري.

 10.000  :  لرأسما1  الجتماعي 

درهم.

توزيع  لرأسما1 : قام  لسيد فؤ د 

لحكازي، شريك وحيد، بإيد ع تقدمة 

يقدية بقيمة 10.000 درهم.

فؤ د  تعيين  لسيد  تم   :  لتسيير 

مزد د  مغربي  لجنسية،  لحكازي، 

 ،1952 مارس   25 بتاريخ  بصفرو، 

زيقة   ،8 بالرباط،  لسوي�سي،  قاطن 

للبطاقة  لوطنية  حامل  جر ر،  أوالد 

مسير   ،D72287 رقم  للتعريف 

للشركة ملدة غير محدودة.

تسجيل  تم   :  إليد ع  لقايوني 

بالرباط  بالسجل  لتجاري   لشركة 

ماي   10 بتاريخ   151939 رقم  تحت 

.2021
من أجل  لنشر و إلشهار

 لتسيير

125 P

ALMU
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
بتاريخ  بسال  عرفي  عقد  بمقت�سى 
وضع  لقايون  تم   ،2021 فبر ير   15

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة ذ ت  لخصائص  لتالية :
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.ALMU : لتسمية  الجتماعية 

مكتب   :  لهدف  الجتماعي 

 لدر سات.

 الستشار ت  إلد رية.
23 مكرر،  : رقم   ملقر   الجتماعي 

حي  لرشاد،  محمد،  سيدي  شارع 

 لقرية، سال.

 ملدة  الجتماعية : 99 سنة.

حدد   :  لرأسما1  الجتماعي 
 100.000 مبلغ  في  رأسما1  لشركة 

من  حصة   1.000 على  موزعة  درهم 

كما  وزعت  للحصة  درهم   100 فئة 

يلي :

 لسيد بكاوي  لياس : 100 حصة.

 لسيدة بنعمو سلمى : 200 حصة.

 لسيد ختي وديع : 200 حصة.

 200  :  لسيد حافظ عبد  لسالم 

حصة.

 لتسيير : تم تعيين  لسيد حافظ 

عبد  لسالم كمسير للشركة ملدة غير 

محدودة.
في  لسجل  لتجاري  تم  لتسجيل 

باملحكمة  كتابة  لضبط  لدى 

 البتد ئية بسال تحت رقم 33617.

126 P

LBCAP
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

برأسما1 قدره 15.010.000 درهم

 ملقر  الجتماعي : 29 زيقة محمد 

بحر وي  لسوي�سي  لرباط

 لتبرع بالحصص
تبعا ملا جاء في محضر  لجمع  لعام 

أبريل   5 بتاريخ   الستثنائي  ملنعقد 

2021 تقرر ما يلي :

من  حصة   71999 ب   لتبرع 

بو سطة  لبريس  توفيق  محمد  طرف 

مساهمة عينية لصالح محمد يونس 

لبريس.

من  حصة   71999 ب   لتبرع 

بو سطة  لبريس  توفيق  محمد  طرف 

لصالح  سماعيل  عينية  مساهمة 

لبريس.

مرفق  جديد  أسا�سي  يظام  وضع 

بما سبق من  لتعديالت.

بكتابة  تم  إليد ع  لقايوني 

لدى  ملحكمة  لتجارية   لضبط 

تحت   2021 ماي   12 بتاريخ  بالرباط 
رقم 111663.

وهذ  بمثابة مقتطف وبيان

127 P

LBCAP II
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

برأسما1 قدره 15.010.000 درهم

 ملقر  الجتماعي : 19 زيقة طرفة  بن 

عابد  لسوي�سي  لرباط

 لتبرع بالحصص
تبعا ملا جاء في محضر  لجمع  لعام 

أبريل   7 بتاريخ   الستثنائي  ملنعقد 

2021 تقرر ما يلي :

من  حصة   71999 ب   لتبرع 

بو سطة  لبريس  توفيق  محمد  طرف 

مساهمة عينية لصالح محمد يونس 

لبريس.

من  حصة   71999 ب   لتبرع 

بو سطة  لبريس  توفيق  محمد  طرف 

لصالح  سماعيل  عينية  مساهمة 

لبريس.

مرفق  جديد  أسا�سي  يظام  وضع 

بما سبق من  لتعديالت.

بكتابة  تم  إليد ع  لقايوني 

لدى  ملحكمة  لتجارية   لضبط 

تحت   2021 ماي   12 بتاريخ  بالرباط 
رقم 111661.

وهذ  بمثابة مقتطف وبيان

128 P

LBCAP III
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

برأسما1 قدره 7.010.000 درهم
 ملقر  الجتماعي : 6 شارع  بن خلدون 

أكد 1  لرباط

 لتبرع بالحصص
تبعا ملا جاء في محضر  لجمع  لعام 

أبريل   9 بتاريخ   الستثنائي  ملنعقد 

2021 تقرر ما يلي :

من  حصة   31999 ب   لتبرع 

بو سطة  لبريس  توفيق  محمد  طرف 

مساهمة عينية لصالح محمد يونس 

لبريس.

من  حصة   31999 ب   لتبرع 

بو سطة  لبريس  توفيق  محمد  طرف 

لصالح  سماعيل  عينية  مساهمة 

لبريس.

مرفق  جديد  أسا�سي  يظام  وضع 

بما سبق من  لتعديالت.

بكتابة  تم  إليد ع  لقايوني 

لدى  ملحكمة  لتجارية   لضبط 

تحت   2021 ماي   17 بتاريخ  بالرباط 

رقم 111667.
وهذ  بمثابة مقتطف وبيان

129 P

 K2E : KAWKAB ENRGIE ET

ENVIRONNEMENT

شركة ذ ت مسؤولية محدودة

برأسما1 قدره 500.000 درهم

 ملقر  الجتماعي : عمارة F رقم 25 

مابيال  لرباط

رفع رأسما1  لشركة
تبعا ملا جاء في محضر  لجمع  لعام 

أبريل   23 بتاريخ   الستثنائي  ملنعقد 

2021 تقرر ما يلي :

رفع رأسما1  لشركة من 500.000 

بإضافة  درهم   1.300.000 إلى  درهم 

8000 حصة بالتساوي مع  لشريكين 

حصة   1000 منهما  و حد  كل  معا 

مضافة.

وقد تم وضع يظام أسا�سي جديد 

مرفق بالتعديالت  ملرفقة أعاله.

تم  إليد ع  لقايوني لدى  ملحكمة 

ماي   11 بتاريخ  بالرباط   لتجارية 

2021 تحت رقم 111665.
وهذ  بمثابة مقتطف وبيان

130 P

MEDICAL SYSTEMS
SARL

تغيير نشاط  لشركة
من  لجمع  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالرباط  مسجل  عادي  غير   لعام 

شركاء  قرر   ،2021 مارس   22 بتاريخ 

MEDICAL SYSTEMS شركة  شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ما يلي :

تاجر  من  نشاط  لشركة  تغيير 

مستورد للمعد ت  لطبية إلى  ستير د 

وتصدير )تاجر في  ألجهزة  لطبية(.

 لتعديل للقايون  ألسا�سي.

مكتب  في  إيد ع  لقايون  تم 

محكمة  لرباط  لتجارية  تسجيل 

رقم  تحت   2021 ماي   11 بتاريخ 

.111602

131 P

ZERASOFT
SARL AU

15 شارع  ألبطا1 رقم 1 أكد 1 

 لرباط

تصفية  لشركة
محضر  لجمع  لعام  بمقت�سى 

بتاريخ  بالرباط  محرر  غير  لعادي 

تم  تخاذ  لقر ر ت   2021 فبر ير   28

 لتالية :

للشركة  مسطرة  لتصفية  قفل 

مصفي  ذمة  وإبر ء   »ZERASOFT«

 لشركة  لسيد حمزة بنعرفة.

إغالق حصيلة تصفية  لشركة.

ولقد تم  إليد ع  لقايوني للمحضر 

 29 بالرباط  لدى  ملحكمة  لتجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 111216.

132 P

AGRIMORJ
تكوين شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة بشريك و حد
 8 يوم  بالرباط  عرفي  لعقد  تبعا 

ذ ت  شركة  إنشاء  تم   2021 أبريل 

و حد،  بشريك  محدودة  مسؤولية 

ذ ت  ملميز ت  لتالية :
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أخذت  سم  :  لشركة   إلسم 

.»AGRIMORJ«

 ألهد ف : إد رة  ألر �سي  لزر عية 

 لفالحة.

كل  لعمليات  لتجارية،  ملالية 

و لصناعية،  ملرتبطة  و لعقارية 

بأهد ف  مباشرة  غير  أو  مباشرة 

 لشركة.

رقم  حي  ملنزه   :  ملقر  الجتماعي 

1112 ح ي م  لرباط.

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتسجيل بالسجل  لتجاري.

 100.000 في  حدد   :  لرأسما1 

حصة   1.000 إلى  مقسمة  درهم 

 جتماعية كلها محررة يقد  من طرف 
منصور   لشريك  لوحيد  لسيد 

 لقبش مقيم بحي  ملنزه رقم 1112 ح 

ي م  لرباط.

من  تبتدئ   :  لسنة  الجتماعية 

فاتح يناير إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

 لتسيير :  لشركة مسيرة من طرف 

 لسيد  يوب  لقبش.

باملائة   5 خصم  بعد   :  ألرباح 

أو  يوزع  لالحتياط  لقايوني،  لباقي 

يؤجل حسب قر ر ت  لجمعية  لعامة 

 لعادية.

وضع  تم  وقد   :  إليد ع  لقايوني 

لدى  ملحكمة   إليد ع  لقايوني 

 2021 17 ماي   لتجارية بالرباط يوم 

تحت رقم 111685.
عن  لنسخة و لنص

133 P

 ألستاذة سعيدة  لشر يبي

موثقة

181، شارع غايدي، إقامة شاكر،  لد ر  لبيضاء

 لهاتف : 022916819/18

 لفاكس : 0522391871

SOCIETE FIERA IMMO
SARL

محضر  لجمع  لعام  بمقت�سى 

 2021 مارس   8 بتاريخ   الستثنائي 

 SOCIETE FIERA IMMO لشركة  

SARL  ش.م.م.
رأسمالها 1.100.000 درهم .

مقرها  الجتماعي بالد ر  لبيضاء، 

قام  ويدر،  لحسن  شارع   50/12

 لشركاء :

سعيد  وفاة  ملرحوم  بمعاينة 

بويكيت.

صفة  لشركاء  على  باملصادقة 

لورثة  ملرحوم سعيد بويكيت.

فاطمة  لر �سي،  بتعيين  لسيدة 

يورة  و لسيدة  بويكيت  كما1   لسيد 

غير  ملدة  للشركة  كمسيرين  بويكيت 

محدودة.

بالتوقيع  ملشترك  بإلز م  لشركة 

للسيدة فاطمة  لر �سي،  لسيد كما1 

بويكيت و لسيدة يورة بويكيت.

بتعديل  لنظام  ألسا�سي للشركة.

على  لقايون  ألسا�سي  باملصادقة 

للشركة.

2 - تم  إليد ع  لقايوني لدى كتابة 

بالد ر  باملحكمة  لتجارية   لضبط 

تحت   2021 أبريل   9 بتاريخ   لبيضاء 
رقم 771089.

 للخالصة و لبيان

 ألستاذة سعيدة  لشر يبي

134 P

 ألستاذة سعيدة  لشر يبي

موثقة

181، شارع غايدي، إقامة شاكر،  لد ر  لبيضاء

 لهاتف : 022916819/18

 لفاكس : 0522391871

 SOCIETE NOUVELLE

 DES ETABLISSEMENTS

ARVANITAKIS & CIE
SARL

محضر  لجمع  لعام  بمقت�سى 

 2021 مارس   8 بتاريخ   الستثنائي 

 SOCIETE NOUVELLE لشركة  

 DES ETABLISSEMENTS

  ARVANITAKIS & CIE SARL
درهم   5.000.000 رأسمالها  ش.م.م. 

بالد ر  لبيضاء،  مقرها  الجتماعي 

قام  ويدر،  لحسن  شارع   50/12

 لشركاء :

سعيد  وفاة  ملرحوم  بمعاينة 

بويكيت.

صفة  لشركاء  على  باملصادقة 

لورثة  ملرحوم سعيد بويكيت.

فاطمة  لر �سي،  بتعيين  لسيدة 

يورة  و لسيدة  بويكيت  كما1   لسيد 

غير  ملدة  للشركة  كمسيرين  بويكيت 

محدودة.

بالتوقيع  ملشترك  بإلز م  لشركة 

للسيدة فاطمة  لر �سي،  لسيد كما1 

بويكيت و لسيدة يورة بويكيت.

بتعديل  لنظام  ألسا�سي للشركة.

على  لقايون  ألسا�سي  باملصادقة 

للشركة.

2 - تم  إليد ع  لقايوني لدى كتابة 

بالد ر  باملحكمة  لتجارية   لضبط 

تحت   2021 أبريل   9 بتاريخ   لبيضاء 
رقم 771086.

 للخالصة و لبيان

 ألستاذة سعيدة  لشر يبي

135 P

 ألستاذة سعيدة  لشر يبي

موثقة

181، شارع غايدي، إقامة شاكر،  لد ر  لبيضاء

 لهاتف : 022916819/18

 لفاكس : 0522391871

SOCIETE IMMOBILIERE KIT
SARL

محضر  لجمع  لعام  بمقت�سى 

 2021 مارس   8 بتاريخ   الستثنائي 

 SOCIETE  IMMOBILIERE لشركة  
رأسمالها  ش.م.م.    KIT SARL

مقرها  الجتماعي  درهم   300.000

بالد ر  لبيضاء، 50/12 شارع لحسن 

ويدر، قام  لشركاء :

سعيد  وفاة  ملرحوم  بمعاينة 

بويكيت.

صفة  لشركاء  على  باملصادقة 

لورثة  ملرحوم سعيد بويكيت.

فاطمة  لر �سي،  بتعيين  لسيدة 

يورة  و لسيدة  بويكيت  كما1   لسيد 

غير  ملدة  للشركة  كمسيرين  بويكيت 

محدودة.

بالتوقيع  ملشترك  بإلز م  لشركة 

للسيدة فاطمة  لر �سي،  لسيد كما1 

بويكيت و لسيدة يورة بويكيت.

بتعديل  لنظام  ألسا�سي للشركة.
على  لقايون  ألسا�سي  باملصادقة 

للشركة.
2 - تم  إليد ع  لقايوني لدى كتابة 
بالد ر  باملحكمة  لتجارية   لضبط 
تحت   2021 أبريل   9 بتاريخ   لبيضاء 

رقم 771088.
 للخالصة و لبيان

 ألستاذة سعيدة  لشر يبي

136 P

 ألستاذة سعيدة  لشر يبي
موثقة

181، شارع غايدي، إقامة شاكر،  لد ر  لبيضاء
 لهاتف : 022916819/18
 لفاكس : 0522391871

 SOCIETE IMMOBILIERE
BERNATI

SARL
محضر  لجمع  لعام  بمقت�سى 
 2021 مارس   8 بتاريخ   الستثنائي 
 SOCIETE  IMMOBILIERE لشركة  
رأسمالها  ش.م.م.    BERNATI SARL
مقرها  الجتماعي  درهم   1.500.000
بالد ر  لبيضاء، 50/12 شارع لحسن 

ويدر، قام  لشركاء :
سعيد  وفاة  ملرحوم  بمعاينة 

بويكيت.
صفة  لشركاء  على  باملصادقة 

لورثة  ملرحوم سعيد بويكيت.
فاطمة  لر �سي،  بتعيين  لسيدة 
يورة  و لسيدة  بويكيت  كما1   لسيد 
غير  ملدة  للشركة  كمسيرين  بويكيت 

محدودة.
بالتوقيع  ملشترك  بإلز م  لشركة 
للسيدة فاطمة  لر �سي،  لسيد كما1 

بويكيت و لسيدة يورة بويكيت.
بتعديل  لنظام  ألسا�سي للشركة.

على  لقايون  ألسا�سي  باملصادقة 
للشركة.

2 - تم  إليد ع  لقايوني لدى كتابة 
بالد ر  باملحكمة  لتجارية   لضبط 
تحت   2021 أبريل   9 بتاريخ   لبيضاء 

رقم 771087.
 للخالصة و لبيان

 ألستاذة سعيدة  لشر يبي

137 P
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RAFELECOM
SARL AU

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

 لرأسما1 قدره 100.000 درهم
مقرها : شارع  ألمير سيدي محمد حي 

 لرشاد  لقرية سال
تأسيس

6 أبريل  تبعا للعقد  لعرفي بتاريخ 
 16 بتاريخ  بالرباط  2021  ملسجل 
شركة  قو يين  وضع  تم   2021 أبريل 

ش.م.م ذ ت  ملميز ت  لتالية :
 RAFELECOM SARL  :  لتسمية 

.AU
ذ ت  شركة   :  لشكل  لقايوني 
ذ ت  لشريك   ملسؤولية  ملحدودة 

 لوحيد.
 ملقر  لرئي�سي : شارع  ألمير سيدي 

محمد حي  لرشاد  لقرية سال.
 :  لهدف  الجتماعي 
 RADIOLOGIE ET ELECTRICIE
 MEDICALE, RADIUMTHERAPIE
 (MARCHAND D’APPAREIS OU
 DE PIECES DETACHEES OU
 ACCESSOIRES POUR APPAREIL

 DE
 لرأسما1 : حدد رأسما1  لشركة 
في 100.000 درهم مقسمة إلى 1000 
للحصة  درهم   100 فئة  من  حصة 

موزعة على  لشكل  لتالي :
 لسيد  لحسين رفي : 1000 حصة.
 لتسيير : تسير  لشركة من طرف 
 لسيد  لحسين رفي ملدة غير محدودة.
 : بالسجل  لتجاري  رقم  لتقييد 

.33659
138 P

 MADAD COACHING &
FORMATION

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 
بشريك و حد

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 20 في  و ملسجل   2021 مارس   3
ذ ت  تأسست  لشركة   ،2021 أبريل 

 لخصائص  لتالية :

ذ ت  شركة   :  لشكل  لقايوني 
 ملسؤولية  ملحدودة بشريك و حد.

 لهدف  الجتماعي : 1 -  ستشار ت 
جميع  في  و لتدريب  -  لدعم  إد رية 

 ملجاالت.
درهم   10.000  : رأسما1  لشركة 

حصة  جتماعية   100 إلى  مقسمة 
بقيمة 100 درهم للحصة موزعة كما 

يلي :
جمباري عبد  لو حد : 100 حصة.
من  لتأسيس  سنة   99  :  ملدة 

 لنهائي.
إلى   يناير  فاتح  من   :  لسنة  ملالية 
31 ديسمبر من كل سنة ما عد   لسنة 

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتسجيل.
 ملقر  الجتماعي : 71 شارع فا1 ولد 

عمير شقة رقم 5 أكد 1  لرباط.
بالسجل  لتجاري  رقم  لتقييد 
باملحكمة  لتجارية بالرباط 151819.
139 P

STE OTAKA
تعديالت قايويية

.STE OTAKA : لتسمية 
ذ ت  شركة   :  لشكل  لقايوني 
وذ ت  لشريك   ملسؤولية  ملحدودة 

 لوحيد.
 ملقر  لرئي�سي : زيقة 32رقم 12 حي 

 لقدس  لعيون.
ملد والت  لجمع  طبقا   :  ملوضوع 
 2021 أبريل   19 بتاريخ  عادي   لغير 

قرر  ملشاركون ما يلي :
سعيد  حصص  لسيد ن  تفويت 
إلى  لسيد  مجاطي  وأحمد   لرخوي 

عثمان  لكيحل.
سعيد  لرخوي   ستقالة  لسيد 

من منصبه كمسير.
عثمان  لكيحل  تعيين  لسيد 

كمسير للشركة.
بكتابة  تم   :  إليد ع  لقايوني 
باملحكمة  البتد ئية   لضبط 
تحت   2021 ماي   12 بتاريخ  بالعيون 

رقم2021/1199.

140 P

STE RANIA TRANS FISH
SARL AU

تأسيس شركة
وضع   2021 ماي   7 بتاريخ  تم 

قو يين  لشركة ذ ت  ملميز ت  لتالية :

 STE RANIA TRANS  :  لتسمية 

.FISH SARL AU

 TRANSPORT  :  ملوضوع 

 DE MARCHANDAISES

 POUR COMPTE D’AUTRUI,

 MAREYAGE, LOCATION DE

.MATERIEL DE TRANSPORT

تجزئة  ملسيرة   :  ملقر  لرئي�سي 

 لخضر ء رقم 919  ملر�سى  لعيون.

درهم   100.000  :  لرأسما1 

مقسمة إلى 1000 حصة من فئة 100 

في ملك  لسيد عبد  لرز ق مطاهري.

 إلد رة : تسيير  لسيد عبد  لرز ق 

مطاهري.

بكتابة  تم   :  إليد ع  لقايوني 
 لضبط باملحكمة  البتد ئية بالعيون 

رقم  تحت   2021 ماي   7 بتاريخ 

رقم  لسجل  لتجر ي   2021/1193

36587 بتاريخ 7 ماي 2021.

141 P

مكتب  ألستاذ عاد1  لشهدي

موثق بالرباط

شارع  ألبطا1 إقامة زهار شقة رقم 12  لطابق 

 لثاني 20،  لرباط

 STE MARITA MINING AND

TRANDING
SARL

حرر  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

عاد1  لشهدي  بمكتب  ألستاذ 

 2021 يناير   6 بتاريخ  بالرباط  موثق 

ذ ت  ملسؤولية  تأسيس  لشركة  تم 

 ملحدودة ذ ت  لخصوصيات  لتالية :

 STE MARITA  :  لتسمية 

 MINING AND TRANDING

.SARL

ذ ت  :  لشركة   لشكل  لقايوني 

 ملسؤولية  ملحدودة.

 EXPLOITATION ET  :  لهدف 

.PRODUCTION MINIER

 ملدة : 99 سنة.

 RABAT,  : مقرها  الجتماعي 

 AGDAL RUE DAYET ROMI

 IMMEUBLE A AU 2éme ETAGE

.APPARTEMENT N°02

 لرأسما1 : 100.000 درهم.

 لتسيير :  لسيد رحا1 بولكوط.

باملحكمة  وتم  إليد ع  لقايوني 

ماي   18 بتاريخ  بالرباط   البتد ئية 

رقم  في  لسجل  لتجاري   2021

.152075

142 P

 STE CENTRE DE

 RORMATION DES CADRES

 DE L’ECOLE SUPERIEURE

DE GESTION

CFC - ESG

 STE A RESPONSABILITE

LIMITEE

AU CAPITAL DE 500.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : 1 à5 RUE BAB

EL KEDIM

 ANGLE BOULEVARD LES

ALMOHADES CASABLANCA

RC N° 76217

تحيين  لنظام  ألسا�سي
فبر ير   25 بتاريخ  قر ر  بموجب 

قررت  لجمعية  لعامة   2021

للشركة  تخذ  لقر ر ت   الستثنائية 

 لتالية :

تغيير  لفصو1 1 و6 و13  ملتعلقين 

و لتسيير  وبرأسمالها  بشكل  لشركة 

وصالحيات  لشكليات.

بالسجل  تم  إليد ع  لقايوني 

مارس   15  لتجاري  لد ر  لبيضاء 

2021 تحت رقم 770015.

143 P
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 STE GONVARRI
INDUSTRIAL MAROC

STE ANONYME
 AU CAPITAL SOCIAL DE

160.368.000 DHS
 SIEGE SOCIAL : DOUAR

  CHTAIBA - ROUTE 107 -
 COMMUNE ECH - CHALLALTE

 SIDI BERNOUSSI - ZENATA -
CASABLANCA

 REGISTRE DE COMMERCE DE
CASABLANCA NUMERO 86611

 ICE N° 001612811000038
IF : 1032083

تخفيض رأس  ملا1
بموجب محضر  جتماع  لجمعية 
بتاريخ فاتح مارس   لعمومية  لعادية 

2021 تقرر ما يلي :
إعادة  لشر ء  عروض  مر جعة 
تخفيض  مشروع  من  كجزء   لو ردة 
تقرره  ما1  لشركة  لذي  رأس 
 لجمعية  لعامة  لغير  لعادية 

 ملنعقدة في 11 ديسمبر 2020.
 العتر ف باإلنهاء  لنهائي لتخفيض 
للنظام  و لتعديل  ملقابل  رأس  ملا1 
وإلغاء  ألسهم  ملعاد   ألسا�سي، 

شر ئها.
صالحيات  لشكليات.

بالسجل  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   12 في  للد ر  لبيضاء   لتجاري 

2021 تحت رقم 778118.
144 P

STE SOGEFONCIERE
 STE A RESPONSABILITE

LIMITEE
D’ASSOCIE UNIQUE

 AU CAPITAL DE 200.000.000
DHS

 SIEGE SOCIAL : 55, BD
 ABDELMOUMEN -

 CASABLANCA MAROC
CASABLANCA

 REGISTRE DE COMMERCE DE
CASABLANCA N° 198297

تأسيس
بمقت�سى عقد عرفي منعقد بالد ر 
تم   2021 مارس   16 في   لبيضاء 
محدودة  ملسؤولية  شركة  تأسيس 

ذ ت شريك وحيد مميز تها كالتالي :
 STE  :  لتسمية 

.SOGEFONCIERE
: شركة محدودة  ملسؤولية   لنوع 

ذ ت شريك وحيد.
غرض  لشركة  يتمثل   :  لغرض 
باملغرب وفي  لبلد ن  ألخرى، لحسابها 
مباشرة  بصفة  ولحساب  ألغيار، 
تقديم  لخدمات  في  مباشرة  غير  أو 

 لتالية :
شر ء أو بيع أو  التجار بشكل عام 

بأي أمو 1 منقولة أو غير منقولة.
و الستير د  و لبيع   لشر ء 
لجميع  و لتجارة  لعامة  و لتصدير 
و ملو د  لخام  و لسلع   ملنتجات 

و ملو د.
وبيعها  جميع  لعقار ت  حيازة 
وبيعها  وتأجيرها  وتشغيلها  وإد رتها 

وتبادلها.
و ألقسام  جميع  لتقسيمات 
غير  على  ملمتلكات  و الستمالكات 
تطويرها  وكذلك   ملنقولة  ملذكورة 
لجميع  وتشييدها  وتقسيمها 

 إلنشاء ت.
أو  حصص  على   الستحو ذ 
في  من  ألشكا1  شكل  بأي  حصص 
أي شركات أو مؤسسات ذ ت غرض 
مماثل أو مرتبط، وبوجه عام، جميع 
و لصناعية   لعمليات  لتجارية 
و لعمليات  و ألور ق  ملالية  و لعقارية 
تدريبي  نشاط  أي  وكذلك   ملالية، 
يتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر أو 
مفيد لهذ   لغرض أو من  ملحتمل أن 

يسهل تحقيقه.
رأس ما1  لشركة : يتم تعيين رأس 
 200.000.000 مليون  مائتي   ملا1 
مليويان  إلى  مقسمة  وهي  درهم 
إسمية  بقيمة  سهم   2.000.000
مشتركا  درهم   100 مائة  قدرها 
من  بالكامل  ومدفوعة  بالكامل 

 ملساهم  لوحيد.

عبد  ب   ،55  :  ملقر  الجتماعي 
 ملومن -  لد ر  لبيضاء ) ملغرب(  لد ر 

 لبيضاء.
تاريخ  ىمن  99 سنة  بتد ء   :  ملدة 

تقييد  لشركة بالسجل  لتجاري.
 لشريك  لوحيد :

 STE GENERALE MAROCAINE
DE BANQUE شركة عامة محدودة 
برأسما1  بموجب  لقايون  ملغربي 
في  مسجلة   2.050.000.000 قدره 
 لسجل  لتجاري للد ر  لبيضاء تحت 
مكتبها  لرئي�سي  ويقع   28987 رقم 
-  لد ر  عبد  ملومن  ب   ،55  ،55 في 

 لبيضاء  ملغرب -  لد ر  لبيضاء.
بالسجل  تقييد  لشركة  تم 
 لتجاري للد ر  لبيضاء بتاريخ 7 أبريل 

2021 تحت رقم 198297.
145 P

 STE THYSSEN KRUPP
ELEVATOR MAROC

 STE A RESPONSABILITE
LIMITEE

 AU CAPITAL SOCIAL DE
39.758.100 DHS

 SIEGE SOCIAL : LOTISSEMTN
 38-LA COLLINE II, LOT 37
  SIDI MAAROUF, 20190

CASABLANCA
 REGISTRE DE COMMERCE DE

 CASABLANCA NUMERO RP
CASABLANCA : 177983

 ICE : 001537336000071
IF : 1108075
زيادة  رأس  ملا1

بموجب محضر  جتماع  لجمعية 
أبريل   2 بتاريخ   لعمومية  لعادية 

2021 تقرر ما يلي :
زيادة رأس  ملا1 بمبلغ أربعة ماليين 
أربعين  بإصد ر  درهم   1.000.000
إسمية  بقيمة  سهم   10.000 ألف 
عالوة  بدون  للسهم  درهم   100 مائة 
مبلغ  الكتتاب  إجمالي  أي  إصد ر 

أربعة ماليين 1.000.000 درهم.

رأس  زيادة  باستكما1   العتر ف 
أربعة  بمبلغ  يقدية  بمساهمة   ملا1 

ماليين 1.000.000 درهم.
من  و7   6 على  ملادتين  تعديالت 

 لنظام  ألسا�سي للشركة.
بالسجل  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   12 في  للد ر  لبيضاء   لتجاري 

2021 تحت رقم 778111.
146 P

STE CR7 MARRAKECH
SARL

 STE A RESPONSABILITE
LIMITEE

AU CAPITAL DE 50.000 DHS
 SIEGE SOCIAL : N° 16, BD

-ZERKTOUNI, BUREAU N° 15
 6éme ETAGE 16

 REGISTRE DE COMMERCE DE
CASABLANCA N° 196917

تأسيس
بمقت�سى عقد عرفي منعقد بالد ر 
 لبيضاء في 1 يناير 2021 تم تأسيس 
مميز تها  محدودة  ملسؤولية  شركة 

كالتالي :
 STE CR7  :  لتسمية 

.MARRAKECH SARL
 لنوع : شركة محدودة  ملسؤولية.

غرض  لشركة  يتمثل   :  لغرض 
باملغرب وفي  لبلد ن  ألخرى، لحسابها 
مباشرة  بصفة  ولحساب  ألغيار، 
تقديم  لخدمات  في  مباشرة  غير  أو 

 لتالية :
و ملنشآت  وإد رة  لفنادق  إنشاء 
أنشطة  أي  توفير  وكذلك   ملماثلة، 

تنمية سياحية وفعاليات سياحية.
طريق  عن  على حصة   الستحو ذ 
و ملساهمة  و الكتتاب،   لشر ء، 
لجميع  ملمتلكات  ملنقولة  و اليدماج 
لجميع  لكيايات  و ألور ق  ملالية 
بشخصية  تتمتع   العتبارية  لتي 
ذلك  في  بما  بدونها،  أو   عتبارية 
أو  ملتعلقة  جميع  لعمليات  مللحقة 
على  لحصة  باالستحو ذ  ملذكور 
جميع  لعمليات  لتجارية  وإتمام 

عمليات.
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وسيلة  بأي  مشاركة  لشركة، 
تتعلق  قد  جميع  لعمليات  لتي  في 
بالغرض منها عن طريق إنشاء شركات 
جديدة أو  كتتابات أو شر ء أسهم أو 
حقوق شركة أو  يدماج أو غير ذلك.

جميع  لعمليات  عام  وبوجه 
و لعقارية  و لصناعية   لتجارية 
و لعمليات  ملالية  و ألور ق  ملالية 
يتعلق  تدريبي  نشاط  أي  وكذلك 
بشكل مباشر أو غير مباشر أو مفيد 
لهذ   لغرض أو من  ملحتمل أن يسهل 

تحقيقه.
تعيين  يتم   : ما1  لشركة  رأس 
رأس  ملا1 خمسون ألف درهم مليون 
إلى  مقسمة  وهي  درهم   50.000
إسمية  بقيمة  سهم   500 خمسمائة 

قدرها مائة 100 درهم كالتالي :
 SALVINTUR - SOCIEDAD DE
 INVESIMENTOS TURISTICOS

 : SA
250 سهم.

 : CR7 UNIPESSOAL: LDA
250 سهم.

ب   ،16 رقم   :  ملقر  الجتماعي 
15-16  لطابق  رقم  مكتب  زركتوني، 

 لسادس.
تاريخ  من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

تقييد  لشركة بالسجل  لتجاري.
 لشركاء :

 SALVINTUR - SOCIEDAD DE
 INVESIMENTOS TURISTICOS
SA وهي شركة عامة محدودة بموجب 
 لقايون  لبرتغالي، برأس ما1 قدره 13 
مليون يورو، ومكتها  لسجل في الرجو 
أيطوييو يوبري - 9001-531 فونشا1 
فونشا1  سجل  في  مسجلة  مادير     -
 503272523 تحت  لرقم   لتجاري 
ألكسندر  خوسيه  ويمثلها  لدكتور 
حسب  ثيوتوييوـ  ملفوض  ليبر 
 LDA. CR7 بهذ   لشأن،   ألصو1 
ذ ت  شركة   ،UNIPESSOAL
بموجب  لقايون  محدودة  مسؤولية 
 لبرتغالي برأس ما1 قدره 7777 يورو 
 SALA 113 -  EDIFICIO في  وتقع 
 MARINA CLUB - 9000-060
 FUNCHAL - MADEIRA, 1°

مسجلة   ،AVENIDA ARRIAGA 73
تحت  لشبوية  في  لسجل  لتجاري 
ويمثلها  لدكتور  رقم513972323 
 PAIXAO DOS خوسيه  ميغيل 
حسب  لها  SANTOS  ملرخص 

 ألصو1 لتفعيل هذ   لقايون.
بالسجل  تقييد  لشركة  تم 
 30 بتاريخ  للد ر  لبيضاء   لتجاري 

مارس 2021 تحت رقم 196917.
147 P

STE CAMPUS ESG
SARL

 STE A RESPONSABILITE
LIMITEE

 AU CAPITAL SOCIAL DE
63.510.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : RUE FAIDI
    KHALIFA - EX LAFAYETTE N° 27

CASABLANCA
IF : 15165235
RC N° 302033

تحويل  لنظام  ألسا�سي
فبر ير   25 بتاريخ  قر ر  بموجب 
قررت  لجمعية  لعامة   2021
للشركة  تخذ  لقر ر ت   الستثنائية 

 لتالية :
و11  ملتعلقين   7 تغيير  لفصو1 
وصالحيات  و لتسيير  بر سما1 

 لشكليات.
بالسجل  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   15 في  للد ر  لبيضاء   لتجاري 

2021 تحت رقم 770011.
148 P

STE MASTER CONNECT
ش.م.م.ش.و

رأسمالها : 100.000 درهم
رقم  لسجل  لتجاري : 62219
تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

تبعا للجمع  لعام  الستثنائي    -  1
 2021 أبريل   23 بتاريخ   ملنعقد 
قرر   MASTER CONNECT لشركة 

 لشريك  لوحيد ما يلي :

32 زيقة  تحويل مقر  لشركة من 

بويبالن شقة رقم 2 أكد 1  لرباط إلى 

زيقة أوكيمدن عمارة 11 شقة رقم 2 

أكد 1 -  لرباط.

تم  إليد ع  لقايوني  وقد    -  2

باملحكمة  لتجارية بالرباط بتاريخ 18 

ماي 2021 تحت رقم 111713.

149 P

STE MAGINEER GMBH
SARL AU

تحويل  ملقر  الجتماعي
للجمع  لعام  الستثنائي  تبعا  

ش.م.م.ش.و  شركة  قررت 

.MAGINEER GMBH

من  للشركة  يقل  ملقر  الجتماعي 

 ،11 قطاع  أدولب  شارع  حي  لرياض 

 2 رقم  إلى  2  لرباط   .1 رقم   لسكن 

11 حي  لعنابية قطاع  لعنابية  شارع 

 لرياض  لرباط.

تعديل  لنظام  ألسا�سي للشركة.

بكتابة  تم  إليد ع  لقايوني 

لدى  ملحكمة  لتجارية   لضبط 

بالرباط بتاريخ 27 أبريل 2021 تحت 

رقم 113115.
من أجل  الستخالص و لبيان

150 P

STE AMANE CAPITAL
SARL

D’ASSOCIE UNIQUE

شركة ذ ت مسؤولية محدودة

بمشارك وحيد

تأسيس
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى    -  1

تم   2021 أبريل   9 في  بالد ر  لبيضاء 

لشركة  تحديد  لقايون  لتأسي�سي 

بمشارك  محدودة  مسؤولية  ذ ت 

وحيد لها  ملميز ت  لتالية :

 STE AMANE  :  سم  لشركة 

 CAPITAL SARL D’ASSOCIE

.UNIQUE

 ملشارك  لوحيد :

مغربي   لسيد  لتهامي  لتازي، 

بالد ر   1980 ديسمبر   26 في  مزد د 

 1 بالد ر  لبيضاء   لبيضاء  لساكن 

أيفا رقم بطاقته  لوطنية  ممر  لوز، 

.BE 731171

موضوع  لشركة :

غرض  لشركة هو :

رأسما1  ملقاوالت  في   ملساهمة 

 ملؤسسة أو  لتي في طور  لتأسيس.

عامة  ملتاجرة  وبصفة  بيع  شر ء، 

و لحصص  في  لسند ت،  ألسهم 

عن  ألشخاص   الجتماعية  لصادرة 

 ملعنويين،  لعامين أو  لخاصين.

تسيير مجموعة من  لقيم  ملنقولة 

 ملشتر ة بمختلف  لوسائل.

غير  أو  مباشرة  بصفة   لتسيير 

كل  ملقاوالت  ومر قبة  مباشرة 

و لشركات.

كل  لعمليات  في   ملساهمة 

و ملالية مباشرة   لصناعية،  لتجارية 

تأسيس  طريق  عن  مباشرة  غير  أو 

إعطاء  أمو 1،  تقديم  شركات، 

سند ت  شر ء  أو  قر ض،  كتتاب 

 جتماعية،  يدماج، تحالف.

مرس  شارع   ،26  : مقر  لشركة 

 -  3 رقم   لسلطان،  لطابق  ألو1، 

 لد ر  لبيضاء.

مدة  لشركة : 99 سنة  بتد ء من 

تاريخ تسجيلها في  لسجل  لتجاري.

قام  ملشارك  لوحيد   :  لحصص 

 10.000 بتقديم  لحصة  لعددية 

درهم يقد .

درهم   10.000  : رأسما1  لشركة 

حصة  جتماعية   100 إلى  مقسم 

للو حدة  ملمنوحة  درهم   100 ب 

مساهمته  مقابل  للمشارك  لوحيد 

هاته  لحصص  الجتماعية  ثمن 

 ملكتتبة كلها يقد  قد حررت كليا من 

قيمتها  إلسمية.
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إلى  يناير  فاتح  من   :  لسنة  ملالية 

وتنتهي  لسنة  ملالية  ديسمبر   31

أن  على   2021 ديسمبر   31 في   ألولى 

تسجيل  بين  تغطي  ملدة  ملتر وحة 

و لتاريخ  في  لسجل  لتجاري   لشركة 

 ملذكور.

 لتسيير : من طرف  لسيد  لتهامي 

جميع  مع  محدودة  غير  ملدة   لتازي 

 لصالحيات.

بكتابة  تم  إليد ع  لقايوني    -  2

بالد ر  باملحكمة  لتجارية   لضبط 

تحت   2021 ماي   7 بتاريخ   لبيضاء 
رقم 777515.

3 -  تم تسجيل  لشركة في  لسجل 

رقم  تحت  بالد ر  لبيضاء   لتجاري 

502261 بتاريخ 7 ماي 2021.

151 P

مكتب  ألستاذ عبد  لوهاب  لصديقي

موثق

طريق أيو 1 إقامة  لبركة -  لطابق  ألو1 رقم 

7 وجدة

 لهاتف - فاكس : 05.36.70.25.55

 STE UNION

 COMMERCIALE AGRICOLE

DE LA MOULOUYA
SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

 ملقر  الجتماعي : بركان، تجزئة 

هنوف طريق  لسعيدية

 لرأسما1  الجتماعي : 950.000 

درهم

قر رت جماعية للشركاء
تلقاه  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

 ألستاذ عبد  لوهاب  لصديقي موثق 
قرر   2019 فبر ير   20 بتاريخ  بوجدة 

ذ ت  ملسؤولية  للشركة   لشركاء 

 UNION و ملسماة   ملحدودة 

 COMMERCIALE AGRICOLE DE

LA MOULOUYA و ملحدد رأسمالها 

درهم   950.000 في   الجتماعي 

و ملوجود مقرها  الجتماعي في بركان، 

زيقة  ليويان  لشطر  حي  لوحدة 

 لثامن ما يلي :

فر جي  على  لسيد   لحفاظ 

لبطاقة  و لحامل  عبد  لكريم 

 311900 ف  رقم   لتعريف  لوطنية 

 UNION للشركة  ملسماة  كمسير 

 COMMERCIALE AGRICOLE

ذ ت  شركة   DE LA MOULOUYA

غير  ملدة  وذلك   ملسؤولية  ملحدودة 

يحيى  فر جي  وتعيين  لسيد  محددة 

كمسير مساعد وملدة غير محددة مع 

إمضاء ت منفصلة.

صياغة  إعادة  على   ملو فقة 

للشركة من جديد   لقايون  ألسا�سي 

مع إدماج كافة  لتغيير ت و لتي طرأت 

من  للشركة  على  لقايون  ألسا�سي 

قبل و لتي لم يسبق  إلشارة إليها.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

أبريل   21 بتاريخ  ببركان   البتد ئية 

2021 تحت رقم 226.
للخالصة و إلشارة

ذ عبد  لوهاب  لصديقي

152 P

STE KFC IMMOBILIER
SARL

تأسيس شركة
 19 يوم  في  مؤرخ  لعقد عرفي  تبعا 

قو يين  وضع  تم  حيث   2021 أبريل 

ذ ت  ملسؤولية   لشركة  ملساهمة 

 ملحدودة وذ ت  ملميز ت  لتالية :

�سي  كا  ف  شركة   :  لتسمية 

 يموبيليي ش.م.م.

 لصفة  لقايويية : شركة مساهمة 

ذ ت مسؤولية محدودة.

موضوع  لشركة  حدد   :  ملوضوع 

في ما يلي :

مروج عقاري - مقاو1  لبناء.

في  حدد  لرأسما1   :  لرأسما1 

لالكتتاب  كلها  درهم   100.000

و لدفع.
11  لطابق  : رقم   ملقر  الجتماعي 

مر كش حي  زيقة  يسر    لثالث عمارة 

 لحسني  يزكان.

99سنة  بتد ء  في  حددت   :  ملدة 

من تاريخ تأسيس  لشركة.

فاتح  من  تبتدئ   :  لسنة  ملالية 
كل  من  ديسمبر   31 في  وتنتهي  يناير 

سنة.
 إلد رة : يدير  لشركة  لسيد إيمني 

ياسين ملدة غير محدودة.
تم  إليد ع   :  إليد ع  لقايوني 
لدى  بكتابة  لضبط   لقايوني 
 ملحكمة  البتد ئية اليزكان بتاريخ 10 

ماي 2021 تحت رقم 1078.
153 P

 STE HADRAMINE
IMMOBILIER

SARL
تأسيس شركة

 22 يوم  في  مؤرخ  لعقد عرفي  تبعا 
قو يين  وضع  تم  حيث   2021 أبريل 
ذ ت  ملسؤولية   لشركة  ملساهمة 

 ملحدودة وذ ت  ملميز ت  لتالية :
حضر  مين  شركة   :  لتسمية 

 موبيليي ش.م.م.
 لصفة  لقايويية : شركة مساهمة 

ذ ت مسؤولية محدودة.
موضوع  لشركة  حدد   :  ملوضوع 

في ما يلي :
مروج عقاري.

في  حدد  لرأسما1   :  لرأسما1 
لالكتتاب  كلها  درهم   100.000

و لدفع.
 ملقر  الجتماعي : إقامة  بن طفيل 
تلبرجت   103 شقة   لطابق  ألو1 

أكادير.
99سنة  بتد ء  في  حددت   :  ملدة 

من تاريخ تأسيس  لشركة.
فاتح  من  تبتدئ   :  لسنة  ملالية 
كل  من  ديسمبر   31 في  وتنتهي  يناير 

سنة.
يدير  لشركة  لسيد   :  إلد رة 
غير  ملدة  محمد   لسيد  لحاجي 

محدودة.
تم  إليد ع   :  إليد ع  لقايوني 
لدى  بكتابة  لضبط   لقايوني 
 12 بتاريخ  ألكادير   ملحكمة  لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 99512.
154 P

STE S.T.E.P ROUTES

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

بمساهم و حد

تأسيس

تبعا للعقد  لعرفي بتاريخ 22 أبريل 

ذ ت  قو يين  لشركة  تم وضع   2021

 ملميز ت  لتالية :

.STE S.T.E.P ROUTES : لتسمية 

ذ ت  شركة   :  لشكل  لقايوني 

 ملسؤولية  ملحدودة بمساهم و حد.

 ملوضوع : 

و لشبكات  أعما1  لطرق 

 ملختلفة.

وأعما1  لحفر  أشغا1  لتطوير 

 لعامة و لصرف  لصحي.

وأعما1  أعما1  لبناء  لعامة 

 لهندسة  ملديية.

حفر  آلبار وتركيبها وتجهيزها.

تزويد  شبكات  وإنشاء  تصميم 

وشبكات  لكهرباء   AEP مياه  لشرب 

و لهاتف.

تصميم وتطوير وديكور و ستنساخ 

ذ ت  و لتركيبات  جميع  ألعما1 

  لطابع  لتجاري و لصناعي و لعقاري.

أي يوع من  لعمليات  ملتعلقة بتطوير 

 الإسكان و لتطوير  لعقاري.

تطوير وخدمة ومعد ت  لتقسيم 

إلخ.

 D 195 عمارة   :  ملقر  لرئي�سي 

D  لشقة رقم  1 بلوك  تجزئة  لوكالة 

7  لطابق  لر بع أمام تجزئة  ملستقبل 

-  لضحى (  لعيون ص.ب 1131.

 لرأسما1 : حدد في مبلغ 100.000 

من  حصة   1000 إلى  مقسمة  درهم 

بالكامل  ويملكها  درهم   100 فئة 

 لسيد  لسحن  لباز.

طرف  لسيد  من  تسير   :  إلد رة 

 لحسن  لباز.
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بكتابة  تم   :  إليد ع  لقايوني 

 لضبط باملحكمة  البتد ئية بالعيون 

رقم  تحت   2021 أبريل   22 بتاريخ 

بالسجل  تسجيلها  وتم   2021/1288

رقم  تحت  لرقم  لتحليلي   لتجاري 

.36313

155 P

STE ICE AFRICA

SARL

 يس  فريكا

شركة ذ ت مسؤولية محدودة

رأسمالها : 2.000.000 درهم

مقرها  الجتماعي : بلوك 110 - 

عمارة رقم 52 حي  لشرف - أكادير

زيادة في رأس  ملا1
قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

 2020 يوفمبر   30 بتاريخ    ملنعقد 

تقرر :

بمبلغ  رأس  ملا1  في   لزيادة 

1.900.000 درهم عبر  ألرباح  ملنقولة 

إلى  درهم   100.000 من  لرفعه 

2.000.000 درهم.

رأس  توزيع  يتم  هذه  لزيادة  بعد 

 ملا1 على  لنحو  لتالي :

مائة   ICE GROUP EHF شركة 

سهم   150.000 ألف  وخمسون 

بقيمة 10 در هم للسهم.

 لسيد جيزلي جون جوستافسون، 

بقيمة  سهم   50.000 ألف  خمسون 

10 در هم للسهم.

 200.000 : مائتا ألف  في  ملجموع 

سهم بقيمة 10 در هم للسهم.

و7   6 تعديل  لفصلين  تم  وبذلك 

من  لنظام  ألسا�سي.

في  تم  لتسجيل  لقايوني  وقد 

باملحكمة  لتجارية   لسجل  لتجاري 

تحت   2020 ديسمبر   22 في  بأكادير 

رقم 97585.

157 P

STE CRIMIDESA MAROC
SA

شركة كريميديسا ماروك ش.م.

شركة مساهمة

رأسمالها : 16.516.086 درهم

سجلها  لتجاري : 1687

 1727-RP 10 ملقر  الجتماعي : كلم 

تامالوكت - تارود يت

مجلس  إلد رة  ملنعقد بتاريخ فاتح 
مارس 2021

مجلس  إلد رة  مد ولة  بمقت�سى 

 ملنعقد بتاريخ فاتح مارس 2021 قام 

مجلس  إلد رة بما يلي :

فريايدو  قبو1  ستقالة  لسيد 

 FERMANDO دليكادو  سكودر 

و لسيد   DELICADO ESCUDERO

 DAVID مارتينز  دفيد  ستبان 

ESTEBAN MARTINEZ من منصبهم 

من  بمجلس  إلد رة  بتد ء  كأعضاء 

ذمتهم  وإبر ء   2021 فبر ير   28 تاريخ 

للفترة  ملاضية.

باإلجماع  مجلس  إلد رة  صادق 

على تعيين :

بلنتمور  فيكتوريا  ماريا   لسيدة 

 MARIA VICTORIA كويتريرس 

 PLANTALAMOR CONTRERAS

و لحاملة  ذو  لجنسية  إلسبايية 

.AAF715612 لجو ز  لسفر رقم

سالس  ماريا  ريز زو   لسيدة 

 MARIA ARANZAZU كويز لس 

ذو  لجنسية   SALAS GONZALEZ

 إلسبايية و لحاملة لجو ز  لسفر رقم 

.PAG 220228

كعضوين في مجلس  إلد رة ليحال 

محل  لسيد فريايدو دليكادو  سكودر 

عن  مارتينز  دفيد  ستبان  و لسيد 

في مجلس   ملدة  ملتبقية عن مهمتهما 

 إلد رة.

يتكون مجلس  إلد رة كالتالي :

كويطرير س   لسيد  يكناسيو 

 IGNACIO CONTRERAS كاباييرو 

CABELLERO رئيسا.

بلنتمور  فيكتوريا  ماريا   لسيدة 

 MARIA VICTORIA كويتريرس 

 ،PLANTALAMOR CONTRERAS

عضو في مجلس  إلد رة.

سالس  ماريا  ريز زو   لسيدة 

 MARIA ARANZAZU كويز لس 

في  عضو   SALAS GONZALEZ

مجلس  إلد رة.

بكتابة  تم  إليد ع  لقايوني  ولقد 

ضبط  ملحكمة  البتد ئية بتارود يت 

بتاريخ 12 ماي 2021 تحت رقم 112.

158 P

 STE PHARMACIE CENTRE

RAS TABOUDA
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

بشريك و حد

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي بتاريخ 2 يناير 

فبر ير   21 بتاريخ  و ملسجل   2021

تم وضع   RE 2226 2021 تحت رقم 

قايون أسا�سي لشركة ذ ت  ملسؤولية 

تحمل  و لتي  وحيد  بشريك   ملحدودة 

 لخصائص  لتالية :

 STE PHARMACIE  :  لتسمية 

.CENTRE RAS TABOUDA

صيداليية   :  لهدف  الجتماعي 

تبيع بالتقسيط.
رأسما1 : 1.800.000 درهم.

بتاريخ  عقد  ملساهمة  بمقت�سى 

 21 في  2020  ملسجل  ديسمبر   31

 RE 2227 رقم  تحت   2021 فبر ير 

تحويل  لشخص  لذ تي  لسيدة  تم 

غزالن طاهري علوي  لحاملة ب.ت.و 
U 120151 و لتي كايت مسجلة  رقم 

تحت  بصفرو  بالسجل  لتجاري 
تحت  معنوي  إلى شخص   6151 رقم 

 PHARMACIE CENTRE RAS  سم 

.TABOUDA
تجزئة   20 رقم   :  ملقر  الجتماعي 

 لدولة مركز ر س تبودة صفرو.

 ملسيرة : غزالن طاهري علوي.

 ملدة : 99 سنة.

تم  إليد ع   :  إليد ع  لقايوني 

بتاريخ  بصفرو  باملحكمة  البتد ئية 

13 أبريل 2021 تحت رقم 2021/88.

 3287 رقم  لسجل  لتجاري 

صفرو.
بمثابة مقتطف وبيان

159 P

CABINET DE GESTION

ET DE COMPTABILITE

STE AZAAR

SARL

ر سمالها : 100.000 درهم

مقرها  الجتماعي :  لطابق  لسفلي 

رقم 173 تجزئة  زلف  لرسم 

 لعقاري رقم 12817/35  لصويرة

 لسجل  لتجاري رقم : 1065

بيع حصص  لشركة
بمقت�سى  لجمع  لعام  ملنعقد 

باملقر   2020 يوليو   28 بتاريخ 

بمقرها   AZAAR لشركة   الجتماعي 

 الجتماعي   لطابق  لسفلي رقم 173 

رقم  تجزئة  زلف  لرسم  لعقاري 

35/12817  لصويرة، تقرر ما يلي :

بيع 750 حصة  ململوكةمن طرف 

لفائدة  هموش   لسيد  لحسين  يت 

 لسيد محمد سكومي.

بيع 250 حصة  ململوكة من طرف 

 لسيدة بشرى شكيب لفائدة  لسيد 

محمد سكومي.

تحويل  لشكل  لقايوني  تم 

.SARL AU لى   SARLA للشركة من

سكومس  يونس  تعيين  لسيد  تم 

مسير للشركة ملدة غير محدودة.

للشركة  تجاري  تحديد  سم 

.LIKAA RESTO CAFE SNACK

باملحكمة  تم  اليد ع  وقد 

فبر ير   23 في  بالصويرة   البتد ئية 

2021، تحت رقم 70.

160 P
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 STE ADOTRAD

SARL AU

تفويت حصص،  لتسيير، تغيير  ملقر 
 الجتماعي، توسيع نشاط  لشركة

تجزئة  من  تغيير  ملقر  الجتماعي 

 لسعادة عمارة 50 محل 1 عين عتيق 

1 عمارة  تمارة  لى تجزئة عين  لحياة 

230 شقة رقم 5  لصخير ت

حصص  لشركة  جميع  تفويت 

عد ر  لى  لسيد   سعيد  من  لسيد 

جو د  لبوهالي.

 ستقالت  لسيد سعيد عد ر من 

منصب مسير للشركة.

تعيين  لسيد سعيد عد ر كمسير 

وحيد للشركة.

شر ء  نشاط  لشركة  توسيع 

وتجارة  لجملة  وتصنيع  وتوزيع  وبيع 

و لفحم  و الخشاب  للوقود  و لتجزئة 

منتجات  وجميع  وزيت  لوقود 

وزيزت  مثل  لوقود  و لطاقة   لبترو1 

جميع  وصناعة  و لغاز ت   لتشحيم 

و لغازية   لهيدروكربويات  لسائلة 

و لزيوت  ملعديية و لكحو1  ملحولة.

و لتصدير  لعام، وكيل   الستير د 

 العما1.

أيو ع  وجميع  يقل  ملحروقات 

 لبضائع.

و لتخزين   لخدمات  للوجيستية 

و لتعبئة  و لتفكيك  و لشحن 

و لتغليف ومنصة  لتعبئة و لتغليف.

كافيتيريا  خدمة  لوقود،  محطة 

بيع  الطار ت،  ثابت،  بسعر  مطعم 

محطة  اللعاب،  مو زية  الطار ت، 

وغسيل  متجر  خدمات  لهاتف، 

سيار ت.

باملحكمة  تم  اليد ع  لقايوني 

 5102 رقم  تحت  بتمارة،   البتد ئية 

بتاريخ 9 أبريل 2021.

161 P

STE HSE DITRIBUTION
SARL

CAPITAL : 100.000 DHS
 SIEGE : N°18 DERB MECHACH
 AV IBN KHATIB RDC ENTREE

2 FES
رفع ر سما1  لشركة

تقرير  لجمع  لعام  بمقت�سى 
 ملنعقد بتاريخ 21 أبريل 2021، تقرر 

ما يلي :
ر سما1  رفع  على   لتصديق 
درهم  لى   100.000 من   لشركة 

220.000 درهم.
وذلك  درهم   120.000 بزيادة  أي 
من حساب  ملساهمين بالشركة وعلى  
 ثر ذلك تم زيادة 1200 حصة موزعة 
حصصهم  مع  مو زة  على  ملساهمين 
خفض  تم  تأسيس  لشركة  يوم 
درهم   110.000 ب  ر سما1  لشركة 
من أجل  متصاص  لخسارة وبالتالي 
 110.000 ر سما1  لشركة  أصبح 

درهم.
تغيير أثر ذلك  ملادة 6 و ملادة 7 من 

 لنظام  السا�سي للشركة.
كتابة  لدى  تم  اليد ع  لقايوني 
بفاس  باملحكمة  لتجارية   لضبط 
رقم  تحت   ،2021 ماي   12 بتاريخ 

.2021/2307
للخالص و الشارة  الد رة

162 P

FIDUCIAIRE FIRCOFISC NEW
SARL

 SIEGE : B.P 606 BIOUGRA CHTOUKA AIT
BAHA

TEL : 05.28.81.96.10
FAX : 05.28.81.96.11

STE AJDIR SOUSS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
SARL AU

MODIFICATION
بمقت�سى عقد عرفي للجمع  لعام 
 لغير  لعادي للمساهمين في  لشركة 
بشريك  ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 
قرر   2021 أبريل   22 بتاريخ   وحيد 

ما يلي :

تفويت   : تفويت  لحصص 

حصص  لسيد  جميع  حصة   200

حصة   200  سماعيل  ملنصوري 

لفائدة عبيد  ملنصوري.

في  حدد   :  لر سما1  الجتماعي 

 200 مقسم  لى  درهم   20.000 مبلغ 

حصة بثمن 100 درهم للو حد موزع 

كالتالي :

 200  ... عبيد  ملنصوري   لسيد 

حصة.

 ملجموع ..... 100 حصة.

بكتابة  تم  اليد ع  لقايوني 

بايزكان  باملحكمة  البتد ئبة   لضبط 

بتاريخ 6  ماي 2021، رقم 1016.

163 P

FIDUCIAIRE FIRCOFISC NEW

SARL

 SIEGE : B.P 606 BIOUGRA CHTOUKA AIT

BAHA

TEL : 05.28.81.96.10

FAX : 05.28.81.96.11

STE AJDIR SOUSS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

SARL AU

MODIFICATION
بمقت�سى عقد عرفي للجمع  لعام 

 لغير  لعادي للمساهمين في  لشركة 

بشريك  ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

2021 قرر ما  أبريل   22 بتاريخ  وحيد 

يلي :

تغيير  لتسيير: تعيين  لسيد عبيد 

غير  ملدة  مسير  لشركة   ملنصوري 

محدودة.

تغيير  المضاء : تكون  المضاء ت 

لسيد  فقط  و الجتماعية   لبنكية 

عبيد  ملنصوري.

تحيين  لقايون  السا�سي.

بكتابة  تم  اليد ع  لقايوني 

بايزكان  باملحكمة  البتد ئبة   لضبط 

رقم  2021،تحت  ماي    6 بتاريخ 

.1016

164 P

 STE MAROCAIN

 D›AILLEURS
SARL AU

تعديل 
بمقت�سى عقد عرفي حرر بالرباط 

بتاريخ 1 ماي 2021، قرر  لجمع  لعام 

 MAROCAIN لشركة   لغير  لعادي 

D’AILLEURS SARL AU ، ما يلي :

من  قامة  عنو ن  لشركة  تغيير 

3 زيقة سيام  لرباط  لى  6 شقة رقم 

 لطابق  لر بع و لخامس شقة رقم 10 

حي  لرياض  محج  لرياض   22  قامة 

 لرباط.

تحديث  لنظام  السا�سي للشركة.

بكتابة  تم  اليد ع  لقايوني 

بالرباط   باملحكمة   لتجاري   لضبط 

رقم  2021،تحت  ماي    12 بتاريخ 

.111611

165 P

 STE MAROCAIN

 D›AILLEURS
SARL AU

تعديل 
بمقت�سى عقد عرفي حرر بالرباط 

بتاريخ 2 ماي 2021، قرر  لجمع  لعام 

 MAROCAIN لشركة   لغير  لعادي 

D’AILLEURS SARL AU ، ما يلي :

 100 بقيمة  درهم   160.000 بيع 

درهم لكل منها  لسيد عدي  لبعي�سي 

لجو ز  لسفر  حامل  تركي  لجنسية 

لصالح  لسيد   U11186510 رقم 

أردني  حافظ  لنسناس  عمر  عماد 

 لجنسية ويحمل بطاقة  القامة رقم 

.BE50661L

يصبح  لتوزيع  لجديد  وهكذ  

لر سما1  لشركة كما يلي :

 لسيد عماد عمر حافظ  لنسناس 

درهم   100 بقيمة  160.000 حصة   :

للسهم.

حصة   160.000  ....  ملجموع 

بقيمة 100 درهم للسهم.
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عدي  من  لسيد  كل   ستقالة 

علي  سالم  علي  و لسيد   لبوعي�سي 

 لبوعي�سي.

عمر  عماد  من  لسيد  كل  تعيين 

حافظ  لنسناس و لسيد فارس عماد 

وذلك  للشركة  كمسيرين   لنسناس 

ملدة غير محدودة.

تحديث  لنظام  السا�سي للشركة.

باملحكمة  تم  اليد ع  لقايوني 

ماي   12 بتاريخ  بالرباط   لتجارية 

2021، تحت رقم 111611.

166 P

STE EL MOUSSALI LI-

ATTIJARA
»EMILIA«

SARL

مقرها  الجتماعي : 6 زيقة ضاية 

 لعو   لطابق  لر بع رقم 16 أكد 1 

 لرباط

بالرباط  عرفي  عقد  بمقت�سى 

فور  لجمع    2020 يوليو   21 بتاريخ 

ملساهمي  لشركة   لعام  الستثنائي 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة قرر ما يلي :

موالي  :  لسيد  تفويت  لحصص 

عبد هللا  ملوصلي بفوت للسيد موالي 

ركر كي  ملوصلي 500 حصة.

فاصبح تقسيم ر سما1 كما يلي :

ركر كي  ملوصلي  موالي   لسيد 

1000 حصة.

 عتر ف شركاء بهذ   لتفويت : 

شركاء  ستقالة  لسيد  قرر  كما 

موالي عبد هللا  ملصلي.

طرف  لسيد  من  تسير  لشركة 

موالي  لرجر جي  ملصلي.

موالي  طرف  لسيد  من   مضاء 

 لرجر جي  ملصلي.

تغيير  لشكل  لقايوني للشركة من 

  »el moussali li-attijara »EMLIA

 EL MOUSSALI شركة  ش.م.م.  لى 

LI-ATTIJARA »EMLIA« ش.م.م.ش.و 

للشريك وحيد.

بمبلغ  ر سما1  لشركة  في   لزيادة 

من  يصبح  لكي  درهم   100.000

 1.000.000 درهم  لى   100.000

حصة   1000 مزدوج  باصد ر  درهم 

1000 درهم مكتتب  جديدة من فئة 

موالي  لرجر جي  طرف  لسيد  من 

ر سما1  لشركة  فأصبح   ملصلي 

1.000.000 درهم.

وبنود أخرى.

وقد تم  اليد ع  لقايوني باملحكمة 

ماي   11 بتاريخ  بالرباط   لتجارية 

2021، تحت رقم 11605.

167 P

STE HOLDING REST 
SARL

 8 تسجيل  لعقد  لعرفي  بتاريخ 

تحمل  و لتي  بالرباط   2021 أبريل 

 لخصائص  لتالية : 

تسيير  ملاركات  لعاملية.

 لهدف  الجتماعي : تقديم  لطعام 

تموين  وخدمات  لتموين  الخرى، 

مخيمات  لعطلة،  لوجبات  لسريعة 

و ملخابز، تسيير  ملاركات  لعاملية.

بكل  ملعطيات  لتي  قيام  وعموما 

تساهم في تطوير أنشطة  لشركة.
ر سما1  لشركة : 100.000 درهم 

مقسم  لى 1000 حصة من فئة 100 

على  موزعة  للحصة  لو حدة  درهم 

 لشكل  لتالي :

 100 برهيش  يوسف   لسيد 

حصة.

 لسيد هشام برهيش 300 حصة.

 لسيد رحالي حكيم 300 حصة.

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتاسيس  لنهائي.

يناير  لى  فاتح  من   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبر من كل سنة ماعد   لسنة 

 الولى تبتدئ من تاريخ  لتسجيل.

بسم هللا  :  قامة   ملقر  الجتماعي 

 25 رقم  شقة  طابق  لر بع  ملتقى 

وزيقة  فغنستان  شارع  ملقاومة 

 لرباط.

 لتسيير : من طرف  لسيد يوسف 
برهيش.

بالسجل  لتجاري  رقم  لتقييد 
باملحكمة  لتجارية بالرباط تحت رقم 

.151713
168 P

STE  IHSSAN MULTITRANS 
SARL

بالرباط  عرفي  عقد  بمقت�سى 
فور  لجمع   2021 يناير   18 بتاريخ 
ملساهمي  لشركة   لعام  الستثنائي 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة قرر ما يلي :

تفويت  لحصص :  لسيد  حسان 
هشام  و لسيد  حسان  عبد  لفتاح 
عبد  لخالق  نعومي  للسيد  يفوتون 

333 حصة.
فاصبح تقسيم رأسما1 كما يلي :

 331 عبد  لفتاح   لسيد  حسان 
حصة.

 لسيد  حسان هشام 333 حصة.
 333 عبد  لخالق  نعومي   لسيد 

حصة.
 عتر ف شركاء بهذ   لتفويت :

طرف  لسيد  من  تسيير  لشركة 
نعومي  و لسيد  عبد  لفتاح   حسان 

عبد  لخالق.
طرف  لسيد  حسان  من   مضاء 
عبد  نعومي  و لسيد  عبد  لفتاح 

 لخالق.
وبنود  خرى.

وقد تم  اليد ع  لقايوني  باملحكمة 
مارس   17 بتاريخ  بالرباط   لتجارية 

2021، تحت رقم 111817.
169 P

 CENTRE D'AFFAIRE
ADISTANCE CENTER

SARL
CAPITAL : 100.000 DHS

 SIEGE : 23 AV ANOUAL IMM
 FLEURY 11 BUREAU N°1

KENITRA
FIX : 05.37.36.02.59

بالقنيطرة  عرفي  عقد  بمقت�سى 
مسؤولية  ذ ت  شركة  تاسيس  تم 

تحمل  لخصائص  و لتي  محدودة 

 لتالية :

.STE B2N : لتسمية 

.SARL : لصيغة  لقايويية 

أجهزة  بائع   :  لهدف  الجتماعي 

بائع  للو زم  ملكتبية  كمبيوتر، 

ومقاو1 بناء مختلفة وأشغا1.

ر سما1  لشركة : 100.000 درهم 

فئة  من  حصة   1000 مقسمة  لى 

موزعة  للحصة  لو حدة  درهم   100

بين  لشركاء على  لشكل  لتالي :

 لسيد حسن بقي 180 حصة.

يورهان بقي 100 حصة.

 لسيدة رحمة  مز ن 20 حصة.

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

وضع  تاريخ  من  أي   لتاسيس  لنهائي 

 لسجل  لتجاري.

يناير  لى  فاتح  من   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبر من كل سنة ماعد   لسنة 

 الولى تبتدئ من تاريخ  لتسجيل.

23 شارع  يو 1   :  ملقر  الجتماعي 

 1 رقم  مكتب   11 فلوري   قامة 

ميموزة  لقنيطرة.

 ملسيرة :  لسيدة رحمة  مز ن.

رقم  لسجل  لتجاري : 60583.

170 P

 STE  PROSPECT 21
SARL

تغيير ت مختلفة
على  ثر مد والت  لجمعية  لعامة 

 16 بتاريخ   الستثنائية  ملنعقدة 

فبر ير 2021، قرر مساهمو   لشركة 

PROSPECT 21 ش.ذ.م.م. ما يلي :

بيع  السهم.

 150 يبيع  لهاللي  حمد   لسيد 

سهما للسيد  لتوفقي خالد.

تحويل   : تحويل  لشكل  لقايوني 

ذ ت  شركة  من   لشكل  لقايوني 

 ملسؤولية  ملحدودة SARL،  لى شركة 

بشريك  محدودة  ذ ت  ملسؤولية 

.SARL AU وحيد
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يقل  ملقر   : يقل  ملقر  الجتماعي 

مجموعة  من  للشركة   الجتماعي 

يعقوب  1 شارع  الجتهاد حي  رقم   88

زيقة   9 رقم   ملنصور،  لرباط  لى 

 لرياض شقة رقم 10 حسان  لرباط.

توسيع  لهدف  الجتماعي للشركة: 

باضافة  الهد ف  لتالية :

و ملؤسساتية  بالتركيبات   لقيام 

للعمليات  لعقار ت  و لتقنو،  ملالية 

وعمليات  لتهيئة  و ملنشئات 

و اليتاجية.

و العمارية  در سات  لعمر يية 

و لدر سات  لتعميرية و لتهيئية.

و لفنون  در سات  لسكن 

 لجميلة.

و يتاج  لنماذج  وتصميم  در سة 

و ملجسمات وجميع  لنماذج  ملعمارية 

و لتخطيط  لعمر ني.

ونشر  و يتاج  و نشاء  تصميم 

بموضوع  يتعلق  تقرير  مستند  و  أي 

 لشركة بشكل مباشر أو غير مباشر، 

من  خر  أو  و حد  جزئيا،  لى  أو  كليا 

من  أعاله  و   النشطة  ملشار  ليها 

 ملحتمل أن يرجو  لها.

باملحكمة  تم  اليد ع  لقايوني 

 لتجارية  بتاريخ 11 ماي 2021، تحت 

رقم 111622.

171 P

STE MAKA FISH

SARL

تصفية  لشركة
بموجب محضر  جتماع قرر مسير 

ومساهمي  ملؤسسة ما يلي :

 MAKA FISH تصفية  لشركة 

ش.ذم.م.

تم وضع وثائق  لتصفية باملحكمة 

ماي   7 بتاريخ  بالعيون   البتد ئية 

2021، تحت رقم 2021/1163.

172 P

مكتب  ملستشار

37 زيقة جبل تازكا رقم 1  كد 1  لرباط

 لهاتف : 05.37.77.50.71 

 ALMOUSTACHAR @ : لبريد  اللكتروني 

MENARA.MA

STE ARREAU INVEST
SARL

شركة ذ ت مسؤولية محدودة

تاسيس شركة
ماي   3 بتاريخ  بموجب عقد عرفي 

وضع  لقايون  السا�سي  تم   2021

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  لشركة 

باملو صفات  لتالية :

 لتسمية  لتجارية : أور أيفست.

 ملقر  الجتماعي :  قامة جولي كو ن 
أكد 1  هارون  لرشيد  زيقة   ،2 رقم 

10090  لرباط.

تاجير  لعقار ت  لعارية   :  لهدف 

و لغير  ملجهزة.

 ملدة : 99 عاما.
ر سما1  لشركة : 100.000 درهم 

فئة  من  حصة   1000 مقسمة  لى 

بالكامل  مكتتبة  للو حدة  درهم   100

ومحررة كاملة يقد  كما يلي :

لشركة  حصة  جتماعية   960

 CHEMS هولدينغ  شمس 

بر سما1  ش.م.م.   HOLDING

ذ ت  ملقر  درهم،   200.000

شارع   2 بالرباط،   الجتماعي  لكائن 

كو ن  جولي  هارون  لرشيد،  قامة 
 كد 1، و ملسجلة في  لسجل  لتجاري 

بالرباط تحت رقم 119.367.

للسيد  حصة  جتماعية   30

مغربي  لجنسية،  عازم،  ملفضل 

1919،  لحامل  يويبر  فاتح  مو ليد 

 ،A203921 رقم  للبطاقة  لوطنية 

ساحة  لزعير،  في  لرباط،  مقيم 

د ر لسالم، عمارة A219  لسوي�سي.

للسيدة  حصة  جتماعية   10

مغربية  سلمة  لشاوي  لغالي، 

يناير   3 بتاريخ  و ملزد دة   لجنسية 

للبطاقة  لوطنية  و لحاملة   1978
تجزئة  في  A783618و لقاطنة  رقم 

 لنخيلة 16 شقة رقم 2 تمارة.

 لتسيير :  لسيد ملفضل عازم.

بالسجل  لتجاري  تم  اليد ع 

بالرباط بتاريخ 18 ماي 2021، تحت 

رقم 111731.
 ملسير

173 P

STE SARED›S CAR
SARL

سبتمبر   22 بتاريخ  محضر  برسم 

2020 تقرر ما يلي :

تغيير  ملقر  الجتماعي للشركة من 

39 تجزئة خولة  ملخزن 1 لبير جديد 

 لى 2 و د كرو و دي زم.

عقلي   ستقالة  ملسير  لسيدة 

رقم  للبطاقة  لوطنية  ليلى  لحاملة 

يادية  وتعيين  لسيدة   QA171107

فايدي  لحاملة للبطاقة  لوطنية رقم 

WB182179 كمسير للشركة.

باملحكمة  تم  اليد ع  لقايوني 

 23 بتاريخ  زم  بو دي   البتد ئية 

 2020/181 رقم  تحت   ،2020 يويبر 

 لسجل  لتجاري رقم 1125.

174 P

 STE CONSTRICTRAV
SARL AU

تاسيس شركة
 13 بتاريخ  مسجل  عقد  برسم 

شركة  تأسيس  تم   2021  بريل 

ذ ت  لخصائص   CONSTRICTRAV

 لتالية :

تجزئة   102  :  لعنو ن  لتجاري 

 لسويقة و دي زم.

 CONSTRICTRAV SARL : السم 

.AU

رقم  جو د  لصالحي،   :  لشركاء 

.QA131337 لبطاقة 

تجارة  مختلفة،  أشغا1   :  لغرض 

وتصدير و ستير د.

رقم  جو د  لصالحي،   :  لتسيير 

.QA131337 لبطاقة 

باملحكمة  تم  اليد ع  لقايوني 

أبريل   20 بتاريخ   البتد ئية بو دي زم 

2021، تحت رقم 2021/22  لسجل 

 لتجاري رقم 1167.

175 P

STE NIZITRAV
SARL

أبريل   28 بتاريخ  محضر  برسم 

2021 تقرر ما يلي :

شكل  رض  على  عيني  يقل 

ذ ت  لرسم  مرب  متر   287 مساحتها 

ر سما1  في   T/2529 رقم   لعقاري 

 لشركة  لكائنة ب 218  شارع محمد 

 لخامس و دي زم.

باملحكمة  تم  اليد ع  لقايوني 

ماي   17 بتاريخ  زم  بو دي   البتد ئية 

2021، تحت رقم 2021/29  لسجل 

 لتجاري رقم 827.

176 P

STE OSMAR TRANS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

تاسيس شركة
 22 في  مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 

ذ ت  شركة  تاسيس  تم   2021 أبريل 

لها  وحيد  بشريك  مسؤولية محدودة 

 ملو صفات  لتالية :

.OSMAR TRANS : لتسمية 

 لهدف  الجتماعي : يقل  لبضائع، 

مو د  لبناء  تجارة  عقاري،  منعش 

بالتقسيط.

أيو 1  23 شارع   :  ملقر  الجتماعي 

 1 رقم  مكتب   11 فلوري   قامة 

ميموزة  لقنيطرة.

 لر سما1 : حدد ر سما1  لشركة 

في 100.000 درهم.

تسيير  لشركة : عين  لسيد عزيز 

جميع  مع  للشركة  مسير   قبادي 

 لصالحيات.
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بكتابة  تم  اليد ع  لقايوني 
باملحكمة  البتد ئية   لضبط 
تحت  لسجل  لتجاري  بالقنيطرة، 

رقم 60587.
177 P

STE BENHLAL
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
تاسيس شركة

 13 في  مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 
سبتمبر 2018 تم تاسيس شركة ذ ت 
لها  وحيد  بشريك  مسؤولية محدودة 

 ملو صفات  لتالية :
.STE BENHLAL : لتسمية 

  لهدف  الجتماعي :  لفالحة.
 ملقر  الجتماعي :  يت عي�سى  يت 

قسو تيفلت.
 لر سما1 : حدد ر سما1  لشركة 

في 100.000 درهم.
تسيير  لشركة : عين  لسيد ميلود 
جميع  مع  للشركة  مسير   حجاج 

 لصالحيات.
باملحكمة  تم  اليد ع  لقايوني 
رقم  تحت   البتد ئية  لخميسات، 

 لسجل  لتجاري رقم 28521.
للنسخ و لبيان

 لوكيل

178 P

STE CMS TECK
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
تاسيس شركة

 1 في  مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 
تم تاسيس شركة ذ ت    ،2021 ماي 
لها  وحيد  بشريك  مسؤولية محدودة 

 ملو صفات  لتالية :
.STE CMS TECK : لتسمية 

:  الشغا1    لهدف  الجتماعي 
تجارة   ملختلفة  و  لبناء،  لتنظيف 

 للو زم  ملكتبية.
23 شارع  يو 1   :  ملقر  الجتماعي 
 1 رقم  مكتب   11 فلوري   قامة 

ميموزة  لقنيطرة.

 لر سما1 : حدد ر سما1  لشركة 

في 100.000 درهم.

عين  لسيد    : تسيير  لشركة 

مع جميع  للشركة  زوبير مسير    يوب 

 لصالحيات.

باملحكمة  تم  اليد ع  لقايوني 

رقم  تحت  بالقنيطرة،   البتد ئية 

 لسجل  لتجاري رقم 60587.
للنسخ و لبيان

 لوكيل

179 P

 ئتمايية فيدينو 

محمد بوملان

مقر : شارع  لقاهرة عمارة 217 شقة رقم 2 

تمارة

 لهاتف  لفاكس : 05.37.61.18.31

STE MADANE MENUISERIE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

تاسيس شركة
مسؤولية  ذ ت  شركة  تاسيس 

ر سمالها  وحيد،  بشريك  محدودة 

مركزها  الجتماعي  درهم   100.000

عال1  سيدي   365 رقم  حي  لنصر 

 لبحر وي.

بمقت�سى عقد عرفي حرر بسيدي 

أبريل   11 بتاريخ  عال1  لبحر وي 

2021 تاسست شركة ذ ت مسؤولية 

باملو صفات  وحيد  بشريك  محدودة 

 لتالية :

 MADANE  :  لتسمية 

.MENUISERIE

ذ ت  شركة   :  لشكل  لقايوني 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

وبيع  :  لنجارة   لهدف  الجتماعي 

 لخشب بالتقسيط، مقاولة  الشغا1 

 ملختلفة.

ر سما1  لشركة : يصل  لر سما1 

وهو  درهم   100.000  الجتماعي  لى 

موزع على 1000 حصة من فئة 100 

كامل  بشكل  ومحررة  للو حدة  درهم 

للسيد مد ن  لعربي.

رقم  حي  لنصر   :  ملقر  الجتماعي 

365 سيدي عال1  لبحر وي.

يناير  لى  فاتح  من   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبر.

سنة  بتد ء   99  :  ملدة  لقايويية 

من  لتسجيل في  لسجل  لتجاري.

 لتسيير : مد ن  لعربي.

بالسجل  تم  اليد ع   لقايوني 

 لتجاري باملحكمة  البتد ئية بتيفلت 

يوم 10 ماي 2021، تحت رقم 131.
ملخص قصد  لنشر

180 P

  STE FONDS MAROC

FORETS

SARL

CAPITAL : 3.002.700 DHS

 SIEGE : RABAT IM CDG PLACE

MOULAY EL HASSAN

RC N° : 73227 RABAT

بمقت�سى محضر  لجمعية  لعامة 

غير  لعادية بتاريخ 30 سبتمبر 2020 

تقرر ما يلي :

 ملادة 7.2 : يتم تحديد ر سما1 في 

مقسم  وهو  درهم   3.002.700 مبلغ 

قيمة  صلية  ذ ت  سهم   30.027  لى 

وفقا  للسهم  لو حد،  درهم   100

لقر ر ت  لجمعية  لعامة غير  لعادية 

بتاريخ 30 سبتمبر 2020.

ترقم  السهم من 1  لى 30.027.

بكتابة  تم  اليد ع  لقايوني 

بالرباط  باملحكمة  لتجارية   لضبط 

رقم  تحت   ،2021 ماي   5 بتاريخ 

.111132
للخالصة و لبيان

 ملجلس  الد ري

181 P

 STE YAMNA TRADE

HOLDING

(YTH(

شركة ذ ت مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها  الجتماعي : رقم 30 شقة رقم 

8 شارع موالي  حمد لوكيلي حسان 

 لرباط

تاسيس شركة

بموجب عقد عرفي بتاريخ 9  بريل 

2021،  تمت  ملصادقة على 

 لقايون  السا�سي لشركة ذ ت 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد لها 

 لخصائص  التية :

 STE YAMNA : لتسمية  لتجارية 

.TRADE HOLDING

ذ ت  شركة   :  لصفة  لقايويية 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد. 

و لتصدير  :  الستير د    لهدف 

و الستشار ت  الد رية.

جميع  لعمليات  عامة  بصفة 

 ملرتبطة بصفة مباشرة أو غير مباشرة 

بنشاط  لشركة.

 ملقر  الجتماعي : رقم 30 شقة رقم 

لوكيلي حسان  موالي  حمد  شارع   8

 لرباط.

درهم   100.000  :  لر سما1 

فئة  من  حصة   1000 مقسمة  لى 

100 درهم للحصة  لو حدة.

 ملدة : 99 سنة بعد  لتأسيس.

يوسف  :  لسيد  لدوهو  تسيير 

ملدة غير محدودة.

وقد تم  اليد ع  لقايوني باملحكمة 

ماي   6 بتاريخ  بالرباط   لتجارية 

رقم  لسجل  لتجاري  تحت    ،2021

رقم 151879.

182 P
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STE MEDISEL
SARL AU

CAPITAL : 250.000 DHS

ICE : 001562551

IF N°: 05370011

RC N° : 2165 NADOR

 SIEGE : 50 BLV MOHAMED

ZERKTOUNI NADOR

حل  لشركة وتصفيتها
بمقت�سى  ملحضر  ملوقع بتاريخ 5 

يحيى  طارق  قرر  لسيد   2021  بريل 

لشركة  و ملسير  لوحيد   لشريك 

مسؤولية  ذ ت  شركة   MEDISEL

محدودة بشريك وحيد،

 رأسمالها 250.000 درهم،

محمد  شارع   50 مقرها    لكائن 

 لزرقطوني،  قليم  لناظور ما يلي :

 5 تاريخ  من  حل  لشركة  بتد ء 

 بريل 2021.

تعيين  ملصفي للشركة في شخص 

و لحامل  بنفسه  يحيى  طارق   لسيد 

للبطاقة  لوطنية رقم 215111س.

 ملقر  لرئي�سي لتصفية  لشركة هو 

50 شارع محمد  لزرقطوني  لناظور.

بكتابة  تم  اليد ع  لقايوني 

باملحكمة  البتد ئية   لضبط 

با ياظور، بتاريخ 6 ماي 2021، تحت 

رقم 922.

183 P

STE TAYBAT AL BAHR
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

وضع  تم  عرفي  عقد  بمقت�سى 

ذ ت  لشركة   لقايون  السا�سي 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد بالخصائص  لتالية :

.TAYBAT AL BAHR : لتسمية 

مسؤولية   :  لشكل  لقايوني 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد.

بسعر  مطعم   :  لهدف  الجتماعي 

ثابت.

تاريخ  من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

تسجيلها بالسجل  لتجاري.

 ملسير  لوحيد :  لساهل محمد.

درهم   100.000  :  لرأسما1 

موزعة على  لشكل  لتالي :

 1000 محمد   لسيد  لساهل 

حصة.

 لعنو ن  الجتماعي :  قامة  سامة 

1 تجزئة سعيد حجي رقم 7 متجر رقم 

1 بالطابق  الر�سي عمارة E سال.

من  تبتدئ   :  لسنة  الجتماعية 

فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر.

باملحكمة  البتد ئية  تم  اليد ع 
رقم  لسجل  لتجاري  تحت  بسال 

بتاريخ 3 ماي 2021.

184 P 

STE TACOS DE BELGE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

وضع  تم  عرفي  عقد  بمقت�سى 

ذ ت  لشركة   لقايون  السا�سي 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد بالخصائص  لتالية :

.TACOS DE BELGE : لتسمية 

مسؤولية   :  لشكل  لقايوني 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد.

بسعر  مطعم   :  لهدف  الجتماعي 

ثابت.

تاريخ  من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

تسجيلها بالسجل  لتجاري.

 ملسير  لوحيد : مجيد  ياس.

درهم   100.000  :  لرأسما1 

موزعة على  لشكل  لتالي :

 لسيد مجيد  ياس 1000 حصة.

 لعنو ن  الجتماعي :  قامة  سامة 

5 تجزئة سعيد حجي رقم 8 متجر رقم 

5 بالطابق  الر�سي عمارة E سال.

من  تبتدئ   :  لسنة  الجتماعية 

فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر.

باملحكمة  البتد ئية  تم  اليد ع 
رقم  لسجل  لتجاري  تحت  بسال 

36120 بتاريخ 22  بريل 2021.

185 P

 STE AV SPORT
SARL

مقرها  الجتماعي : متجر رقم 11 » « 

طريق  لجبل در دب رقم 17 طنجة

 لسجل   لتجاري رقم : 116277 

بطنجة

في  مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

قد   2021 فبر ير   8 بتاريخ  طنجة، 

ذ ت  ملسؤولية  شركة  تأسيس  تم 

 ملحدودة بالخصائص  لتالية :

 لهدف  الجتماعي : صنع وتصميم 

جميع  ملنتوجات  ملتعلقة  وتسويق 

بالرياضة.

تنظيم  لفعاليات  لرياضية.

 لقيام باعما1 مختلفة في مجالت 

مختلفة.

 قتناء أو تأجير أي معد ت متعلقة 

باالنشطة  ملذكورة  عاله.

 ملدة : 99 سنة من يوم تسجيله في 

 لسجل  لتجاري بطنجة.

تحديد  تم   : رأسما1  لشركة 

درهم   100.000 بمبلغ  رأسما1 

فئة  من  حصة   1000 مقسمة  لى 

مرقمة  للحصة  لو حدة  درهم   100

على  لنحو  وموزعة   1000 1  لى   لى 

 لتالي :

 125 عبد  لرحيم  لهوز ر   لسيد 

حصة.

 .. سعيد  لزكري  محمد   لسيد 

125 حصة.

 لسيد سبف  لدين  لنايب .. 125 

حصة.

 لسيد  لعربي مالك .. 125 حصة.

 125  ..  لسيد  ملصطفى  لناصر 

حصة.

 .. عبد  لرحمن  لبيدي   لسيد 

125 حصة.

 125  ..  لسيد عبد  لرحيم كمر و 

حصة.

 لسيد عمر  لزبيري .. 125 حصة.

طريق   » «  11 رقم  متجر   :  ملقر 

 لجبل حي در دب رقم 17 طنجة.

:  لسيد  ملصطفى  لناصر   ملسير 

و  لسيد عبد  لرحيم  لهوز ر و لسيد 

 لعربي مالك لفترة غير محدودة.

يناير  لى  فاتح  من   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبر من كل سنة ماعد   لسنة 

تاريخ  لتسجيل  من  تبتدئ   الولى 

لطنجة  في  لسجل  لتجاري   لشركة 

 لى غاية 31 ديسمبر 2021.

5 % لتكوين   لفو ئد : سيتم  خذ 

صندوق  الحتياط  لقايوني.

محفوظ  تم  اليد ع  لقايوني 

بطنجة  بسجل  ملحكمة  لتجارية 

رقم  تحت   ،2021 ماي   10 بتاريخ 

 اليد ع 212.261.

186 P

 STE IHSSANE HOUSE

SARL AU

رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها  الجتماعي : 378 شارع 

 لحسن  لثاني رقم 2  لرباط

بمقت�سى  لجمع  لعام  ملؤرخ 

بتاريخ فاتح فبر ير 2021 قرر  لشريك 

لشركة  حسانهاوس،   لوحيد 

 IHSSANEHOUSE ش..م.م.ش.و 

: SARL AU

شركة  حسانهاوس  تصفية 

 IHSSANEHOUSE ش.م.م.ش.و 

.SARL AU

تعيين  لسيدة  حسان  حد دي 

كمصفية للشركة.

في  للشركة  تحديد  ملقر  لرئي�سي 

شارع  لحسن   378   :  لعنو ن  لتالي 

 لثاني رقم 2  لرباط.

تم  اليد ع  لقايوني لدى  ملحكمة 

أبريل   28 بتاريخ  بالرباط   لتجارية 

2021، تحت رقم 113213.

187 P
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 STE PARCS VERTS DE

 LOISIRS

 SARL

رأسمالها : 1.000.000 درهم

مقرها  الجتماعي : شقة 1 عمارة 

351 شارع موالي علي  لشريف 

مسيرة 1 تمارة

بمقت�سى  لجمع  لعام  ملؤرخ 

2021 قرر  لشركاء   17 فبر ير  بتاريخ 

لشركة بارك فيغط دولو زيغ، ش.م.م.  

  PARCS VERTS DE LOISIRS SARL

ما يلي  :

دو  فيغط  بارك  شركة  تصفية 

 PARCS VERTS DE ش.م.م.  لو زيغ 

.LOISIRS SARL

موحتي  حساين   تعيين  لسيد 

كمصفي للشركة.

لتصفية  تحديد  ملقر  لرئي�سي 

 1 شقة   : في  لعنو ن  لتالي   لشركة 

عمارة 351 شارع موالي علي  لشريف 

مسيرة 1 تمارة.

تم  اليد ع  لقايوني لدى  ملحكمة 

ماي    11 بتاريخ  بالرباط   لتجارية 

2021، تحت رقم 111626.

188 P

  STE LE CHOIX

SARL  AU

رأسمالها : 500.000 درهم

مقرها  الجتماعي : 93 مسيرة 2 

مجموعة 1 تمارة

بمقت�سى  لجمع  لعام  ملؤرخ 

2021 قرر  لشريك  17 فبر ير  بتاريخ 

 لوحيد لشركة لوشوى ش.م.م.ش.و 

LE CHOIX SARL AU ما يلي  :

لوشوى  شركة  تصفية 

 LE CHOIX SARL AU ش.م.م.ش.و 

ما يلي  :

موحى    موحتي  تعيين  لسيد 

كمصفي للشركة.

لتصفية  تحديد  ملقر  لرئي�سي 

 لشركة في  لعنو ن  لتالي : 93 مسيرة 

2 مجموعة 1  تمارة )م(.

تم  اليد ع  لقايوني لدى  ملحكمة 

ماي    11 بتاريخ  بالرباط   لتجارية 

2021، تحت رقم 111625.

189 P

 STE    AGRO BUSINESS

 CONSULTING &

 DEVELOPPEMENT

SARL  AU

رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها  الجتماعي : 378 شارع 

 لحسن  لثاني رقم 2  لرباط

بمقت�سى  لجمع  لعام  ملؤرخ 

قرر   2021 فبر ير   15 بتاريخ 

لشركة  جرو   لشريك  لوحيد 

دفلوبمنت    & كونسيلتبنج  بيزييس 

ش.م.م.ش.و. ما يلي  :

شركة  جرو  تصفية 

 & كونسيلتبنج  بيزييس 

 AGRO ش.م.م.ش.و  دفلوبمنت  

 BUSINESS CONSULTING &

  DEVELOPPEMENT SARL AU

رشيد  لدردري  تعيين  لسيد 

كمصفي للشركة.

لتصفية  تحديد  ملقر  لرئي�سي 

 378   : في  لعنو ن  لتالي   لشركة 

شارع  لحسن  لثاني رقم 2  لرباط.

تم  اليد ع  لقايوني لدى  ملحكمة 

ماي    11 بتاريخ  بالرباط   لتجارية 

2021، تحت رقم 111611.

190 P

CABINER BAKADIR
 CONSEIL JURIDIQUE FISCAL

COMPTABLE

شركة جينفال 
شركة محدودة مسؤولية
رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها  الجتماعي : مجموعة  لتقدم  
ج ه 17-2  لطابق  لثاني سيدي 

 لبريو�سي  لد ر لبيضاء
تأسيس شركة

أبريل   20 عقد  ملؤرخ  بمقت�سى 
وضع  لقايون  السا�سي  تم   ،2021
محدودة  لشركة  بالد ر لبيضاء 

 ملسؤولية مميز تها  لتالية :
:  لترويج  لعقاري   لهدف 

و العما1  ملختلفة.
شر ء وبيع  الر �سي.

و لبيئة  باعما1  لبناء    لقيام 
و لسكك  و لطرق  و لصرف  لصحي 
و ملطار ت  و ملو نئ   لحديدية 
و مد د ت  ملياه،  و لري  و لسدود 

 ستير د وتصدير.
 عما1  لبناء و لهندسة  ملديية.

وتوريد   العما1  لصناعية 
وتركيب  ملعد ت  لهيدروميكاييكية.

باي  حصص  على   الستحو ذ 
جميع  في  من  الشكا1،  شكل 
 لشركات أو  لشركات  لقائمة أو  لتي 
يكون غرضها  و لتي  سيتم  نشاؤها،  
بالغرض  متعلقا   ملؤس�سي مشابها  و 

 ملشار  ليه  عاله.
جميع  لعمليات  في   ملشاركة 
مباشر  بشكل  و لصناعية   لتجارية 
أو غير مباشر من خال1  نشاء شركة 
جديدة  و مساهمة أو رعاية  و  كتتاب 

 و شر ء  سهم  اليدماج و لتحالف.
بشكل عام كل  لعمليات  لتجارية 
و لغير  و لصناعية،  لعقارية   ملالية 
عقارية ذ ت  لصلة بتطوير  لشركة.

 لتسمية : جينفا1، ش.م.م.
 ملقر  الجتماعي : مجموعة  لتقدم 
سيدي  2-17  لطابق  لثاني  ه  ج 

 لبريو�سي،  لد ر لبيضاء.
 ملدة : 99 سنة.

 لرأسما1 : 100.000 درهم.
مقسمة كالتالي :

 500  .... سعيد   لسيد  لحسيني 

حصة.

 500  .... فريدي  دريس   لسيد 

حصة.

 ملجموع ............... 1000 حصة.

ودريس  سعيد  :  لحسيني   الد رة 

فريدي.

 المضاء :  لحسيني سعيد ودريس 

فريدي.

 لسنة  الجتماعية : من فاتح يناير 

 لى 31 ديسمبر.

لالحتياط  لقايوني   %  5  :  الرباح 

 لباقي يعطى للحصص.

باملركز  تم  اليد ع  لقايوني 

بالد ر لبيضاء   ملحكمة  لتجارية 

رقم  تحت   ،2021 ماي   6 بتاريخ 

.777302
 الد رة

191 P

STE IMOCAS

شركة ذ ت مسؤولية محدودة

 لسجل  لتجاري رقم : 9565  يزكان

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

قررت  لجمعية   ،2020 أكتوبر   12  

بمثابة  لجمع   لعامة  ملنعقدة 

للشركة  ملسماة   لعام  الستثنائي 

ر سمالها  ش.م.م.   IMOCAS

مقرها  درهم،  لكائن   1.000.000

عند  لوكالة  لفالحية  ملو1،  بايت 

طريق  لسوس،  لحي  لصناعي، 

بيوكرى ما يلي :

تعيين مكان  ملرحوم  لحاج أحمد 

سبتمبر   22 بتاريخ  سيدينو  ملتوفى 

مهام  يتولى  كان  و لذي   ،2016

 ALLEON PHILIPPE ,لتسيير  لسيد 

ثان  كمسير   MICHEL, MARIE

للشركة.

ملدة  تسيير  لشركة  سيتم  وعليه 

غير محدودة، باالمضاء  لوحيد الحد 

 ملسيرين :
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 ALLEON JACQUES  لسيد 

 OLIVIER, GERARD, MARIE

 ALLEON PHILIPPE, أو  لسيد 

.MICHEL, MARIE

بكتابة  تم  اليد ع  لقايوني 

بايزكان  باملحكمة  البتد ئية   لضبط 

بتاريخ 21 يويبر 2020.
للخالصة و لبيان

192 P

STE WASSIM SAHARA
شركة ذ ت   ملسؤولية  ملحدودة 

بمساهم و حد

تاسيس شركة
 26 بتاريخ  للعقد  لعرفي  تبعا 

قو يين  وضع  تم   ،2012 سبتمبر 

 لشركة ذ ت  ملميز ت  لتالية :

 STE WASSIM  :  لتسمية 

.SAHARA

ذ ت  شركة   :  لشكل  لقايوني 

 ملسؤولية  ملحدودة بمساهم و حد.

: بيع بالجملة  السماك،   ملوضوع 

و ملأكوالت   لقشريات،  لرخويات 

 لبحرية و العشاب  لبحرية.

يقل  لبضائع.

وتجارة  للغير  يقل  لبضائع 

و سيتر د وتصدير.

: شارع الال حسناء   ملقر  لرئي�سي 

حي  لنهضة رقم 296 بوجدور.

 لر سما1 : حدد في مبلغ 100.000 

من  حصة   1000 مقسمة  لى  درهم 

بالكامل  ويملكها  درهم   100 فئة 

 لسيد يجيم باملغمض.

طرف  لسيد  من  تسير   :  الد رة 

يجيم باملغمض.

بكتابة  تم  اليد ع  لقايوني 

 لضبط باملحكمة  البتد ئية بالعيون 

رقم  تحت   ،2012 أكتوبر   10 بتاريخ 

2012/1081، وتم تسجيلها بالسجل 

رقم  تحت  لرقم  لتحليلي   لتجاري 

.12975

193 P

ديو ن  ألستاذة دينا بغد دي موثقة بالد ر 
 لبيضاء

حي فلوريد  سيدي معروف   261
Tel: 0522 78 69 30 Fax : 0522 58 10 72

 STE  FORTRESS TRAINING
S.A.R.L.A.U

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
 ذ ت  لشريك  لوحيد

رأسمالها : 100.000 درهم
 RES AL:ملقر  الجتماعي 

 MOUSTAKBAL GH1 IMM 108
   N°3 SIDI MAAROUF

 لد ر  لبيضاء
تلقته  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
 ألستاذة دينا بغد دي، موثقة بالد ر 
2021،  تم  27 أبريل   لبيضاء بتاريخ 
لشركة  تأسيس  لقايون  ألسا�سي 
ذ ت  ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

 لشريك  لوحيد  لخاصيات  آلتية : 
 FORTRESS  :  لتسمية 
ذ ت  شركة   ،TRAINING SARL.AU
ذ ت  لشريك   ملسؤولية  ملحدودة 

 لوحيد.
جميع   :  لهدف  الجتماعي 

 ألنشطة  ملتعلقة بأيظمة  المن.
 ملقر  الجتماعي : إقامة  ملستقبل 
 ملجموعة  لسكنية رقم 1 عمارة رقم 

108 سيدي معروف.
درهم   100.000   لرأسما1: 
مقسمة  لى 1000حصة من فئة 100 

درهم للحصة  لو حد.
  ملدة: 99 سنة  بتد ء من تسجيل 
عد   ما  بالسجل  لتجاري،   لشركة 
مسبق  حل  أو  تمديد  ملدة  حالة  في 

للشركة.
مهام  لتسيير  أسندت   لتسيير: 
صبحي  ملسير  يور  لدين  للسيد 

 لوحيد وملدة غير محددة.
  لسنة  الجتماعية: من فاتح يناير 

 لى غاية 31 دجنبر .
بكتابة  تم  إليد ع  لقايوني 
 لضبط لدى  ملحكمة  لتجارية بالد ر 
بتاريخ   777811 رقم  تحت   لبيضاء 

11 ماي 2021.
 ألستاذة دينا بغد دي 

194 P

ديو ن  ألستاذة دينا بغد دي
موثقة بالد ر لبيضاء

حي فلوريد  سيدي معروف 261
TEL : 0522786930
FAX : 0522581072

FORTRESS CLEANING
S.A.R.L A.U

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

رأسمالها : 100.000.00 درهم 
 RES AL : ملقر  إلجتماعي 

 MOUSTAKBAL GH1 IMM.
 108 N°3 SIDI MAAROUF

CASABLANCA
تلقته  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
موثقة  بغد دي،  دينا   ألستادة 
أبريل   22 بتاريخ  بالد ر لبيضاء 
2021، تم تأسيس  لقايون  ألسا�سي 
لشركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد  لخاصيات  آلتية :
 FORTRESS  :  لتسمية 
شركة   CLEANING S.A.R.L A.U
ذ ت  ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

 لشريك  لوحيد.
 لهدف  إلجتماعي :

جميع  ألنشطة  ملتعلقة بالنظافة 
و لبستنة.

 ملقر  إلجتماعي : إقامة  ملستقبل 
 ملجموعة  لسكنية رقم 1 عمارة رقم 

108 سيدي معروف.
درهم   100.000.00  :  لرأسما1 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة  لو حدة.
 ملدة : 99 سنة  بتد ء من تسجيل 
 لشركة بالسجل  لتجاري ، ما عد  في 

حالة تمديد أو حل مسبق للشركة.
مهام  لتسيير  أسندت   :  لتسيير 
صبحي  ملسير  يور لدين  للسيد 

 لوحيد وملدة غير محددة.
 لسنة  إلجتماعية : من فاتح يناير 

إلى غاية 31 ديسمبر.
بكتابة  تم  إليد ع  لقايوني 
لدى  ملحكمة  لتجارية   لضبط 
 777816 رقم  تحت  بالد ر لبيضاء 

بتاريخ 11 ماي 2021.
195 P

ديو ن  ألستاذة دينا بغد دي

موثقة بالد ر لبيضاء

حي فلوريد  سيدي معروف 261

TEL : 0522786930

FAX : 0522581072

GALIATI DISTRIBUTION
S.A.R.L

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
رأسمالها : 100.000.00 درهم 

 ANGLE : ملقر  إلجتماعي 

 RUE D’ALGER ET 2, RUE

 ABOU BAKR AL BAKALANI,

 3EME ETAGE, APPT N°11

 EX LUSITANIA ANFA

CASABLANCA

تلقته  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

موثقة  بغد دي،  دينا   ألستادة 

أبريل   22 بتاريخ  بالد ر لبيضاء 

2021، تم تأسيس  لقايون  ألسا�سي 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  لشركة 

ذ ت  لخاصيات  آلتية :

 GALIATI  :  لتسمية 

 DISTRIBUTION S.A.R.L A.U

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة.

 لهدف  إلجتماعي :

جميع  ألنشطة  ملتعلقة 

و لحلويات  منتجات  ملخابز  بتصنيع 

و ملعجنات.

 ANGLE RUE  :  ملقر  إلجتماعي 

 D’ALGER ET 2, RUE ABOU BAKR

 AL BAKALANI, 3EME ETAGE,

 APPT N°11 EX LUSITANIA ANFA

.CASABLANCA

درهم   100.000.00  :  لرأسما1 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة  لو حدة.

 ملساهمة : 

سلمى  لشر يبي   لسيدة 

50.000.00 درهم.

 لسيدة لينا  لشر يبي 50.000.00 

درهم.

 ملدة : 99 سنة  بتد ء من تسجيل 

 لشركة بالسجل  لتجاري ، ما عد  في 

حالة تمديد أو حل مسبق للشركة.
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مهام  لتسيير  أسندت   :  لتسيير 

للسيدة سلمى  لشر يبي و لسيدة لينا 

 لشر يبي.

 لسنة  إلجتماعية : من فاتح يناير 

إلى غاية 31 ديسمبر.

بكتابة  تم  إليد ع  لقايوني 

لدى  ملحكمة  لتجارية   لضبط 

 777815 رقم  تحت  بالد ر لبيضاء 

بتاريخ 11 ماي 2021.
 ألستاذة دينا بغد دي

196 P

ديو ن  ألستاذة دينا بغد دي

موثقة بالد ر لبيضاء

حي فلوريد  سيدي معروف 261

TEL : 0522786930

FAX : 0522581072

FORTRESS SYNDIC
S.A.R.L A.U

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

رأسمالها : 100.000.00 درهم 

 RES AL : ملقر  إلجتماعي 

 MOUSTAKBAL GH1 IMM.

 108 N°3 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

تلقته  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

موثقة  بغد دي،  دينا   ألستادة 

أبريل   27 بتاريخ  بالد ر لبيضاء 

2021، تم تأسيس  لقايون  ألسا�سي 

لشركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد  لخاصيات  آلتية :

 FORTRESS SYNDIC  :  لتسمية 

ذ ت  ملسؤولية  شركة   S.A.R.L A.U

 ملحدودة ذ ت  لشريك  لوحيد.

 لهدف  إلجتماعي :

بتنظيم  جميع  ألنشطة  ملتعلقة 

 مللكية  ملشتركة.

  ملقر  إلجتماعي : إقامة  ملستقبل 

 ملجموعة  لسكنية رقم 1 عمارة رقم 

108 سيدي معروف.

درهم   100.000.00  :  لرأسما1 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة  لو حدة.

 ملدة : 99 سنة  بتد ء من تسجيل 
 لشركة بالسجل  لتجاري ، ما عد  في 

حالة تمديد أو حل مسبق للشركة.
مهام  لتسيير  أسندت   :  لتسيير 
صبحي  ملسير  يور لدين  للسيد 

 لوحيد وملدة غير محددة.
 لسنة  إلجتماعية : من فاتح يناير 

إلى غاية 31 ديسمبر.
بكتابة  تم  إليد ع  لقايوني 
لدى  ملحكمة  لتجارية   لضبط 
 777817 رقم  تحت  بالد ر لبيضاء 

بتاريخ 11 ماي 2021.
 ألستاذة دينا بغد دي

197 P

ISALIM شركة
SARL

برأسما1 : 200.000.00 درهم
 ملقر  إلجتماعي : 13 شارع  لبنفسج 

بوسيجور  لد ر لبيضاء
 لسجل  لتجاري 91117
رقم  لتعريف  لضريبي : 

022222161
 ISALIM تذكير تاريخي بنشر شركة

.SARL
 PROMOMAILLE تأسيس شركة
ما1  برأس   ،1998 عام  في   ،SARL
100.000.00 درهم في  ملقر  إلجتماعي 
 2 رقم  شارع  لبنفسج شقة   13 رقم 

حي  لر حة  لد ر لبيضاء.
تفويت  لحصص  إلجتماعية 
وبموجبه   2001 يوفمنبر   27 بتاريخ 
 500 فوت  لحلو  فؤ د  لشيخ   لسيد 

حصة لفائدة ر ضية  لشيخ لحلو.
تفويت  لحصص  إلجتماعية 
وبموجبه   2001 ماي   17 بتاريخ 
لحلو  ر ضية  لشيخ  فوتت  لسيدة 
فوت 200 حصة لفائدة  لسيد أيمن 
 لشيخ لحلو و200 حصة إجتماعية 

لفائدة  لسيد أحمد  لشيخ لحلو .
تفويت  لحصص  إلجتماعية 
بتاريخ 18 ماي 2001 وبموجبه فوت 
لحلو  توفيق  لشيخ  محمد   لسيد 
100 حصة إجتماعية لفائدة  لسيد 
100 حصة  عبد  لفتاح  لشيخ لحلو 
بن  يجيبة  لفائدة  لسيدة  إجتماعية 

مو�سى .

محضر  لجمع  لعام  لغير  لعادي 

PROMOMAILLE في 21 ماي 2001 

من  ما1  لشركة  رأس  بزيادة   ملتعلق 

100.000.00 درهم إلى 200.000.00 

درهم.

تغيير  سم  إلى  باإلضافة  كدلك 

.ISALIM لشركة إلى 

رقم  : من  تحويل  ملقر  إلجتماعي 
حي   2 رقم  شقة  زيقة  لبنفسج   13
زيقة   13 إلى   لر حة  لد ر لبيضاء 

 لبنفسج بوسيجور  لد ر لبيضاء.

تفويت  لحصص  إلجتماعية 

بتاريخ 2005 وبموجبه فوتت  لسيدة 

 133 وليلي  توز ني  أما1  إلدري�سي 

حصة إجتماعية لفائدة  لسيد أحمد 

 لشيخ لحلو و133 حصة إجتماعية 

لحلو  عاليا  لشيخ  لفائدة  لسيدة 

و133حصة  جتماعية لفائدة  لسيد 

عال1  لشيخ لحلو  .

تفويت  لحصص  إلجتماعية 

فوت  لسيد  وبموجبه   2005 بتاريخ 

حصة   200 لحلو  أيمن  لشيخ 

عال1  لصالح  لسيد  إجتماعية 

 لشيخ لحلو.

تفويت  لحصص  إلجتماعية 

بتاريخ 2005 وبموجبه فوتت  لسيدة 

زوجة   إلدري�سي  مو�سى  يمان   بن 

إجتماعية  حصة   200  لتوز ني 

لفائدة  لسيدة عاليا  لشيخ لحلو.

تفويت  لحصص  إلجتماعية 

فوتت  وبموجبه   2005 بتاريخ 

200 حصة   لسيدة بن موسعبد هللا 

مو�سى  بن  لفائدة  لسيدة  إجتماعية 

يجية زوجة  لشيخ لحلو.

تفويت  لحصص  إلجتماعية 

فوت  لسيد  وبموجبه   2005 بتاريخ 

 335 لحلو  عبد  لفتاح   لشيخ 

لفائدة  لسيد  إجتماعية  حصة 

محمد توفيق  لشيخ لحلو 32 حصة 

مو�سى  بن  لفائدة  لسيدة  إجتماعية 

يجية  لشيخ لحلو زوجة  لشيخ لحلو 

لصالح  إجتماعية  33 حصة  وكدلك 

 لسيدة ر ضية  لشيخ لحلو .

تفويت  لحصص  إلجتماعية 

بتاريخ 2005 وبموجبه فوتت  لسيدة 

 200 واللي  زهرة  إلدري�سي  لتوز ني   

لفائدة  لسيدة  إجتماعية  حصة 

ر ضية  لشيخ لحلو زوجة  ملنصوري.

 22 بتاريخ  محضر  لجمع  لعام 

لرأس  جديد  بتوزيع   2005 يوييو 

 ملا1.

تفويت  لحصص  إلجتماعية 

عائلة  بين   2018 ديسمبر   20 بتاريخ 

 TANMIA شركة  لصالح  لحلو  شيخ 

.HOLDING

 20 في  محضر  لجمع  لعام 

ديسمبر 2018 و لذي بموجبه.

تقرر  لتأكيد على  لتفويت  لكامل   

حصة   200  1 ما1  لشركة  لرأس 

 TANMIA شركة  لفائدة  إجتماعية 

.HOLDING

و إلدري�سي  لحلو  فؤ د   ستقالة 

كمسيرين  مهامهم  من  واللي   لتوز ني 

فاللي  رشيد  وتعيين  لسيد  للشركة، 

.ISALIM أمين كمسير لشركة

تحيين  لنظام  ألسا�سي للشركة.

198 P

SKYLINE ARCHITECTURE
 SOACIET A REASPONSABILITE

 LIMITEE

 AU CAPITAL DE : 100.000.00

DHS

 SIEGE SOCIAL : 30, RUE

GHOMARA SOUISSI RABAT

RC : 151031

 ستقالة مسير 
وتعيين مسير جديد

 SKYLINE للشركة   تخذ  لشركاء 

أبريل   22 في   ARCHITECTURE

2021  لقر ر ت  لتالية :

موالي  قبو1  ستقالة  لسيد 

من  جما1  لدين  لعميري  لعلوي 

مهامه كمسير للشركة.
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كريم  موالي  تعيين  لسيد 

لبطاقة   لعميري  لعلوي  لحامل 

 A201987 رقم   لتعريف  لوطنية 

كمسير جديد للشركة ودلك ملدة غير 

محدودة.

تبعا  تحيين  لقايون  ألسا�سي 

للتعديالت  لسابقة.

وقد تم  إليد ع  لقايوني باملحكمة 

 لتجارية بالرباط تحت رقم 111707 

بتاريخ 18 ماي 2021.
مقتطف من أجل  إلشهار

199 P

 TAGER SERVICES ET

 TRAVAUX

S.A.R.L AU

 7 بتاريخ  للعقود  ملمضية  طبقا 

ماي 2021 تم تحرير  لقايون  لد خلي 

لشركة ذ ت  لخصائص  لتالية :

ذ ت  شركة   :  لصفة  لقايوية 

 ملسؤولية  ملحدودة بشريك وحيد.

 لهدف  إلجتماعي : 

أشغا1  لبناء وأشغا1 مختلفة.

بيع وشر ء معد ت  ملكتب.

.CONSEIL DE GESTION

درهم   100000.00  :  لرأسما1 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة.

محمد  إلدري�سي   لسيد 

يعاد1  ما  أي  درهم   100000.00

1000 حصة.

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لنهائي.

إلى  يناير  فاتح  من   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عد   لسنة 

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتسجيل.

 1 رقم  شقة   :  ملقر  إلجتماعي 

عمارة رقم 203 شارع محمد  لخامس 

حي كريمة تابريكت سال.

:  لسيد محمد  إلدري�سي   لتسيير 

مسير وحيد للشركة.

كتابة  لدى  تم  إليد ع  لقايوني 

بسال  باملحكمة  إلبتد ئية   لضبط 
بالسجل  لتجاري  رقم  لتقييد 

.33697

200 P

مويديا1 كويطا

ش.م.م

8، زيقة ضاية إفر ح، شقة 2، أكد 1  لرباط

 لهاتف : 0537.68.27.87./88

 لفاكس : 0537.68.27.89

EDENFIRST
S.A.R.L

تعديل
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

شركاء   ،2021 15فبر ير  يوم   ملؤرخ 

شركة   EDENFIRST S.A.R.L شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة، تم  تفاقهم 

على ما يلي :

إجتماعية  لسيدة  وهب حصص 

 150 وهبت  يزهة   لوز ني  لتهامي 

مزور  يوسف  البنها  لسيد  حصة 

مزور  البنتها  لسيدة  حصة  و120 

ملياء.

وتفويض  باملسير   إلحتفاظ 

للسيد   إلمضاء ت  إلجتماعية 

بمهامه كمسير  يحتفظ  مزور محمد 

للشركة لفترة غير محدودة، في حالة 

وفاة  ملسير،  لشركة تسير من طرف 

يوسف  و لسيد  ملياء  مزور   لسيدة 

مزور.

توكل   إلمضاء ت  إلجتماعية 

إلى  ثنين  مشترك  ثنين  بشكل 

 لسيدمزور محمد،  لسيدة مزور ملياء 

و لسيد مزور يوسف.

تعديل  لقايون  ألسا�سي للشركة.

تم  إليد ع   :  إليد ع  لقايوني 

كتابة  لضبط  لدى   لقايوني 

 3 يوم  بالرباط  باملحكمة  لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 111329.

 201 P

 BPM24 EX JOBROUTER

MAROC
S.A.R.L A.U

س.ج : 885-329

 ملقر   إلجتماعي : 6 شارع فان زياليد 

حي  ملستشفيات إقامة إسافان 

 لطابق  ألو1 شقة 1 20360، 

 لد ر لبيضاء

زيادة رأس  ملا1
قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

2021 تقرر  13 أبريل  للشركة بتاريخ 

ما يلي :

رأس  زيادة  قرر  ملساهم  لوحيد 

ليصبح  700.000 درهم،  بمبلغ   ملا1 

 800.000 إلى  درهم   100.000 من 

درهم.

رأس  ملا1  ملذكورة  زيادة  تتم 

بإصد ر 7000 سهم جديد عن طريق 

تعويض  لحسابات  لجارية للشركاء.

كتابة  لدى  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   17 باملحكمة  لتجارية   لضبط 

رقم  تحت  بالد ر لبيضاء   2021

.778112

 202 P

THALES PRIVE
SARL

تعيين  ملسير  لثاني  لجديد
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

2019 قرر  2 ديسمبر  بتاريخ   ملنعقد 

 THALES PRIVE لشركة   لشركاء 

حي  لوفاق   1301 مقرها  إلجتماعي 

تمارة ما يلي :

محمد  تعيين  لسيد  لجزولي 

مسير ثاني جديد وبالتالي يتم  لتسيير 

طرف  من  إلد رة  لشركة   ملشترك 

و لسيد  نعيمة  بوغر ف   لسيدة 

 لجزولي محمد.

من  تسيير  لشركة  يتم   :  لتسيير 

طرف  لسيدة بوغر ف نعيمة و لسيد 

 لجزولي محمد.

في  ملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

فبر ير   25 بتاريخ  بالرباط   لتجارية 

2021 تحت عدد 111399.

203 P

RYAD ASSELIM
SARL

بيع  لحصص  إلجتماعية
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

2020 قرر  11 أكتوبر   ملنعقد بتاريخ 

 RYAD ASSELIM لشركة   لشركاء 

122 إقامة حديقة  مقرها  إلجتماعي 

 لود ية بحي  لود ية تمارة حي ما يلي :

بيع  لحصص  إلجتماعية :  لسيد 

حصة   50 يبيع  برحو ني  لحسين 

للسيد محمد طارق شهيد.

في  ملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

مارس   3 بتاريخ  بالرباط   لتجارية 

2021 تحت عدد 111115.

204 P

PIM INTER
SARL

بيع  لحصص  إلجتماعية
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

 ملنعقد بتاريخ 25 ديسمبر 2020 قرر 

مقرها   PIM INTER لشركة   لشركاء 

 إلجتماعي 55 حي  الزرق برديكو رقم 

3  ملركز تمارة ما يلي :

 : بيع  لحصص  إلجتماعية 

 2600 تبيع  إلهام    لسيدة  لحسني 

عبد  ألحد  للسيد  لشريكوي  حصة 

قرر  لجمع   ،2021 يناير   11 بتاريخ 

تعيين  لسيد  لشريكيوي عبد   لعام 

هللا كمدير وحيد لفترة غير محدودة 

حساني  هشام  بعد  ستقالة  لسيد 

كمدير مشارك.

في  ملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

أبريل   18 بتاريخ  بالرباط   لتجارية 

2021 تحت عدد 112896.

205 P
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�االفود
GALA FOODS

SARL

شركة محدودة  ملسؤولية

ش.م.م

 لسجل  لتجاري : 502153 

 لد ر لبيضاء

تأسيس
في  بمقت�سى  لعقد  ملؤرخ 

 2021 أبريل   15 بتاريخ   لد ر لبيضاء 

تم تأسيس شركة محدودة  ملسؤولية 

تحمل  سم كاالفود مميز تها:

 ملوضوع : تصنيع وتحويل وتغليف 

وتوزيع جميع  ملنتجات  لغذ ئية.

 ملقر  إلجتماعي :  لشقة 2  لطابق 

بروموسيون  2  كبار   لثاني  ملدرج 

بيلفيدير  ر فيل  موريس  شارع   2

 لد ر لبيضاء.

 ملدة : 99 سنة.

درهم   100.000  : رأس  ملا1 

 100 بقيمة  حصة   1000 إلى  مقسم 

على  موزعة  للحصة  لو حدة  درهم 

 لشكل  لتالي :

 لسيد موالي عبد  لحميد  لعلوي 

510 حصة مرقمة من 1 إلى 510.

 190  لسيد  لبدوي  ملصطفى 

حصة مرقمة من 511 إلى 1000.

إلى  يناير  فاتح  من   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبر.

كل  لعقود   : و لتوقيع   لتسيير 

توقع  وغيرها  مع  لبنوك  و ملعامالت 

من طرف  لسيد موالي عبد  لحميد 

و لسيد  لبدوي  ملصطفى   لعلوي 

غير  ملدة  وذلك  مشتركا،  توقيعا 

محدودة.

تم  لوضع  لقايوني لهذ   لتأسيس 

لدى  ملحكمة  لتجارية بالد ر لبيضاء 

رقم  تحت   2021 ماي   10 بتاريخ 

بالسجل  لتجاري  وسجل   777656

عدد 502153.

206 P

AFRIQUE ETANCHEITE
SA

RC : 107
محضر  لجمع  لعام  بموجب 
 ملشترك للشركاء،  ملؤرخ ب 12 أبريل 
2021، تمت  ملصادقة على  لقر ر ت 

 لتالية :
رجاء  ليوسفي   ستقالة  لسيدة 
لبطاقة  لتعريف  لوطنية   لحاملة 
وظيفتها  من   ،BE180851 رقم 

كمتصرفة.
تشكيل  لنظام  ألسا�سي  إعادة 

للشركة.
في  ملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 لتجارية بالد ر لبيضاء بتاريخ 6 ماي 

2021 تحت عدد 1109.
207 P

DY CONSTRUCTION
SARL AU

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة بشريك وحيد

بتاريخ  حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم  بالبيضاء،   2021 مارس   18
ذ ت  لشركة  وضع  لقايون  ألسا�سي 
وحيد  بشريك   ملسؤولية  ملحدودة 

لها  ملميز ت  لتالية :
 DY  CONSTRUCTION: لتسمية 

.SARL AU
ذ خل  هدف  لشركة   :  لهدف 

 ملغرب وخارجه :
أعما1  أو  متفرقة  أعما1  مقاو1 

بناء.
 ملقر  إلجتماعي : 133 شارع محمد 
 28  لخامس  لطابق  لسابع  لشقة 

 لد ر لبيضاء.
 ملدة : 99 سنة.

رأس  ملا1 : 100.000.00 درهم.
محمد  :  لسيد  لعو دي   لشركاء 

1000 حصة.
تعيين  لسيد  تم   :  لتسيير 
 لعو دي محمد كمسير وحيد للشركة 
وتتعامل  لشركة  محدودة  غير  ملدة 
من  ملعامالت  غيرها  أو  مع  ألبناك 
للسيد  مستقل  بإمضاء   ملصرفية 

 لعو دي محمد ملدة غير محدودة.

إلى  يناير  فاتح  من   :  لسنة  ملالية 
31 ديسمبر من كل سنة.

خمسة  إز لة  بعد   : توزيع  ألرباح 
يوزع  لباقي  باملائة لإلحتياط  لقايوني 
بين  لشركاء حسب حصص كل و حد 

منهم.
تم  ملحكمة   إليد ع  لقايوني 
رقم  تحت  بالد ر لبيضاء   لتجارية 

.197615
208 P

TRAVERTIN ARAZANE
SARL AU

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة بشريك وحيد

بتاريخ  حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 
وضع  تم  بالبيضاء،   2021 أبريل   5
ذ ت  لشركة   لقايون  ألسا�سي 
وحيد  بشريك   ملسؤولية  ملحدودة 

لها  ملميز ت  لتالية :
 TRAVERTIN  :  لتسمية 

.ARAZANE SARL AU
ذ خل  هدف  لشركة   :  لهدف 

 ملغرب وخارجه :
وبيع  وتحويل   ستغال1  ملناجم 
 لرخام ومقاو1  ألعما1   ملختلفة أو 

 لبناء.
 ملقر  إلجتماعي : 133 شارع محمد 
 28  لخامس  لطابق  لسابع  لشقة 

 لد ر لبيضاء.
 ملدة : 99 سنة.

رأس  ملا1 : 100.000.00 درهم.
:  لسيد  لشرقي  لتباعي   لشركاء 

1000 حصة.
 لتسيير : تم تعيين  لسيد  لشرقي 
ملدة  للشركة  وحيد  كمسير   لتباعي 
تتعامل  لشركة  كما  محدودة  غير 
من  ملؤسسات  غيرها  أو  مع  ألبناك 
للسيد  مستقل  بإمضاء   ملصرفية 

 لشرقي  لتباعي ملدة غير محدودة.
إلى  يناير  فاتح  من   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبر من كل سنة.
خمسة  إز لة  بعد   : توزيع  ألرباح 
يوزع  لباقي  باملائة لإلحتياط  لقايوني 
بين  لشركاء حسب حصص كل و حد 

منهم.

تم  ملحكمة   إليد ع  لقايوني 

رقم  تحت  بالد ر لبيضاء   لتجارية 

سجل تجاري 199977.

209 P

WORLD STEEL
SARL AU

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة بشريك وحيد

بتاريخ  حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم  بالبيضاء،   2021 فبر ير   15

ذ ت  لشركة  وضع  لقايون  ألسا�سي 

وحيد  بشريك   ملسؤولية  ملحدودة 

لها  ملميز ت  لتالية :

 WORLD STEEL  :  لتسمية 

.SARL AU

ذ خل  هدف  لشركة   :  لهدف 

 ملغرب وخارجه :

وتصدير  باستير د  يقوم  تاجر 

و لتجهيز ت  لصناعية   ألجهزة 

و ملنتجات  لغذ ئية  لزر عية.

إقامة  ملغرب   :  ملقر  إلجتماعي 

 لجديد 1-3 لساسفا  لد ر لبيضاء.

 ملدة : 99 سنة.
رأس  ملا1 : 100.000.00 درهم.

عابد  سعيد  :  لسيد   لشركاء 

1000 حصة.

تعيين  لسيد سعيد  تم   :  لتسيير 

ملدة  للشركة  وحيد  كمسير  عابد 

تتعامل  لشركة  كما  محدودة  غير 

من  ملؤسسات  غيرها  أو  مع  ألبناك 

للسيد  مستقل  بإمضاء   ملصرفية 

سعيد عابد ملدة غير محدودة.

إلى  يناير  فاتح  من   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبر من كل سنة.

خمسة  إز لة  بعد   : توزيع  ألرباح 

يوزع  لباقي  باملائة لإلحتياط  لقايوني 

بين  لشركاء حسب حصص كل و حد 

منهم.

تم  ملحكمة   إليد ع  لقايوني 

رقم  تحت  بالد ر لبيضاء   لتجارية 

سجل تجاري 191939.

210 P
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FELEMBAN TRADING
SARL

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

بتاريخ  حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 
وضع  تم  بالبيضاء،   2021 11مارس 
ذ ت  لشركة   لقايون  ألسا�سي 
لها  ملميز ت   ملسؤولية  ملحدودة 

 لتالية :
 FELEMBAN  :  لتسمية 

.TRADING SARL
ذ خل  هدف  لشركة   :  لهدف 

 ملغرب وخارجه :
وتصدير  باستير د  يقوم  تاجر 
و ملو د  مستحضر ت  لتجميل 

 لغذ ئية و ملنتجات  ملحلية.
زيقة صبري   12  :  ملقر  إلجتماعي 
 6 رقم  بوجمعة  لطابق  ألو1 

 لد ر لبيضاء.
 ملدة : 99 سنة.

رأس  ملا1 : 100.000.00 درهم.
 لشركاء :

  لسيد فلمبان محمد فوزي 500 
حصة.

 لسيدة فلمبان محمد فدوى 500 
حصة.

 لتسيير : تم تعيين  لسيد فلمبان 
محمد  فلمبان  و لسيد  فوزي  محمد 
غير  ملدة  للشركة  كمسيرين  فدوى 

محدودة.
أو  مع  ألبناك  وتتعامل  لشركة 
غيرها من  ملعامالت  ملصرفية بإمضاء 
فلمبان  من  لسيد  لكل  مستقل 
محمد فوزي و لسيدة فلمبان محمد 

فدوى ملدة غير محدودة.
إلى  يناير  فاتح  من   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبر من كل سنة.
خمسة  إز لة  بعد   : توزيع  ألرباح 
يوزع  لباقي  باملائة لإلحتياط  لقايوني 
بين  لشركاء حسب حصص كل و حد 

منهم.
تم  ملحكمة    إليد ع  لقايوني 
رقم  تحت  بالد ر لبيضاء   لتجارية 

.197613
211 P

THERAMOS

SARL AU 

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة بشريك وحيد

بتاريخ  حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم  بالبيضاء،   2021 فبر ير   12

ذ ت  لشركة  وضع  لقايون  ألسا�سي 

وحيد  بشريك   ملسؤولية  ملحدودة 

لها  ملميز ت  لتالية :

 THERAMOS SARL  :  لتسمية 

.AU

ذ خل  هدف  لشركة   :  لهدف 

 ملغرب وخارجه :

 للو زم  و لخدمات للصناعة.

يقل  لبضائع لحساب  لغير. 

زيقة صبري   12  :  ملقر  إلجتماعي 

 6 رقم  بوجمعة  لطابق  ألو1 

 لد ر لبيضاء.

 ملدة : 99 سنة.

رأس  ملا1 : 100.000.00 درهم.

مريم  شكر  :  لسيدة   لشركاء 

1000 حصة.

: تم تعيين  لسيدة شكر   لتسيير 

غير  ملدة  للشركة  كمسيرة  مريم 

محدودة.

مع  ألبناك  تتعامل  لشركة  كما 

من  ملؤسسات  ملصرفية  غيرها  أو 

مريم   شكر  للسيدة  مستقل  بإمضاء 

ملدة غير محدودة.

إلى  يناير  فاتح  من   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبر من كل سنة.

خمسة  إز لة  بعد   : توزيع  ألرباح 

يوزع  لباقي  باملائة لإلحتياط  لقايوني 

بين  لشركاء حسب حصص كل و حد 

منهم.

تم  ملحكمة    إليد ع  لقايوني 

رقم  تحت  بالد ر لبيضاء   لتجارية 

سجل تجاري 192173.

212 P

PRINT TOUB
SARL

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

بتاريخ  حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم  بالبيضاء،   2021 مارس  فاتح 

ذ ت  لشركة  وضع  لقايون  ألسا�سي 

لها  ملميز ت   ملسؤولية  ملحدودة 

 لتالية :

 PRINT TOUB SARL  :  لتسمية 

.AU

ذ خل  هدف  لشركة   :  لهدف 

 ملغرب وخارجه :

أيو ع  جميع  وتطريز  طباعة 

 ألقمشة و ملنسوجات. 

 ملقر  إلجتماعي : إقامة صافيا ج. 

تيط   11 رقم  مكازة   26 عمارة   3 ش 

مليل  لد ر لبيضاء.

 ملدة : 99 سنة.

رأس  ملا1 : 100.000.00 درهم.

 لشركاء : 

 100  لسيد  ملصطفى  شليح 

حصة.

 لسيد  شليح خليد 300 حصة.

  لسيد  شليح هشام 300 حصة.

تعيين  لسيد شليح  تم   :  لتسيير 

غير  ملدة  للشركة  كمسيرة  خليد 

محدودة.

مع  ألبناك  تتعامل  لشركة  كما 

من  ملؤسسات  ملصرفية  غيرها  أو 

بإمضاء مستقل للسيد  شليح خليد  

ملدة غير محدودة.

إلى  يناير  فاتح  من   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبر من كل سنة.

خمسة  إز لة  بعد   : توزيع  ألرباح 

يوزع  لباقي  باملائة لإلحتياط  لقايوني 

بين  لشركاء حسب حصص كل و حد 

منهم.

تم  ملحكمة    إليد ع  لقايوني 

رقم  تحت  بالد ر لبيضاء   لتجارية 

سجل تجاري 196121.

213 P

KHABE NEGOCE
SARL AU

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة بشريك وحيد

بتاريخ  حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 

وضع  تم  بالبيضاء،   2021 13يناير 

ذ ت  لشركة   لقايون  ألسا�سي 

وحيد  بشريك   ملسؤولية  ملحدودة 

لها  ملميز ت  لتالية :

 KHABE NEGOCE  :  لتسمية 

.SARL AU

ذ خل  هدف  لشركة   :  لهدف 

 ملغرب وخارجه :

قطع  لغيار  جميع  تجارة 

و ملستلزمات  لصناعية وجميع قطع 

وجميع  ملنتجات  غيار  لسيار ت 

 لغذ ئية.

 ملقر  إلجتماعي : 133 شارع محمد 

 28  لخامس  لطابق  لسابع  لشقة 

 لد ر لبيضاء.

 ملدة : 99 سنة.

رأس  ملا1 : 100.000.00 درهم.

بنزيتون  خالد  :  لسيد   لشركاء 

1000 حصة.

خالد  تعيين  لسيد  تم   :  لتسيير 

ملدة  للشركة  وحيد  كمسير  بنزيتون 

غير محدودة.

مع  ألبناك  وتتعامل  لشركة 

من  ملعامالت  ملصرفية  غيرها  أو 

بإمضاء مستقل للسيد خالد بنزيتون  

ملدة غير محدودة.

إلى  يناير  فاتح  من   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبر من كل سنة.

خمسة  إز لة  بعد   : توزيع  ألرباح 

يوزع  لباقي  باملائة لإلحتياط  لقايوني 

بين  لشركاء حسب حصص كل و حد 

منهم.

تم  ملحكمة    إليد ع  لقايوني 

رقم  تحت  بالد ر لبيضاء   لتجارية 

.190911

214 P
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ISLA BUILDING

SARL AU

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة بشريك وحيد

بتاريخ  حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم  بالبيضاء،   2021 مارس   22

ذ ت  لشركة  وضع  لقايون  ألسا�سي 

وحيد  بشريك   ملسؤولية  ملحدودة 

لها  ملميز ت  لتالية :

 ISLA BUILDING  :  لتسمية 

.SARL AU

ذ خل  هدف  لشركة   :  لهدف 

 ملغرب وخارجه :

 إلنعاش  لعقاري.

زيقة صبري   12  :  ملقر  إلجتماعي 

 6 رقم  بوجمعة  لطابق  ألو1 

 لد ر لبيضاء.

 ملدة : 99 سنة.

رأس  ملا1 : 100.000.00 درهم.

 لشركاء :  لسيد عمر وكيل 1000 

حصة.

عمر  تعيين  لسيد  تم   :  لتسيير 

وكيل كمسير وحيد للشركة ملدة غير 

محدودة.

مع  ألبناك  وتتعامل  لشركة 

من  ملعامالت  ملصرفية  غيرها  أو 

وكيل   عمر  للسيد  مستقل  بإمضاء 

ملدة غير محدودة.

إلى  يناير  فاتح  من   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبر من كل سنة.

خمسة  إز لة  بعد   : توزيع  ألرباح 

يوزع  لباقي  باملائة لإلحتياط  لقايوني 

بين  لشركاء حسب حصص كل و حد 

منهم.

تم  ملحكمة    إليد ع  لقايوني 

رقم  تحت  بالد ر لبيضاء   لتجارية 

.199007

215 P

 AUGUSTE RODIN EFM

PRIVEE

SARL AU

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة بشريك وحيد

بتاريخ  حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 

وضع  تم  بالبيضاء،   2021 أبريل   8

ذ ت  لشركة   لقايون  ألسا�سي 

وحيد  بشريك   ملسؤولية  ملحدودة 

لها  ملميز ت  لتالية :

 AUGUSTE RODIN  :  لتسمية 

.EFM PRIVEE SARL AU

ذ خل  هدف  لشركة   :  لهدف 

 ملغرب وخارجه :

و لدعم  و الستشار ت   لتدريب 

 ملدر�سي.

 ملقر  إلجتماعي : 6 فرويباتي رقم 6 

و 7 شارع محمد  لسادس  ملحمدية.

 ملدة : 99 سنة.

رأس  ملا1 : 100.000.00 درهم.

عاد1  لزيادي  :  لسيد   لشركاء 

1000 حصة.

عاد1  تعيين  لسيد  تم   :  لتسيير 

ملدة  للشركة  وحيد  كمسير   لزيادي 

غير محدودة.

مع  ألبناك  وتتعامل  لشركة 

من  ملؤسسات  ملصرفية  غيرها  أو 

بإمضاء مستقل للسيد عاد1  لزيادي  

ملدة غير محدودة.

إلى  يناير  فاتح  من   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبر من كل سنة.

خمسة  إز لة  بعد   : توزيع  ألرباح 

يوزع  لباقي  باملائة لإلحتياط  لقايوني 

بين  لشركاء حسب حصص كل و حد 

منهم.

تم  ملحكمة    إليد ع  لقايوني 

 إلبتد ئية باملحمدية تحت رقم سجل 

تجاري 27915.

216 P

LACAT LOGISTIQUE
SARL

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

بتاريخ  حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم  بالبيضاء،   2020 يوفمبر   21

ذ ت  لشركة  وضع  لقايون  ألسا�سي 

لها  ملميز ت   ملسؤولية  ملحدودة 

 لتالية :

 LACAT LOGISTIQUE : لتسمية 

.SARL

ذ خل  هدف  لشركة   :  لهدف 

 ملغرب وخارجه :

 لنقل و إليجار ت و للوجستيات.

 ملقر  إلجتماعي : مجموعة  لتقدم 

2-17  لطابق  لثاني  لبريو�سي  جش 

 لد ر لبيضاء. 

 ملدة : 99 سنة.

رأس  ملا1 : 100.000.00 درهم.

 لشركاء : 

 333 محمد   لسيد  لصادقي 

حصة.

 لسيد و تق كريم 331 حصة.

 لسيد و تق  ملهدي 333 حصة.

و تق  تعيين  لسيد  تم   :  لتسيير 

و تق  ملهدي كمسيرين  و لسيد  كريم 

للشركة ملدة غير محدودة.

مع  ألبناك  تتعامل  لشركة  كما 

من  ملؤسسات  ملصرفية  غيرها  أو 

و تق  للسيدين  مستقل  بإمضاء 

غير  ملدة  و تق  ملهدي  و لسيد  كريم  

محدودة.

إلى  يناير  فاتح  من   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبر من كل سنة.

خمسة  إز لة  بعد   : توزيع  ألرباح 

يوزع  لباقي  باملائة لإلحتياط  لقايوني 

بين  لشركاء حسب حصص كل و حد 

منهم.

تم  ملحكمة    إليد ع  لقايوني 

رقم  تحت  بالد ر لبيضاء   لتجارية 

سجل تجاري 181235.

217 P

LIMA INTERNATIONAL
SARL AU

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة بشريك وحيد

بتاريخ  حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم  بالبيضاء،   2020 ديسمبر   11

ذ ت  لشركة  وضع  لقايون  ألسا�سي 

وحيد  بشريك   ملسؤولية  ملحدودة 

لها  ملميز ت  لتالية :

 LIMA  :  لتسمية 

.INTERNATIONAL SARL AU

ذ خل  هدف  لشركة   :  لهدف 

 ملغرب وخارجه :

وتصدير  للو زم  ملكتبية   ستير د 

أجهزة  لكمبيوتر  ملكتبية و إلتصاالت 

 لسلكية و لالسلكية.

 ملقر  إلجتماعي : مجموعة  لتقدم 

2-17  لطابق  لثاني  لبريو�سي  جش 

 لد ر لبيضاء. 

 ملدة : 99 سنة.

رأس  ملا1 : 100.000.00 درهم.

 لشركاء : 

 1000 لعريب  أحالم   لسيدة 

حصة.

 لتسيير : تم تعيين  لسيدة أحالم 

غير  ملدة  للشركة  كمسيرة  لعريب 

محدودة.

مع  ألبناك  تتعامل  لشركة  كما 

من  ملؤسسات  ملصرفية  غيرها  أو 

أحالم  للسيدة  مستقل  بإمضاء 

لعريب ملدة غير محدودة.

إلى  يناير  فاتح  من   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبر من كل سنة.

خمسة  إز لة  بعد   : توزيع  ألرباح 

يوزع  لباقي  باملائة لإلحتياط  لقايوني 

بين  لشركاء حسب حصص كل و حد 

منهم.

تم  ملحكمة    إليد ع  لقايوني 

رقم  تحت  بالد ر لبيضاء   لتجارية 

سجل تجاري 188579.

218 P
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 STATION SERVICE SIDI EL
ABED

SARL AU
بتاريخ  حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تقررما  بالبيضاء   2020 ديسمبر   25

يلي :
رأس  ملا1  إلجتماعي  برفع   لقيام 
درهم   100.0000.00 من  للشركة 

ليصبح 1.000.000.00 درهم.
تحديث  لقايون  ألسا�سي 

للشركة.
بكتاية  تم  إليد ع  لقايوني 
لدى  ملحكمة   لتجارية   لضبط 
فبر ير   10 بتاريخ  بالد ر لبيضاء 

2021 تحت رقم 761821.
219 P

 MOUASSASSATE EL
HOUSNA

SARL AU
بمقت�سى عقد عرفي حرر بتاريخ 8 

مارس 2021 بالبيضاء تقرر ما يلي :
دعبو1  مرو ن  إستقالة  لسيد 
تعيين  لسيد  مع  تسيير  لشركة  من 
للشركة  وحيد  مسير  لحليبي  حمد 

ودلك ملدة غير محدودة.
تتعامل  لشركة مع جميع  ألبناك 
بإمضاء  و ملؤسسات  ملصرفية 
مستقل للسيد لحليبي  حمد ملدة غير 

محدودة.
بكتاية  تم  إليد ع  لقايوني 
لدى  ملحكمة   لتجارية   لضبط 
بالد ر لبيضاء بتاريخ 11 أبريل 2021 

تحت رقم 771521.
220 P

GROUPE DOLMEN
SARL

بتاريخ  حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تقرر  بالبيضاء   2020 مارس   11 

ما يلي :
سعيد  لشر يبي  إستقالة  لسيد 
تعيين  مع  تسيير  لشركة  من  عجاج 
وحيد  مسير  درومي  بوشعيب   لسيد 

للشركة ودلك ملدة غير محدودة.

تتعامل  لشركة مع جميع  ألبناك 

من  ملؤسسات  ملصرفية  غيرها  أو 

يجيب  للسيدين  مستقل  بإمضاء 

 لفارق و لسيد عبد  لكريم  شماعو 

ملدة غير محدودة.

بكتاية  تم  إليد ع  لقايوني 

لدى  ملحكمة   لتجارية   لضبط 

 2020 18ماي  بتاريخ  بالد ر لبيضاء 

تحت رقم 731897.

221 P

BNM INVEST
SARL AU

بتاريخ  حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تقرر  بالبيضاء   2020 ديسمبر   31 

ما يلي :

من  للشركة  بتد ء  مسبق  فسخ 

تاريخ 31 ديسمبر 2020.

تعيين  لسيد معاد بناني كمصفي 

للشركة.

محل  لتصفية هو  ملقر  إلجتماعي 

محمد  شارع   133  : للشركة 

 28  لخامس  لطابق  لسابع  لشقة 

 لد ر لبيضاء.

بكتاية  تم  إليد ع  لقايوني 

لدى  ملحكمة   لتجارية   لضبط 

مارس  فاتح  بتاريخ  بالد ر لبيضاء 

2021 تحت رقم 767921.

222 P

 THRIVING PLANETE
SARL AU

بتاريخ  حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تقرر بالبيضاء   2020 ديسمبر   15 

 ما يلي :

و لحل  لنهائي  ختم  لتصفية 

للشركة.

من  وإعفاءه  ملصفي  ذمة  بر ءة 

مهمته.

بكتاية  تم  إليد ع  لقايوني 

لدى  ملحكمة   لتجارية   لضبط 

فبر ير   10 بتاريخ  بالد ر لبيضاء 

2021 تحت رقم 761910.

223 P

 GROUPE SCOLAIRE
ASSIRAJ ALMONIR PRIVE

SARL
بمقت�سى عقد عرفي حرر بتاريخ 3 

فبر ير 2021 بالبيضاء تقرر ما يلي :
بتفويت  عثمان  حد  قام  لسيد 
160 حصة إجتماعية  لتي يملكها إلى 

 لسيد حد عبد  إلله.
بتفويت  عثمان  حد  قام  لسيد 
170 حصة إجتماعية  لتي يملكها إلى 

 لسيد حد عبد  لغاني.
عبد  لغاني  حد   ستقالة  لسيد 
تعيين  لسيد  مع  تسيير  لشركة  من 
حد عبد  إلله كمسير جديد للشركة 

ملدة غير محدودة.
تتعامل  لشركة مع جميع  ألبناك 
و ملؤسسات  ملصرفية بإمضاء  لسيد 

حد عبد  إلله ملدة غير محدودة.
صياغة  لقايون  ألسا�سي  إعادة 

للشركة.
بكتاية  تم  إليد ع  لقايوني 
لدى  ملحكمة   لتجارية   لضبط 
فبر ير   21 بتاريخ  بالد ر لبيضاء 

2021 تحت رقم 216.
224 P

AGRONOMICA
SARL

بتاريخ  حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تقرر بالبيضاء   2020 سبتمبر   30 

 ما يلي :
تغيير  ملقر  إلجتماعي للشركة إلى 
دو ر سيدي أحمد بن إدريس سيدي 

 ملكي برشيد.
تحديث  لقايون  ألسا�سي 

للشركة.
بكتابة  تم  إليد ع  لقايوني 
لدى  ملحكمة   لتجارية   لضبط 
أكتوبر   27 بتاريخ  بالد ر لبيضاء 
و لثاني   751906 رقم  تحت   2020
لدى  ملحكمة  بكتابة  لضبط 
يوفمنبر   2 بتاريخ  ببرشيد   إلبتد ئية 

2020 تحت رقم 11193.
225 P

 IRIDAK
SARL

بتاريخ  حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 
3 يوليو 2020 بالبيضاء تقرر ما يلي :
تغيير  ملقر  إلجتماعي للشركة إلى 
13 زيقة  حمد  ملجاطي إقامة ليز لب 
حي  ملعاريف   8 رقم   لطابق  ألو1 

 لد ر لبيضاء.
من  لقايون  تغيير  لبند  لر بع   

 ألسا�سي للشركة.
بكتابة  تم  إليد ع  لقايوني 
لدى  ملحكمة   لتجارية   لضبط 
يوفمبر   23 بتاريخ  بالد ر لبيضاء 

2020 تحت  رقم 751738.
225Pمكرر

أماك كوفكسيو
في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
 7 مارس 2008 قد تم تأسيس شركة 
تحمل  ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  لتي 

 لخصائص  لتالية: 
 لتسمية: أماك كوفكسيو.
 لصفة  لقايويية: ش.م.م.

 لهدف  الجتماعي:
وأي  وتصنيع  ملالبس  إنشاء   

نشاط متعلق بها.
رأس  ملا1.200.000,00:1  . درهم 
فئة  من  إلى12.000حصة  مقسمة 

100 درهم.
 لشريك:

لفا1 أمين 3000 حصة.
لر كي مصطفى3000 حصة  .

كرش أنس 3000 حصة  .
 لطاهري كريم 3000 حصة     .

 ملدة: 99 سنة.
إلى  يناير  فاتح  من   :  لسنة  ملالية 
31 ديسمبر من كل سنة ماعد   لسنة 

 ألولى تبتدئ من تاريخ   لتسجيل.
39,  ملنطقة   ملقر  الجتماعي: 

 لصناعية مسيرة 1 تمارة.
 لتسيير: لفا1 أمين.            

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 31 بتاريخ  بالرباط   لتجارية 

مارس2008 تحت رقم 1012 .
مقتطف للنشر و الشهار 

226 P
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فيد ركو 
شركة محدودة  ملسؤولية
رأسمالها : 100.000 درهم

عضو بهيئة  لخبر ء  ملحاسبين
زيقة مصطفى  ملعاني رقم 357  لد ر لبيضاء

GSOF COMPANY
SARL AU

 شركة محدودة  ملسؤولية
رأسمالها : 3.076.100.00 درهم

مقر  لشركة : شارع  لزرقطوني رقم 
216  لطابق  لسادس  لد ر لبيضاء 
س.ت :  لد ر لبيضاء رقم 271181

تخفيض  لرأسما1
بموجب قر ر مؤرخ في 17 ديسمبر 
لشركة  قام  لشريك  لوحيد   ،2020
بتخفيض   GSOF COMPANY
رأسما1  لشركة من 10.076.100.00 
درهم   3.076.100.00 إلى  درهم 

بو سطة سدد سند ت.
بكتابة  إيجاز  إليد ع  لقايوني  تم 
لدى  ملحكمة   لتجارية   لضبط 
بالد ر لبيضاء بتاريخ 27 يناير 2021، 

تحت رقم 762812.
عن موجز وبيان 

 إلد رة  ملسيرة

227 P 

فيد ركو
رشكة محدودة املسؤولية رأساملها : 100.000 

درهم

عضو بهيئة الخرباء املحاسبني

زنقة مصطفى املعاين رقم 357 - الدار البيضاء.

GSOF COMPANY
SARL AU

شركة محدودة  ملسؤولية
 ذ ت شريك وحيد

 رأسمالها 1.101.100 درهم.
مقر  لشركة : شارع  لزرقطوني رقم 

216 -  لطابق  لسادس
  لد ر  لبيضاء.

س.ت  لد ر  لبيضاء رقم 271181.
تخفيض  لرأسما1

أبريل   2 في  مؤرخ  قر ر  بموجب 
لشركة  قام  لشريك  لوحيد   ،2021
بتخفيض   GSOF COMPANY
 3.076.100 من  رأسما1  لشركة 
درهم إلى 1.101.100 درهم عن طريق 

 ستيعاب خسائر سابقة.

بكتابة  إيجاز  إليد ع  لقايوني  تم 
بالد ر  باملحكمة  لتجارية   لضبط 
رقم  تحت   2021/5/12 في   لبيضاء 

.778161
عن موجز وبيان
 إلد رة  ملسيرة

228 P

فيد ركو
رشكة محدودة املسؤولية رأساملها : 100.000 

درهم

عضو بهيئة الخرباء املحاسبني

زنقة مصطفى املعاين رقم 357 - الدار البيضاء.

PARDIV HOLDING
SARL AU

شركة محدودة  ملسؤولية ذ ت 
شريك وحيد رأسمالها 3.351.000 

درهم.
مقر  لشركة : شارع  لزرقطوني رقم 

216 -  لد ر  لبيضاء.
س.ت  لد ر  لبيضاء رقم 228895.
 لزيادة في  لرأسما1 و لتخفيض منه

غير  لعادي  قام  لجمع  لعام 
 PARDIV شركة  في  للشركاء 
 ،2021 مارس   1 بتاريخ   HOLDING

بما يلي :
بمبلغ  رأسما1  لشركة  في   لزيادة 
من  لرفعه  درهم،   60.000.000
36.310.000 درهم إلى 96.310.000 
هذه  لزيادة  تحقيق  تم  درهم، 
تابعة  حصة   600.000 بإحد ث 
بقيمة  درهم   100 فئة  من  للشركة 
بكاملها  مكتتبة  حصة،  لكل   سمية 
باملقاصة  كليا  ومدفوعة  لقيمة 
ومستحقة  وسائلة  أكيدة  ديون  مع 
على  بالحسابات  لجارية   ملوجودة 
 SAHAR  لشركة ومخصصة لشركة 

.REAL ESTATE FUND
- تعديل  لبندين 6 و 7 من  لنظام 

 ألسا�سي بالتالزم ؛
بمبلغ  تخفيض  لرأسما1 
من  لتخفيضه  درهم   92.986.000
 3.351.000 إلى  درهم   96.310.000
سابقة،  خسائر  الستيعاب  درهم 
بإلغاء  هذ   لتخفيض  تحقيق  تم 
من  للشركة  تابعة  حصة   929.860

فئة 100 درهم لكل حصة ؛

7 من  لنظام  6 و  تعديل  لبندين 

 ألسا�سي ؛

تنقيح  لنظام  ألسا�سي  إعادة 

للشركة  لتي أصبحت شركة محدودة 

 ملسؤولية ذ ت  لشريك وحيد.

بكتابة  إيجاز  إليد ع  لقايوني  تم 

بالد ر  باملحكمة  لتجارية   لضبط 

 لبيضاء، في 2021/5/12، تحت رقم 

.778159
عن موجز وبيان

 ملسير

229 P

فيد ركو

رشكة محدودة املسؤولية رأساملها : 100.000 

درهم

عضو بهيئة الخرباء املحاسبني

زنقة مصطفى املعاين رقم 357 - الدار البيضاء.

PARDIV HOLDING
SARL AU

شركة محدودة  ملسؤولية ذ ت 

شريك وحيد رأسمالها 3.351.000 

درهم.

مقر  لشركة : شارع  لزرقطوني رقم 

216 -  لد ر  لبيضاء.

س.ت  لد ر  لبيضاء رقم 228895.

تفويت حصص تابعة للشركة
إعادة تنقيح  لنظام  ألسا�سي

بالد ر  مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 

فوتت   ،2021 مارس   1 في   ليبضاء، 

 SAHAM REAL ESTATE شركة 

FUND لفائدة  لسيد محمد  ملرزوقي 

 ،MOHAMED EL MARZOUQI

من  للشركة  تابعة   )1( و حدة  حصة 

فئة 100 درهم  لتي كايت تتوفر عليها 

.PARDIV HOLDING في شركة

في مؤرخ  عادي  غير  لقر ر   تبعا 

 1 مارس 2021، قام  لشركاء بما يلي :

تابعة  حصة  بتفويت   إلشهاد 

محمد  لفائدة  لسيد  للشركة 

 ملرزوقي ؛

من   7 و   6 تحرير  لبندين  تعديل 

 لنظام  ألسا�سي ؛

تنقيح  لنظام  ألسا�سي  إعادة 

للشركة  لتي أصبحت شركة محدودة 

 ملسؤولية.

بكتابة  إيجاز  إليد ع  لقايوني  تم 

بالد ر  باملحكمة  لتجارية   لضبط 

 لبيضاء، في 2021/5/12، تحت رقم 

.778160
عن موجز وبيان

 ملسير

230 P

LAMBARKI SAFAKAT
Dissolution anticipée

RC 27569

لقر ر ت  لجمع  لعام  تبعا 

للشركاء بتاريخ 20/03/2021 لشركة    

.LAMBARKI SAFAKAT

عنو نها  لتجاري : تجزئة رقم 517 

سكتور حي  لرحمة تابريكت سال.

تقرر ما يلي :

حل  لشركة
يوسف  سين  يا  تعيين  لسيد 

 ملباركي مصفي  للشركة 

تحديد مكان  لتصفية تجزئة رقم 

تابريكت  حي  لرحمة  سكتور   517

سال.

كتابة  لدى  تم  إليد ع  لقايوني 

 لضبط   باملحكمة  ال بتد ئية بسال   

د   عد  تحت   10/05/2021 بتاريخ 

.36611

231P

GHIZLATRANS
   SARL

 رقم 291 تجزئة لوفالون  لقنيطرة

 لسجل  لتجاري : 60609

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة  تأسيس  ثم    05/05/2021

باملوصفات  آلتية :

GHIZLATRANS  : لتسمية 

  شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة : 

 لشكل  لقايوني .
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 لغرض  الجتماعي :

-  لنقل  لبضائع

-  لنقل  ملستخدمين 

- كر ء آليات  لنقل

- أشغا1  لبناء  ملختلفة 

-   ستير د وتصدير آليات  لنقل      

جميع  لعمليات  عامة  وبصفة 

 ملتعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر 

بأغر ض  لشركة
لوفالون  تجزئة   291 رقم   ملقر: 

 لقنيطرة.

تأسيس  من  سنة   99  :  ملدة 

 لشركة

 100000  :  لرأسما1  الجتماعي 

حصة   1000 إلى  مقسم  درهم 

درهم   100 فئة  من   جتماعية 

طرف  لشركاء  من  محررة  للو حدة 

:  لسيد   على  لشكل  آلتي  و ملوزعة 

حصة   500 عبد  للطيف   لفتحي 

 500 عزيز  زكروم  و لسيد   جتماعية 

حصة  جتماعية.

عبد   لتسيير:  لسيد ن   لفتحي 

للبطاقة  لتعريف   للطيف  لحامل 

 لوطنية رقم R 91709 وزكروم عزيز 

للبطاقة  لتعريف  لوطنية    لحامل 
رقمGN 110079 كمسير ن   للشركة 

ملدة غير محدودة.

من  تبتدئ   لسنة  الجتماعية 

31 ديسمبر من  فاتح يناير وتنتهي في 

كل سنة.

بكتابة  ثم  اليد ع  لقايوني 

بالقنيطرة   ضبط  ملحكمة  البتد ئية 

تحت  بالسجل  لتجاري  و ملسجلة 
رقم  60609  وبتاريخ 17/05/2021.

232 P

ELITE CHANTIER
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت شريك وحيد : إليت 

.(ELITE CHANTIER( شنتيي

بتاريخ  محرر  عرفي  عقد  بموجب 

شركة  تأسيس  تم   2021 أبريل   21

شريك  ذ ت  محدودة  مسؤولية  ذ ت 

وحيد مميز تها كما يلي :

.ELITE CHANTIER : لتسمية 

غرض  لشركة  يكمن   :  لغرض 

فيما يلي :

مقاو1 أشغا1 عامة  و بناء.

و لهندسة  أعما1  لبناء،  كل 

 ملديية، وتجهيز  لتقسيمات  لسكنية 

ومياه  لشرب  باملعد ت  لكهربائية، 

و لصرف  و ملعد ت  لهاتفية، 

 لصحي، و لطرق.

در سة،  عامة،  خدمات  متعهد 

بناء  لهياكل  ألساسية   ستشار ت 

ومعالجة أسس  لبناء.

لفائدة  لنقل  لبضائع  مقاو1 

 لغير،

و لتوزيع  بجميع  ألشكا1   التجار 

 لعام ؛

باالستير د  و لقيام   التجار 

و لتصدير ؛

يخص  فيما  و ملشورة   لهندسة 

يظام إد رة  ملؤسسات ؛

 لتنمية  لعقارية ؛

و لتركيب  و إلصالح   لصياية 

و لهدم و لتجميع ؛

بجميع  توفير  آلالت  لصناعية 

أيو عها ؛

و ستئجار  لسقاالت  وبيع   قتناء 

و آلالت  لصناعية من أي يوع و لكر ء 

أو طويلة، وبصفة عامة  ملدة قصيرة 

بالغرض  جميع  لعمليات  ملتعلقة 

 ملذكور أعاله.

 ملقر  الجتماعي : 15 شارع  ألبطا1 

شقة 1 أكد 1 -  لرباط.

 1.000.000 رأسما1  لشركة 

حصة   10.000 إلى  مقسمة  درهم 

100 درهم للحصة  لو حدة  من فئة 

بنهدى  من طرف  لسيدة  تم  كتتابها 

رشيدة وتم دفع ربع قيمتها.

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لنهائي.

:  تسير  لشركة من طرف   إلد رة 

رشيدة  ملغربية  بنهدى  :  لسيدة 

 لجنسية وذلك ملدة غير محدودة.

يمكنها،  :  ألرباح  لصافية   ألرباح 

قر ر  وبعد  قايوني،  كل  قتطاع  بعد 

 لجمعية  لعامة  لعادية  لسنوية، 

أمو 1  الحتياطي  تكون  أو  توزع  أن 

 ملنصوص عليه قايويا.

بالسجل  تسجيل  لشركة  تم 

 لتجاري بالرباط تحت رقم 152017.

233P

 DYNASTY MAROC

GROUPE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

رأسمالها : 100.000 درهم.

 ملقر  الجتماعي : رقم 30، شقة 8 

زيقة موالي  حمد لوكيلي، حسان - 

 لرباط.

تأسيس

 11 بتاريخ  عرفي  عقد  بموجب 

على  تمت  ملصادقة   2021 أبريل 

ذ ت  لشركة   لقايون  ألسا�سي 

ذ ت  لخصائص  محدودة  مسؤولية 

 لتالية : 

 DYNASTY  :  لتسمية  لتجارية 

.MAROC GROUPE

ذ ت  شركة   :  لصفة  لقايويية 

مسؤولية محدودة.

خدمات  لتنظيف   :  لهدف 

 ملختلفة.

 ملقر  الجتماعي : رقم 30، شقة 8 

- حسان  لوكيلي،  موالي  حمد   زيقة 

 لرباط.

)مئة  100.000 درهم   : رأس  ملا1 

 1000 إلى  مقسمة  درهم(،  ألف 

)ألف( حصة  جتماعية من فئة 100 

)مئة( درهم للحصة  لو حدة.

يور  لدين  :  لسيدين   لتسيير 

غير  ملدة  ومحمد  لز هير   لز هير 

محدودة.

وقد تم  إليد ع  لقايوني باملحكمة 

س.ت  رقم  تحت  بالرباط   لتجارية 

151971 بتاريخ : 10/05/2021.

234P

N2E ETUDE شركة
SARL AU

 لسجل  لتجاري رقم : 12807.

تحويل  ملقر  الجتماعي 

بقر ر  لجمع  لعام  لغير  لعادي 

 2021/01/12 بتاريخ   ملنعقد 

للشركة ذ ت رأسما1 60.000 درهم، 

في شخص ممثلها  لقايوني  لسيد يور 

 لدين  ألعر بي، تقرر ما يلي :

للشركة  تحويل  ملقر  الجتماعي 

إلى  لعنو ن  لتالي : شارع عبد  لرحيم 

حي  5  لشقة1،  رقم  عمارة  بوعبيد 

 لسالم - سال.

وعلى إثر ذلك تم تغيير  لفصل )5) 

من  لنظام  ألسا�سي للشركة.

تم  إليد ع   :  إليد ع  لقايوني 

 لقايوني لدى كتابة  لضبط باملحكمة 

 2021/05/10 يوم  بسال   البتد ئية 

تحت رقم 36616.
للإلشارة و لنشر

عن  ملسير :  لسيد يور  لدين  ألعر بي.

235 P

مكتب األستاذ أكناو حنفي

موثق بالدار البيضاء

نياني
شركة مجهولة  إلسم

10، زيقة محمد  لقوري -  لد ر 

 لبيضاء.

قر ر ت مختلفة

تلقاه  ألستاذ  للعقد  لذي  طبقا 

بالد ر  لبيضاء،  موثق  حنفي،  أكناو 

بتاريخ 10 مارس 2021، على  لساعة 

مساهمي  بأن  يتضح  صباحا،   12

شركة »يياني« شركة مجهولة  إلسم، 

ومقرها  درهم   300.000 رأسمالها 

زيقة   10 بالد ر  لبيضاء،   الجتماعي 

بالسجل  محمد  لقوري،  ملقيدة 

عدد  تحت  بالد ر  لبيضاء   لتجاري 

80809، وتعريفها  لجبائي تحت عدد 

01030281، قامو  على  لخصوص، 

بتوضيح ما يلي :
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عبد  وفاة  لسيد  كلؤوال  إثبات   -

هللا، أحد مساهمي  لشركة.

علي،  وفاة  لسيد  كرولي  إثبات   -

أحد مساهمي  لشركة.

توضيح  لتقسيم  لنهائي   -

لرأسما1  لشركة.

مجلس  إلد رة  غياب  إثبات   -

 لشاغر.

- إعالن تعيين مجلس إد رة جديد  

ةذلك ملدة 6 سنو ت، في شخص :

-  لسيد  كوزو1 عبد  لرحيم.

-  لسيد  كلووال محمد.

-  لسيد  كرولي رشيد.

نشاط  مز ولة  متابعة  قر ر   -

 لشركة.

عبد  بر دة  تعيين  لسيد  إعالن   -

محلفا  كخبير  ملحاسبة   لرحيم 

 3 لفترة  ومر جع  لحسابات  لخارجي 

سنو ت.

أعاله  تلقاه  ملوثق  عقد  بموجب 

بتاريخ 10 مارس 2021، على  لساعة 

12 و 15 دقيقة صباحا،  لذي يتضح 

قام  مجلس  إلد رة  أن  خالله  من 

عبد  لرحيم  بتعيين  لسيد  كوزو1 

طيلة  وذلك  مجلس  إلد رة  كرئيس 

مدة تعيينه كمدير للشركة.

تحويالت  من  مجموعة  بمقت�سى 

فوتت  ملجموعة  لألسهم،  مختلفة 

 ملسماة » كلؤوال« كل أسهمها بشركة 

لفائدة  ملجموعة  ملسماة  »يياني« 

»جود ت«.

أعاله  تلقاه  ملوثق  عقد  بموجب 

بتاريخ 10 مارس 2021، على  لساعة 

12 و 15 دقيقة صباحا، قام مساهمو 

شركة »يياني« على  لخصوص :

مجلس  باستقالة  علم  بأخذ   

 إلد رة  لسابق.

- بتعيين مجلس إد رة جديد ملدة 

6 سنو ت متكون من :

-  لسيد جود ت محمد.

 لسيد جود ت أياس.

-  لسيد جود ت أسامة.

توضيح  لتقسيم  لنهائي   -
لرأسما1  لشركة  لحالي على مجموع 

أفر د »جود ت«.
أعاله  تلقاه  ملوثق  عقد  بمقت�سى 
بتاريخ 10 مارس 2021، على  لساعة 
شركة  إد رة  مجلس  بأن  يتضح   ،13
محمد  جود ت  عين  لسيد  »يياني« 
»يياني«  شركة  إد رة  مجلس  كرئيس 
كمدير  تعيينه  مدة  طيلة  وذلك 

للشركة.
تلقاه  ألستاذ أكناو  بموجب عقد 
حنفي أعاله، بتاريخ 10 مارس 2021، 
على  لساعة 13 و 15 دقيقة، تحقق 
شركة  إد رة  مجلس  أن  خالله  من 
تعيين  لسيد  مدة  جدد  »يياني« 
مبيعات  كمسير  حسن   كلؤوال 
باسم   ملشروبات  لكحولية  ملعروفة 
شركة  تملكها  شاتام«  لتي  »حاية 

»يياني«.
لجميع  تم  إليد ع  لقايوني 
كتابة  لدى   لعقود  لسالفة  لذكر 
بالد ر  باملحكمة  لتجارية   لضبط 
تحت   2021 ماي   11 بتاريخ   لبياء، 

رقم 777977 ورقم 777978.
بتعديل  لسجل  تم  لتصريح 
كتابة  لدى   80809 رقم   لتجاري 
بالد ر  باملحكمة  لتجارية   لضبط 
 2021 ماي   11 بتاريخ   لبيضاء، 
تحت عدد 17561 وعدد 17562 من 

 لسجل  لترتيبي.
مقتطف من أجل  إلشهار

مكتب  ألستاذ أكناو حنفي

موثق بالد ر  لبيضاء

236P

شركة أوفيد
OFEED
SARL AU

يقل مقر  لشركة
ملقتضيات  لجمع  لعام  طبقا 
يوفمبر   30 بتاريخ   لغير عادي  ملؤرخ 

2020 قرر شركاء  لشركة ما يلي :
إلى  للشركة  يقل  ملقر  الجتماعي  
2 إقامة ليشين تجزئة  7 عمارة  شقة 
وبذلك  تمارة  مطاع  أوالد  رياض 
من  لقايون   1 تعديل  لفصل  تم 

 ألسا�سي.

إعادة  لنظام  ألسا�سي  إقر ر   -

للشركة.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 2168 رقم  تحت  بالرباط   لتجارية 

بتاريخ 11 مارس 2021.

237P

NOUR SYNERGIE

SARL AU 

شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

شريك و حد

رأسمالها : 100.000 درهم.

مقرها  الجتماعي : 2، شارع أرومان، 

82 د، متجر 1، حي رياض،  لرباط.

رقم  لسجل  لتجاري : 138891 

 ملدينة -  لرباط.

عرفي  محضر  على  بناء 

للجمعية  لعمومية  الستثنائية 

لشركة   2021/05/03 في   ملؤرخة 

NOUR SYNERGIE SARL AU 

 ش.م.م.ش.و ذ ت رأسما1 100.000 

درهم، قرر  لشريك  لوحيد ما يلي :

 ملصادقة على يقل  ملقر  الجتماعي 

في يفس  ملدينة 1 رقم 2 زيقة  لرومان 

د1 متجر 82 حي رياض -  لرباط.

للشركة  نشاط  الجتماعي  تعديل 

من خال1  ألنشطة  لتالية :

وتوزيع  ألجهزة  وتصدير   ستير د 

 لطبية.

وتوزيع  وتصدير   ستير د 

ومنتجات  مستحضر ت  لتجميل 

 لنظافة  لشخصية.

 ستير د وتصدير وتوزيع  ملكمالت 

 لغذ ئية.

في  تم  إليد ع  لقايوني 

بتاريخ  بالرباط   ملحكمة  لتجارية 

2021/05/18 تحت  لرقم 5231.
الستخر ج وذكر

 ملسير

238 P

VILLOCITIES

SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد.

رأسمالها : 100.000 درهم.

مقرها  الجتماعي : رقم 7 زيقة 

جير ري مدينة  لرباط.

رقم  لسجل  لتجاري : 152107 

 ملدينة :  لرباط

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

 ،2021 أبريل   23 بتاريخ   لرباط 

مسؤولية  ذ ت  شركة  تأسيس  تم 

باملميز ت  وحيد  شريك  محدودة 

 لتالية :

 VILLOCITIES SARL  :  لتسمية 

.AU

ومكان  فندق   :  لهدف  الجتماعي 

إلقامة.

يوسف  :  لسيد   لشريك  لوحيد 

 زركي : 1000 حصة.

رأسما1  يقدر   : رأسما1  لشركة 

 لشركة بمبلغ قيمته 100.000 درهم 

كل  قيمة  حصة   1000 إلى  موزعة 

و حد 100 درهم.

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

وضع  تاريخ  من  أي   لتأسيس  لنهائي 

 لسجل  لتجاري بالرباط.

7 زيقة جير ري مدينة  : رقم   ملقر 

 لرباط.

 إلد رة :

طرف  لسيد  من  نسير   لشركة 

يوسف  زكري.

في  تم  إليد ع  لقايوني 

بتاريخ  بالرباط   ملحكمة  لتجارية 

19/05/2021 تحت  لرقم 5252.
إلستخر ج وذكر

 ملسير

239P
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EL OUARDI CLIM
S.A.R.L

 SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE

 SIEGE SOCIAL : N° 31, SECTEUR
 1, LOTISSEMENT 21 HECTAR,

TEMARA
بمقت�سى  ملحضر  لجمع  لعام 
 الستثنائي للشركاء تاريخ 15 ديسمبر 
ديسمبر   31 بتاريخ  و ملسجل   ،2020

2020، تقرر ما يلي :
مائة  من  رأسما1  لشركة  رفع 
تسعمائة  إلى  درهم   )100.000( ألف 
بزيادة  وذلك  درهم   )900.000( ألف 
مبلغ ثمايمائة ألف )800.000( درهم 
من  لحسابات  لجارية شركاء بإصد ر 
جديد  سهم   )8000( ألف  ثمايية 
بسعر مائة )100( درهم حيث أصبح 
و ألسهم  لرأسما1   لتوزيع  لجديد 

على  لنحو  لتالي :
 لسيد  لوردي يونس : ستة آالف 
 100 )6.300( سهم بسعر  وثمايمائة 
درهم للسهم أي مبلغ ستمائة وثالثين 

ألف )630.000.00( درهم.
ألفان   : محمد   لسيد  لوردي 
 100 )2700( سهم بسعر  وسبعمائة 
درهم للسهم أي مبلغ مئتين وسبعون 

ألف )270.000.00( درهم.
ألف  تسعمائة   :  ملجموع 

)900.000.00( درهم.
كتـابة  في  تم  إليد ع  لقـايوني 
بتمارة   لضـبط  ملحـكمة  لتجارية 
رقم  تحت   ،2021 يوييو   6 بتـاريخ 

.5615
240 P

DAR LAARASSE
 SARL AU UNIQUE AU CAPITAL

DE 1.000.000 DHS
 SIEGE SOCIAL : LOTISSEMENT

 LAAYOUNE CENTRE
COMMERCIAL TEMARA

للمساهمين   لقر ر  لجمعوي 
 2020 ديسمبر   1 في  بتمارة   ملؤرخ 
ذ ت  ش.م.م  لعر س  د ر  لشركة 

شريك وحيد قرر ما يلي :

من  تغير  سم  لشريك  لوحيد 

 لسيد عبد  لنبي إلى  لسيد حاتم ؛

مخبزة  من  تغير  سم  لشركة 

حلويات  لربيع إلى د ر لعر س ؛

تغير هدف  لشركة إلى ما يلي :

مقهى ؛

ممون ؛

 لشركة تصبح مسؤولة من خال1 

توقيع  لسيد ملسيح حاتم.

إقامة يظام جديد لشركة.

باملحـكمة  تم  إليد ع  لقـايوني 

 لتجارية بالرباط تحت رقم 111129 

بتـاريخ 3 مارس 2021.

241 P

أوزطيك مروك

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  

ذ ت  لشريك  لوحيد

رأسماها : 300.000 درهم

 ملقر  الجتماعي : 32 زيقة أبو شعيب 

 لدكالي حي  لليمون،  لرباط

بمقت�سى  لجمع  لعام  ملنعقد 

سبتمبر   17 يوم  عادية  غير  بصفة 

ممثلي  لشريك  لوحيد  قام   ،2021

لشركة أوزطك مروك بما يلي :

على  ستقالة  لسيد   ملصادقة 

جما1 بندحمان من :

منصبه كمسير للشركة ؛

لشركة  قايوني  كممثل  منصبه 

أوزطيك مليتد ؛

من   15 رقم  تعديل  لفصل 

وتحيينه  للشركة   لقايون  ألسا�سي 

طبقا ملا سبق ذكره.

كتابة  لدى  تم  إليد ع  لقـايوني 

بالرباط  باملحـكمة  لتجارية   لضبط 

رقم  تحت   ،2021 ماي   17 بتـاريخ 

.111682
من أجل  لنشر و إلخالص

مسيري  لشركة

242 P

غروب نور أفركا بوغ ضفلوبم 

ديكومبتونس طنجي

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

ذ ت  لشريك  لوحيد

رأسمالها : 100.000 درهم

 ملقر  الجتماعي : 38، ملتقى زيقة

 بو شعيب  لدوكلي وشارع باستور 

حي  لليمون  لرباط

تأسيس شركة
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

شركة  تأسيس  تم   2020 يوفمبر   9

ذ ت  ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

ذ ت  لخصائص   لشريك  لوحيد 

 لتالية :

بوغ  أفركا  يور  غروب   :  لتسمية 

ضفلوبم ديكومبتونس طنجي.

  ملقر  الجتماعي : 38، ملتقى زيقة

 بو شعيب  لدوكلي وشارع باستور حي 

 لليمون  لرباط.

نشاط  لشركة : 

تكوين  لسائقين  ملهنيين.

تكوين على  لسالمة  لطرقية.

جميع  لعمليات  عامة  وبصفة 

أو  مباشرة  بصفة   لتجارية  ملرتبطة 

و لتي  أعاله  باملوضوع  مباشرة  غير 

ستساهم في تنمية  لشركة.

تحديد  تم  لقد   : رأسما1  لشركة 

درهم   100.000 في  رأسما1  لشركة 

حصة  جتماعية   1000 إلى  مقسمة 

ذ ت  لقيمة  لو حدة 100 درهم.

محمد  تعيين  تم   : تسير  لشركة 

مر د غنام كمسير للشركة.

من  تبتدئ   :  لسنة  الجتماعية 

فاتح يناير إلى 31 ديسمبر.

تم وضع وثائق  لتأسيس باملحكمة 

 2021 18 ماي   لتجارية بالرباط يوم 

على  لسجل  حصلت  لشركة  وعليه 

 لتجاري رقم 152085.
من أجل  لنشر و إلخالص

مسير  لشركة

243 P

BERKANE TRADING
SARL AU

Capital social :1.000.000 Dhs

  SIEGE SOCIAL : 7 RES RAMI

 RUE SEBTA - 2ème ETAGE - N°8

100006 - CASABLANCA

R.C N° 112153

تغيير تسمية  لشركة
 BERKANE شركة  ملحضر  وفقا 

فبر ير   18 بتاريخ   TRADING

تغيير  قرر  لشريك  لوحيد   ،2021

 ZNIBER لتصبح  تسمية  لشركة 

.TRADING

للقايون   3 تعديل  لبند  تم 

 ألسا�سي  ملتعلق بتسمية  لشركة.

في  لسجل  تم  إليد ع  لقايوني 

 لتجاري بالد ر  لبيضاء بتاريخ 6 ماي 

2021 تحت رقم 777375.

244 P

 STE SOUTH ZEEN

BUSINESS
SARL AU

رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها : بلوك A عمارة محمد فاضل 
رقم 19 حي  لشهد ء  لعيون

تعديالت قايويية
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

من  تمت  ملصادقة   2021 ماي   3

طرف  لشركاء على ما يلي :

 : كالتالي  تغيير  السم  الجتماعي 

AD-LEADING BUSINESS

 : للشركة  تغيير  لغرض  لتجاري 

وذلك بحذف  ألنشطة  آلتية )تحويل 

أنشطة  لوساطة  جميع   ألمو 1، 

 ملالية صرف، تأمين، مركز  التصا1( 

)جميع  وبإضافة  ألنشطة  لتالية 

أشغا1  لبناء و لهندسة  ملديية ...(.

تم   : حصص  جتماعية  تفويت 

600 حصة من طرف  لسيد  تفويت 

زكرياء زهري لصالح :
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 لسيد زكرياء  ملر حي 200 حصة.

 100 قوبع  جما1  لدين   لسيد 

حصة.

 : للشركة  تغيير  لشكل  لقايوني 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة  من 

ذ ت  شركة  إلى  وحيد  بشريك 

 ملسؤولية  ملحدودة.

تم  إليد ع   :  إليد ع  لقايوني 
بالعيون  باملحكمة  البتد ئية 

رقم  تحت   2021 ماي   18 بتاريخ 

.2021/1531

245 P

 STE MOKASSARATE

EL KANTAOUI
SARL

رأسمالها : 100.000 درهم

RC : 36611

تأسيس شركة
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

ذ ت  شركة  إنشاء   2021 أبريل   8

بالخصائص   ملسؤولية  ملحدودة 

 لتالية :

 STE MOKASSARATE : لتسمية 

EL KANTAOUI ش.م.م. 

وتوزيع  بيع،  ستير د   :  لنشاط 

جميع أيو ع  لفو كه  لجافة.

موالي  تجزئة   :  ملقر  الجتماعي 
رشيد مجموعة ج رقم 30  لعيون.

تاريخ  من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس.
درهم   100.000  : رأس  ملا1 

موزعة  حصة   1000 على  مقسمة 

كالتالي :

 500  لسيد  لكنتاوي  لكنتاوي 

حصة.

 500 أزرو 1  مصطفى   لسيد 

حصة.

تعيين  لسيد  تم   :  لتسيير 

 لكنتاوي  لكنتاوي و لسيد مصطفى 

ملدة  للشركة  كمسيرين  أزرو 1 

مع  عتماد  إلمضاء  محدودة،  غير 

 ملشترك.

تم  إليد ع   :  إليد ع  لقايوني 
بالعيون  باملحكمة  البتد ئية 

رقم  تحت   2021 ماي   18 بتاريخ 

.2021/1532

246 P

HIPSENS
SARL

رأسمالها : 100.000 درهما

سجل تجاري  لرباط 152061

تأسيس شركة محدودة  ملسؤولية
تمت   2021 أبريل   21 بتاريخ 

لشركة  صياغة  لنظام  ألسا�سي 

محدودة  شركة   ،HIPSENS SARL
 100.000 رأسمالها   ملسؤولية، 

شارع   ،15 مقرها  الجتماعي،  درهم، 

 ألبطا1، شقة 1، أكد 1،  لرباط.

 لشركاء :

سعيد  لزجاري  لحامل   لسيد 

CB65759 ب  رقم  للبطاقة  لوطنية 

500 حصة.

محمد  لد كي  لحامل   لسيد 

للبطاقة  لوطنية رقم ZT128120 ب 

500 حصة.

 لنشاط  لتجاري :

على  لشبكات   لتسويق  لرقمي 

 الجتماعية وعلى  لويب.

تطوير  ملو قع  إللكترويية 

و لبرمجيات.

و لفيديو   لتصوير  لفوتوغر في 

و لخدمات  لسمعية و لبصرية.

مجا1  في  خدمات  ستشارية 

تكنولوجيا  ملعلومات.

بصفة  تسيير  لشركة  فوض 

منفردة وملدة غير محددة، للسادة :

للبطاقة  سعيد  لزجاري  لحامل 

.CB65759 لوطنية رقم 

للبطاقة  محمد  لد كي  لحامل 

.ZT128120 لوطنية رقم 

بالسجل  تم  إليد ع  لقايوني 

لدى  ملحكمة  لتجارية   لتجاري 

بتاريخ   111681 رقم  تحت  بالرباط 

17 ماي 2021.

247 P

MIAMI HOUSE
SARLAU

رأسمالها : 10.000 درهما
سجل تجاري ) لرباط( 152035

تأسيس شركة محدودة  ملسؤولية
ذ ت شريك وحيد

2021 تمت صياغة  5 ماي  بتاريخ 
 MIAMI لشركة   لنظام  ألسا�سي 
محدودة  شركة   ،HOUSE SARLAU
و حد،  شريك  ذ ت   ملسؤولية 
مقرها  درهم،   10.000 رأسمالها 
عوى،  ضاية  زيقة   ،6  الجتماعي، 
أكد 1،   ،16 1،  لشقة   لطابق 

 لرباط.
 لشريكة  لوحيدة :

سارة  لعمري  لحاملة   لسيدة 
 AD263191 رقم  للبطاقة  لوطنية 

ب 100 حصة.
 لنشاط  لتجاري :

و لتقسيط،  بالجملة  شر ء  بيع، 
 ستير د وتصدير  لقهوة،  ملشروبات، 
مستحضر ت   ملنتجات  لغذ ئية، 
 لتجميل، جميع  لخدمات و لتجارة، 

 لترفيه وتحضير  ملناسبات.
غير  ملدة  تسيير  لشركة  فوض 
سارة  لعمري  للسيدة  محددة، 
رقم  للبطاقة  لوطنية   لحاملة 

.AD263191
بالسجل  تم  إليد ع  لقايوني 
لدى  ملحكمة  لتجارية   لتجاري 
تحت   2021 ماي   17 بتاريخ  بالرباط 

رقم 111660.
248 P

DIMAHLAL
SARLAU

شركة محدودة  ملسؤولية
ذ ت شريك و حد

رأسمالها : 1.000.000 درهما
سجل تجاري  لرباط : 113213
تحرير 35%  ملتبقية من رأسما1

2021  نعقد  أبريل   27 بتاريخ 
لشركة   لجمع  لغير  لعادي 
محدودة شركة   ،DIMAHLAL

و حد،  شريك  ذ ت    ملسؤولية 

رأسمالها : 1.000.000 درهما، مقرها 

عوى،  ضاية  زيقة   ،6  الجتماعي، 

أكد 1،   ،16 1،  لشقة   لطابق 

على تمت  ملصادقة  حيث    لرباط 

ما يلي :

تحرير 35%  ملتبقية من رأسما1 

درهم.   350.000 بقيمة   لشركة 

رأس  ملا1  ملدفوع  فإن  وبالتالي 

بالكامل يساوي 1.000.000 درهم.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 لتجارية بالرباط تحت رقم 111657 

بتاريخ 17 ماي 2021.

249 P

S.G ELEC
SARL AU

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

ذ ت  لشريك  لوحيد

رأسمالها : 100.000 درهم

 ملقر  الجتماعي : شقة 30، عمارة 8، 

شارع موالي أحمد لوكيلي، حسان

  لرباط

رقم  لسجل  لتجاري : 152071

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

7 ماي 2021 تم تأسيس شركة ذ ت 

ذ ت  لشريك   ملسؤولية  ملحدودة 

 لوحيد ذ ت  لخصائص  لتالية :

S.G ELEC SARL AU : لتسمية 

نشاط  لشركة : أشغا1  لكهرباء، 

مختلفة،  وأشغا1  أشغا1  لبناء 

مناقصة.

 ملقر  الجتماعي : شقة 30، عمارة 

لوكيلي،  أحمد  موالي  شارع   ،8

حسان،   لرباط.

تحديد  تم  لقد   : رأسما1  لشركة 

درهم   100.000 في  رأسما1  لشركة 

حصة  جتماعية   1000 إلى  مقسمة 

يمتلكها  درهم   100 قيمة  لو حدة 

 لسيد  لعودي أحمد.



عدد 5666 - 21 شو 1 1112 )2 يوييو 2021)الجريدة الرسمية   10984

تعيين  تم  لقد   : تسيير  لشركة 

 لسيد  لعودي أحمد.

إلى  يناير  فاتح  من   :  لسنة  ملالية 

باستثناء  سنة  كل  من  ديسمبر   31

تاريخ  من  تبتدئ   لسنة  ألولى  لتي 

 لتقييد في  لسجل  لتجاري.

لقد تم تحديد مدة  لشركة في 99 

سنة.

كتابة  لدى  تم  إليد ع  لقايوني 

بالرباط  باملحكمة  لتجارية   لضبط 

رقم  تحت   2021 ماي   18 بتاريخ 

 لسجل  لتجاري : 152071.
للنشر و إلعالن

250 P

SYN MAROC INNOVATION
SARL AU

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

ذ ت  لشريك  لوحيد
رأسمالها : 100.000 درهم

 ملقر  الجتماعي : د ر  لكروش شارع 
طارق  بن زياد وشارع حسن  ألو1 

تمارة
رقم  لسجل  لتجاري : 132835

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

شركة  تأسيس  تم   2021 أبريل   15

ذ ت  ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

ذ ت  لخصائص   لشريك  لوحيد 

 لتالية :

 SYN MAROC  :  لتسمية 

INNOVATION SARL AU

يجارة  ألملنيوم،   : نشاط  لشركة 

مختلفة،  وأشغا1  أشغا1  لبناء 

مناقصة.

د ر  لكروش   :  ملقر  الجتماعي 

حسن  وشارع  زياد  طارق  بن  شارع 

 ألو1 تمارة.
تحديد  تم  لقد   : رأسما1  لشركة 
درهم   100.000 في  رأسما1  لشركة 

حصة  جتماعية   1000 إلى  مقسمة 

يمتلكها  درهم   100 قيمة  لو حدة 

 لسيد بوستوتو سعيد.

تعيين  تم  لقد   : تسبير  لشركة 

 لسيد بوستوتو سعيد.

إلى  يناير  فاتح  من   :  لسنة  ملالية 

باستثناء  سنة  كل  من  ديسمبر   31

تاريخ  من  تبتدئ   لسنة  ألولى  لتي 

 لتقييد في  لسجل  لتجاري.

لقد تم تحديد مدة  لشركة في 99 

سنة.

كتابة  لدى  تم  إليد ع  لقايوني 

بتمارة  باملحكمة  البتد ئية   لضبط 

رقم  تحت   2021 أبريل   27 بتاريخ 

 لسجل  لتجاري : 132835.
للنشر و إلعالن

251 P

WIND ODYSSEY شركة
SARL AU

 2020 أغسطس   31 بتاريخ  تم 

بموجبه  عام  ستثنائي حدد   جتماع 

 لنقاط  آلتية :

أوال : تم  إلعالن عن  لحل  لنهائي 

WIND ODYSSEY  عتبار   للشركة 

من 31 أغسطس 2020.

يوم تم  إليد ع  لقايوني   :  ثاييا 

21 يناير 2021 لدى  ملحكمة  لتجارية 

بفاس تحت رقم 352/2021.

252 P

WIND ODYSSEY شركة
SARL AU

تم بتاريخ 20 يوليو 2020  جتماع 

بموجبه  لنقاط  حدد  عام  ستثنائي 

 آلتية :

أوال : تم  إلعالن عن حل  لشركة 

 عتبار  من 20 يوليو 2020 وتصفيتها 

وديا.

تعيين  لسيدة  يمان  تم   : ثاييا 

 بريو1 كمصفي لكامل مدة  لتصفية

يوم تم  إليد ع  لقايوني   :  ثالثا 

لدى  ملحكمة   2020 يوفمبر   16

 لتجارية بفاس تحت رقم 3102.

253 P

شركة سبيد ديفل
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

 لرأسما1  الجتماعي : 100.000 

درهم

 ملقر  الجتماعي : رقم 172 حي 

 ملسيرة أكادير

»سبيد  شركة  إد رة  لقر ر  طبقا 

 ،2021 أبريل   20 في  ديفل«  ملؤرخ 

تمت  ملصادقة على ما يلي :

حصة  جتماعية   500 تفويت 

عبد  لحق  لحبادي  للسيد  مملوكة 

لفائدة  لسيد رشيد  لحبادي.

 ملو فقة على عملية  لتفويت.

تعديل  لبنود  لتالية 1، 6 و7 من 

 لنظام  ألسا�سي للشركة.

أسئلة مختلفة.

بكتابة  تم  إليد ع  لقايوني 

بأكادير  باملحكمة  لتجارية   لضبط 

رقم  تحت   2021 ماي   11 بتاريخ 

.99511

254 P

تأمين األصدقاء
ش م م

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

ذ ت  لشريك  لوحيد

رأسمالها : 10.000 درهم

مقرها :  لرباط، متجر 10إ شارع 

أيكولي،  ملحيط

 بمقت�سى عقد عرفي صادر بتاريخ

19 أبريل 2021 قرر  لشريك  لوحيد 

ما يلي :

من  تحويل  ملقر  الجتماعي 

 لعنو ن  لسابق إلى  لعنو ن  لتالي :

مكرر،   5 عمارة  متجر،   لرباط، 

شارع مدغشقر.

تحيين  لقايون  ألسا�سي للشركة.

بكتابة  تم  إليد ع  لقايوني 

بالرباط  باملحكمة  لتجارية   لضبط 

رقم  تحت   2021 ماي   18 بتاريخ 

.111700

255 P

PENTAGUARD مقاولة
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة
بتاريخ  حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تحرير  تم  في  لرباط،   2021 ماي   5
محدودة  مسؤولية  ذ ت  لشركة 
تحمل  ملميز ت  و لتي  وحيد  بشريك 

 لتالية :
مقاولة   :  لتسمية 
ذ ت  شركة   PENTAGUARD

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
 لهدف :  لحر سة.

حي   20 فيال    :  ملقر  الجتماعي 
 شر كة، عين  لعودة.

مدة قيام  لشركة : 99 سنة  بتد ء 
من تاريخ تأسيسها  لنهائي.

ب  يقدر   : رأسما1  لشركة 
 1000 إلى  مقسم  درهم   100.000
للو حدة  درهم   100 فئة  من  حصة 

موزعة كالتالي :
 1000  : بر �سي  سليم   لسيد 

حصة.
 لتسيير و إلمضاء :

محدودة  غير  ملدة  تسيير  لشركة 
من طرف  لسيد سليم بر �سي.

بتوقيع  ملزمة  تصبح  لشركة 
 لسيد سليم بر �سي.

إلى  يناير  فاتح  من   :  لسنة  ملالية 
31 ديسمبر من كل سنة.

بعد  قتطاع %5   : تقسيم  ألرباح 
يوزع  لباقي حسب  قايوني،  كاحتياط 

قر ر  لشركاء.
 لتسجيل : تم  لتسجيل باملحكمة 
 2021 12 ماي   البتد ئية بتمارة يوم 

تحت  لرقم 133011. 
ملخص من أجل  لنشر

256 P

IT FIRST TECHNOLOGIES
SARL AU

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
شركة  تأسيس  تم   2021 أبريل   26
ذ ت  ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 
شريك وحيد و لتي تحمل  لخصائص 

 لتالية :
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 IT FIRST  :  لتسمية 

TECHNOLOGIES

SARL AU : لصفة  لقايويية  

 - برمجة   :  لهدف  الجتماعي 

 ستشارة وخدمات معلوماتية.
رأسما1  لشركة : 100.000 درهم 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة  لو حدة.

 لسيد كما1 مياز  لشريك  لوحيد 

: 1000 حصة.

 ملدة : 99 سنة من تاريخ  لتأسيس 

 لنهائي.

إلى  يناير  فاتح  من   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبر من كل سنة.

شارع   ،15  :  ملقر  الجتماعي 

 ألبطا1  لشقة رقم 1 أكد 1  لرباط.

 ملسير :  لسيد كما1 مياز.
بالسجل  لتجاري  رقم  لتقييد 

152065 باملحكمة  لتجارية بالرباط.

257 P

ABY INVEST
بالد ر  مؤرخ  بمقت�سى عقد عرفي 

تم   2021 أبريل   8 بتاريخ   لبيضاء 

تأسيس شركة باملو صفات  لتالية :

.ABY INVEST : لتسمية 
سبتة  زيقة   ،7  :  ملقر  الجتماعي 

إقامة ر مي  لطابق  لثاني مكتب رقم 

8  لد ر  لبيضاء.

 لهدف  الجتماعي : 

إد رة  ألصو1  ملنقولة و لعقارية.

 لترويج  لعقاري.

و ألدو ت  و آلالت  تأجير  ملو د 

و ملنشآت.

إد رة تأجير  ملباني و ملو د و ملعد ت 

و ملر فق  ملؤجرة بهذه  لطريقة.

و لشقق  وشر ء  ملباني  بيع 

أو  و ألر �سي  ملكشوفة  و لفيالت 

 ملبنية.

ترويد  لعمالة.

عمليات  لدر سة  جميع 

و لوساطة  ملتعلقة  و لتمثيلية 

باملجاالت  لسالفة  لذكر.

جميع  في  و ملساهمة   ملشاركة 

و لصفقات  ومؤسسات   لشركات 

و ملتكامل  مشابه  غرض  لها   لتي 

لفرض  لشركة.

وعموما، جميع  ملعامالت  ملالية، 

وغير   لتجارية،  لصناعية،  لعقارية 

صلة  ذ ت  تكون  قد  و لتي   لعقارية، 

باألهد ف  مباشرة  غير  أو  مباشرة 

تطويرها  في  وتساهم  أعاله   ملذكورة 

أو تمديدها.

ذ ت  شركة   :  لشكل  لقايوني 

مسؤولية محدودة.

 لرأسما1 : 90.000 درهم.

 لسنة  الجتماعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر.

 ملدة : 99 سنة.

 لحصص :

 لسيد بدر  كركون 30.000 درهم.

جود ت  عبد  لرحمان   لسيد 

30.000 درهم.

 30.000  لسيد يوسف بوعبيدي 

درهم.

عبد  لرحمان  :  لسيد   لتسيير 

لبطاقة  لتعريف  جود ت  لحامل 

و لساكن   BK160311 رقم   لوطنية 

ب حي  لحد وية زيقة 3 رقم 13  لد ر 

 لبيضاء.

بدر  كركون  لحامل   لسيد 

رقم  لبطاقة  لتعريف  لوطنية 

زيقة  مازوال  و لساكن ب   JB276613

1 رقم 169 شقة رقم 21 إقامة  ملنزه 

سعادة حي  لحسني بالد ر  لبيضاء.

بوعبيدي  لحامل  يوسف   لسيد 

رقم  لبطاقة  لتعريف  لوطنية 

إقامة  ب  و لساكن   QA111603

8 رقم   101 عمارة   13 س  م    ألمان 

ع س بالد ر  لبيضاء.

:  ملحكمة   إليد ع  لقايوني 

 لتجارية بالد ر  لبيضاء.

 لسجل  لتجاري : 502625 بتاريخ 

11 ماي 2021.

258 P

ASSURANCES ARRIDA
AU CAPITAL DE 20.000 DHS
 N°111 SECTEUR D, 2 ème
 ETAGE, ALKOUASS, CYM,

RABAT
RC : 71719

هللا  فتح  وفاة  لسيد  إثر  على 
لشركة   لخطيب  لشريك  لوحيد 
ASSURANCES ARRIDA  جتمع 
في  جتماع غير  ورثته  لشركاء  لجدد 
أجل  من   2021 ماي   3 يوم  عادي 
 ملو فقة على تقسيم تركة 200 حصة 
 لتي كايت في ملك  ملرحوم  لسيد فتح 
جديد  مسير  وتعيين  هللا  لخطيب 
ما  قرر  لورثة  بعد  ملشاورة  للشركة. 

يلي :
200 حصة  تقسيم  على   ملو فقة 
 ASSURANCES ARRIDA في  لشركة

كالتالي :
 لسيدة حورية غماري 25 حصة.

 116 سفيان  لخطيب   لسيد 
حصة.

 59 سامية  لخطيب   لسيدة 
حصة.

غماري  حورية  تعيين  لسيدة 
غير  ملدة  للشركة  وحيدة  كمسيرة 

محدودة.
بكتابة  تم  إليد ع  لقايوني  لقد 
لدى  ملحكمة  لتجارية   لضبط 
تحت   2021 ماي   19 بتاريخ  بالرباط 

رقم 111771.
259 P

WSSELNI MAAK
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
رأسمالها : 100.000 درهم

 ملقر  الجتماعي : 1، زيقة و د زيز
 لطابق  لثالث، شقة رقم 7

أكد 1،  لرباط
تأسيس شركة

إنشاء  تم  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 WSSELNI لشركة   لقايون  ألسا�سي 
مسؤولية  ذ ت  شركة   MAAK
محدودة بشريك وحيد و لتي تتصف 

كما يلي :

WSSELNI MAAK : سمها 

ذ ت  شركة   :  لشكل  لقايوني 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

و د  زيقة   ،1  : مقرها  الجتماعي 

 ،7 رقم  شقة  زيز،  لطابق  لثالث، 

أكد 1،  لرباط.

أساسا  تهدف  لشركة   : هدفها 

د خل  ملغرب وخارجه إلى : ستخد م 

 لسيار ت.

جميع  فإن  عامة،  وبصفة 

و لتجارية   ملعامالت  ملالية 

و لصناعية و ملنقولة و لعقارية،  لتي 

قد تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر 

أشياء  بأي  أو  أعاله  بال�سيء  ملذكور 

أن  من  ملرجح  ذ ت صلة،  أو  مماثلة 

تعزز تطويره أو توسيعه.

يوم  من  تبتدئ  سنة   99  : أمدها 

تسجيل  لشركة في  لسجل  لتجاري.

 لتسيير : يسير  لشركة  لسيد يز ر 

للجنسية  ملغربية،  حامل   لبردعي، 

 ،AE137131 وللبطاقة  لوطنية رقم 

حي   16 رقم  بلعباس  بشارع   لساكن 

 ملزرعة، سال.

ما  في كل  تلتزم  لشركة   :  إلمضاء 

يخص معامالتها، بإمضاء  ملسير يز ر 

 لبردعي.

رأسمالها : 100.000 درهم موزعة 

بقيمة  حصة  جتماعية   1000 إلى 

100 درهم للو حدة، كما يلي :

1000 حصة للسيد يز ر  لبردعي.

من  تبتدئ   :  لسنة  الجتماعية 

ديسمبر  متم  في  وتنتهي  يناير  فاتح 

كل سنة.  ستثنائيا  لسنة  ألولى  من 

تأسيس  لشركة  تاريخ  من  ستبتدئ 

من  لسنة  ديسمبر   31 في  وتنتهي 

 لجارية.

تم  إليد ع   :  إليد ع  لقايوني 

لدى  ملحكمة  لتجارية   لقايوني 

تحت   2021 ماي   19 بتاريخ  بالرباط 

سجل تجاري رقم 152127.
للتلخيص و لنشر

 ملسير

260 P
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NIN SKIN
SARL AU

 ملقر : ملتقى شارع قا�سي سرياري
وقا�سي صنهاجي سوي�سي،  لرباط

 لرقم  لضريبي : 50115218
 لسجل  لتجاري بالرباط

رقم 150501
تغيير  لنظام  ألسا�سي : تحويل  ملقر 

 الجتماعي
بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
 2021 أبريل   30 بتاريخ   ملنعقد 
ذ ت   NIN SKIN SARLAU لشركة 

 لرأسما1 100.000 درهم.
تقرر باإلجماع ما يلي :

 15  : من  تحويل  ملقر  الجتماعي 
أكد 1   1 رقم  شارع  ألبطا1  لشقة 
قا�سي  شارع  ملتقى  إلى   لرباط 
سوي�سي،  صنهاجي  وقا�سي  سرياري 

 لرباط.
تغيير  ملادة 1 من  لنظام  ألسا�سي.
لقد تم  إليد ع  لقايوني باملحكمة 
في  ألجل  لقايوني  بالرباط   لتجارية 
رقم  تحت   2021 ماي   19 يوم 

.D111712
261 P

KHADAMAT BOURGOGNE
SARL AU

 ملقر : 75، شارع سيدي محمد بن 
عبد هللا عكاري  لرباط

 لسجل  لتجاري بالرباط
رقم 118679

تغيير  لنظام  ألسا�سي
قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
لشركة   2021 ماي   3 بتاريخ 
 KHADAMAT BOURGOGNE
 100.000 ذ ت  لرأسما1   SARL AU

درهم تقرر باإلجماع ما يلي :
بقيمة  رأسما1  لشركة  رفع 
 100.000 من  درهم   3.100.000
درهم إلى 3.500.000 درهم عن طريق 
و ملستحقة  مقاصة  لديون  ملقدرة 
درهم  لحساب   2.600.000 بقيمة 
 لجاري للشركاء وعن طريق مساهمة 

عينية بقيمة 800.000 درهم.

حصة   7000 بيع  على   ملو فقة 

فاطمة  لزهر ء  لفائدة  لسيدة 

لعوي�سي قاصر مكفولة من طرف أبيها 

 لسيد سعيد لعوي�سي.

حصة   7000 بيع  على   ملو فقة 

لعوي�سي  خديجة  لفائدة  لسيدة 

أبيها  طرف  من  مكفولة  قاصر 

يتم  وبهذ   لعوي�سي.  سعيد   لسيد 

محدودة  شركة  من  تحويل  لشركة 

شركة  إلى  وحيد  بمساهم   ملسؤولية 

محدودة  ملسؤولية.

من  على  الستقالة   ملو فقة 

حنان  للسيدة  منصب  لتسيير 

 لحنفي.

 ملو فقة على تعيين  لسيد سعيد 

لعوي�سي في منصب مسير للشركة.

تغيير  لنظام  ألسا�سي.

لقد تم  إليد ع  لقايوني باملحكمة  

في  ألجل  لقايوني  بالرباط   لتجارية 

رقم  تحت   2021 ماي   19 يوم 

.111711

262 P

شركة دار سندويتش
ش.م.م.ش.و

تأسيس شركة
يوم  بالرباط  بمقت�سى عقد مؤرخ 

وضع  لقو يين  تم   2021 مارس   25

 ألساسية لشركة محدودة  ملسؤولية 

ذ ت  ملميز ت  وحيد  شريك  ذ ت 

 لتالية :

سندويتش«  »د ر   :  لتسمية 

ش.م.م.ش.و.

 لهدف : مطعم بثمن تابت.

 ملقر  لرئي�سي : حي  بن رشد إقامة 

 بن  لعربي رقم 36  لوفاق تمارة.

تاريخ  من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

تكوين  لشركة.
بما  رأس  ملا1  حدد   : رأس  ملا1 

قدره 10.000 درهم مقسم على 100 

حصة بنسبة 100 درهم للو حدة.

من  ألرباح   %5 تؤخذ   :  ألرباح 

 لصافية للتأسيس  الحتياطي.

تد ر  لشركة من طرف   :  لتسيير 

غير  ملدة  هللا  ملرحوم  عبد   لسيد 

محدودة.

باملحكمة  تم   :  إليد ع  لقايوني 

 2021 5 ماي  بتاريخ  تمارة   البتد ئية 

تحت رقم 1008.

263 P

فاص جستيون

مكتب  ملحاسبة و لدر سات و لخدمات

FLORAL FOR YOU DESIGN
SARLAU

س ت رقم : 59173

تأسيس
بالقنيطرة،  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بتاريخ 25 ديسمبر 2020، تم تأسيس 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 

وذ ت  لشريك  لوحيد وذ ت  ملميز ت 

 لتالية :

 FLORAL FOR YOU  :  لتسمية 

DESIGN

 لغرض : 

 لزخرفة  لنباتية.

أشغا1 وإصالحات مختلفة.

خدمات  ملصبنة.

عنترة  شارع   :  ملقر  الجتماعي 

عمارة 2  لقنيطرة.

تاريخ  من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس.

:  لشريكة  لوحيدة   ملحاصة 

قامت بتقديم  لحصص  ملكتتبة كلها 

على  لشكل  آلتي :

 100.000  : بنمليح   لسيدة حنان 

درهم )حصص يقدية(.

فئة  من  )1000 حصة  جتماعية 

100 درهم للحصة  لو حدة.(

رأسما1  حدد   : رأسما1  لشركة 

 لشركة في 100.000 درهم مقسم إلى 

1000 حصة  جتماعية من فئة 100 

درهم للحصة  لو حدة.

: تخصص 5% من  ألرباح   ألرباح 

على  يوزع  و لباقي  لالحتياط  لقايوني 

 لشركاء.

حنان  عينت  لسيدة   :  لتسيير 

بنمليح مسيرة وحيدة وموقعة وحيدة 

للشركة.

تبتدئ  لسنة   :  لسنة  ملالية 

متم   في  وتنتهي  يناير  فاتح  في   ملالية 

ديسمبر من يفس  لسنة.

بكتابة  تم  إليد ع  لقايوني 

باملحكمة  البتد ئية   لضبط 

 2021 مارس   11 بتاريخ  بالقنيطرة 

تحت رقم 1930.
للخالصة و لبيان

ذ. بنمليح سمير

264 P

شركة كرين اكرو انفسيو
ش.ذ.م.م )ش.و(

 STE GREEN AGRO

INNOVATION SARL A AU

رأسمالها : 100.000 درهم

رقم 1 تجزئة  لو زيس  ملحايطة 

تارود يت

تأسيس شركة
بتارود يت  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تأسيس  تم   2021 أبريل   12 بتاريخ 

شركة ذ ت  لخصائص  لتالية :

كرين  كرو  شركة   :  لتسمية 

 يفسيو ش.ذ.م.م )ش.و(.

 STE GREEN AGRO

INNOVATION SARL A AU

تجزئة   1 رقم   : مقرها  الجتماعي 

 لو زيس  ملحايطة تارود يت.

نشاطها :

مكتب للدر سات.

و الستغال1  للتسيير  مقاو1 

 لفالحي.

 الستير د و لتصدير.

 لتسيير :  لشركة تسير من طرف 

 لسيد  قشور عبد هللا.

في  رأسمالها  حدد   :  لرأسما1 

 1000 إلى  مقسم  درهم   100.000

حصة بقيمة 100 درهم للو حدة.

يوم  من  تبتدئ  سنة   99  :  ملدة 

تسجيلها بالسجل  لتجاري.
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باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

بتاريخ بتارود يت    البتد ئية 

رقم  تحت   2021 أبريل   26

630/7661 بكتابة  لضبط.
من أجل  لخالصة و لبيان

265 P

 STE BOULGOU TRAVAUX

DIVERS

SARL

رأسمالها : 100.000 درهم

دو ر  غنسلن  كنيون تنغير

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي بتنغير بتاريخ 

8 أبريل 2021 تم تأسيس شركة ذ ت 

 لخصائص  لتالية :

تر فو  بولكو  شركة   :  لتسمية 

ديفيغ ش.ذ.م.م.

 STE BOULGOU TRAVAUX

DIVERS

دو ر  غنسلن   : مقرها  الجتماعي 

 كنيون تنغير.

نشاطها :

 لبناء و ألشغا1  ملختلفة.

كر ء  آلالت و ملعد ت.

لحساب  لنقل  لبضائع  مقاو1 

 لغير.

 لتسيير :  لشركة تسير من طرف 

 لسيد عبد  لرحمان بولكو.

في  رأسمالها  حدد   :  لرأسما1 

 1000 إلى  مقسم  درهم   100.000

حصة بقيمة 100 درهم للو حدة.

يوم  من  تبتدئ  سنة   99  :  ملدة 

تسجيلها بالسجل  لتجاري.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

أبريل   29 بتاريخ  بتنغير   البتد ئية 

بكتابة   301/1121 رقم  تحت   2021

 لضبط.
من أجل  لخالصة و لبيان

266 P

شركة سمومديجة
ش.ذ.م.م )ش.و(

STE SAMOMADIJA SARL A AU

رأسمالها : 100.000 درهم

شارع محمد  لخامس قلعة مكوية

تنغير

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي بتنغير بتاريخ 

9 أبريل 2021 تم تأسيس شركة ذ ت 

 لخصائص  لتالية :

سمومديجة  شركة   :  لتسمية 

ش.ذ.م.م )ش.و(.

 STE SAMOMADIJA SARL A

AU

محمد  شارع   : مقرها  الجتماعي 

 لخامس قلعة مكوية تنغير.

نشاطها :

كر ء  لسيار ت بدون سائق.

 لتسيير :  لشركة تسير من طرف 

 لسيد  ليالن لحسن.

في  رأسمالها  حدد   :  لرأسما1 

 1000 إلى  مقسم  درهم   100.000

حصة بقيمة 100 درهم للو حدة.

يوم  من  تبتدئ  سنة   99  :  ملدة 

تسجيلها بالسجل  لتجاري.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

أبريل   19 بتاريخ  بتنغير   البتد ئية 

بكتابة   263/1367 رقم  تحت   2021

 لضبط.
من أجل  لخالصة و لبيان

267 P

MEILLEUR CONSEIL SARL

 AV MLY ABDELLAH N°2 BIS 2ème ETAGE

TINGHIR OUARZAZATE

06.61.51.01.90/05.21.83.58.90

STE AGALF
SARL

دو ر تمضروين و كليم تنغير

رأسما1  لشركة
بموجب  ملحضر  لغير  لعادي 

 ملنعقد بتنغير في 16 مارس 2020 قرر 

شركاء  لشركة ما يلي :

 10.000 رفع رأسما1  لشركة من 

إلى 500.000 درهم مقسم إلى 5.000 

للو حد  درهم   100 بقيمة  حصة 

من  لشركاء  يقدية  وبمساهمة 

 ملدفوعة بربع )1/1) 122.500 درهم 

للبنك  لقرض  لفالحي.

بكتابة  تم  إليد ع  لقايوني 

بتنغير  باملحكمة  البتد ئية   لضبط 

بتاريخ 19 أغسطس 2020 تحت رقم 

122/1371 بكتابة  لضبط.
مقتطف لإليد ع و لنشر

268 P

 INTERCONTINENTAL

MEDIA

SARL AU

 لتسمية :  يتر كويتي يويتا1 ميديا 

شركة ذ ت مسؤولية محدودة بمسير 

وحيد.

:  لصحافة   لهدف  الجتماعي 

 إلليكترويية،  ملكتوبة،  لنشر، 

 لتوزيع و إليتاج  لسمعي  لبصري.

رأسما1  لشركة : 100.000 درهم 

مقسم إلى 1000 حصة من فئة 100 

على  لشكل  بين  لشركاء  موزع  درهم 

 لتالي :

حياة  ملصمودي : 1000 حصة.

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

وضع  تاريخ  من  أي   لتأسيس  لنهائي 

 لسجل  لتجاري.

إلى  يناير  فاتح  من   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عد   لسنة 

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتسجيل.

 1 15، شارع  ألبطا1 شقة   :  ملقر 

أكد 1  لرباط.

 ملسير : حياة  ملصمودي.

 : بالسجل  لتجاري  رقم  لتقييد 

.151925

269 P

CABINET QUICK WAY

Conseil Comtable, Fiscale & Juridique

Mob : +212661611293

Fixe : + 212553173669

E-mail : quickway2011@gmail.com

SOCIETE GHOST GYM
SARL AU

تأسيس شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
قرر   2020 يوليو   8 بتاريخ  بالرباط 
 لشريك  لوحيد لشركة كوست جيم 
ر سما1  ذ ت  وحيد  بشريك  م  م  ش 
100.000 درهم تأسيس  لشركة كما 

تقرر ما يلي :
 لهدف  الجتماعي : 

قاعة  لرياضة.
 ملقر  الجتماعي : إقامة  لياسمين 

رقم 1 طريق  ملهدية - سال.
رأسما1  لشركة : 100.000 درهم 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 
موزعة  للحصة  لو حدة  درهم   100

على  لشكل  لتالي :
 1000 عطة  بن  ياسين   لسيد 

حصة.
من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لنهائي.
إلى  يناير  فاتح  من   :  لسنة  ملالية 
31 ديسمبر من كل  سنة ما عد   لسنة 

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتسجيل.
 لتسيير :  لسيد ياسين بن عطة.

بالسجل  لتجاري  رقم  لتقييد 
.31685

لتأسيس  تم  إليد ع  لقايوني 
بسال  باملحكمة  البتد ئية   لشركة 
رقم  تحت   2020 أغسطس   12 يوم 

.319
270 P

شركة ساليس إموبيليي
ش.م.م ذ ت شريك وحيد

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

بمقت�سى عقد عرفي محرر بالد ر 
 لبيضاء، بتاريخ 20 أبريل 2021، تم 
للشركة إعد د  لقو يين  ألساسية 
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ذ ت  ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 
»ساليس   لشريك  لوحيد  ملسماة 
مسؤولية  ذ ت  شركة  إموبيليي« 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد، ذ ت 

 لنظام  لقايوني  آلتي :
إموبيليي«  »ساليس   :  لتسمية 
ذ ت  محدودة  مسؤولية  ذ ت  شركة 

 لشريك  لوحيد.
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري » 

.501231
إلى  تهدف  لشركة   :  لغرض 

تحقيق :  إلنعاش  لعقاري.
 99 في  مدة  لشركة  تحدد   :  ملدة 

سنة.
شارع   ،55  :  ملقر  الجتماعي 
حي   لزرقطوني،  لطابق  ألو1 
20000،  لد ر   ملستشفيات، 

 لبيضاء.
 100.000  : رأسما1  لشركة 
من  حصة   1000 إلى  مقسم  درهم، 
فئة 100 درهم للو حدة، موزعة على 

 لشكل  لتالي :
 1000  : يزهة  لسهلي   لسيدة 

حصة.
 لتسيير :  لسيدة يزهة  لسهلي.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
بتاريخ بالد ر  لبيضاء،    لتجارية 

3 ماي 2021، تحت رقم 776623.
271 P

MAZZAJY CREA
تأسيس

في  مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
وضع  تم  قد  بالرباط   2021 أبريل   9
تحمل  لشركة   لقايون  ألسا�سي 

 لخصائص  لتالية :
MAZZAJY CREA : لتسمية 

ذ ت  شركة   :  لصفة  لقايويية 
شريك  ذ ت   ملسؤولية  ملحدودة 

وحيد.
جاهزة  لتكوين  مالبس   :  لهدف 

و إلشهار وتنظيم  ملناسبات.
رأسما1  لشركة : 100.000 درهم 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة  لو حدة.

1000 حصة من فئة  ملياء  ملازجي 

100 درهم للحصة.

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

وضع  تاريخ  من  أي   لتأسيس  لنهائي 

 لسجل  لتجاري.

إلى  يناير  فاتح  من   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عد   لسنة 

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتسجيل.

 ملقر : تجزئة جنان بلقا�سي عمارة 

15 طريق  لقنيطرة سال.

 ملسيرة : ملياء  ملازجي.
بالسجل  لتجاري  رقم  لتقييد 

33637 باملحكمة  البتد ئية بسال.

272 P

HMA ENTERPRISE
SARL AU

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

بتاريخ  طرف  لشركة  من   ملنعقد 

طرف  من  تقرر   2020 ديسمبر   22

شريكها  لوحيد ما يلي :

 HMA لشركة   لحل  ملسبق 

ENTERPRISE

حمزة  تعيين  لسيد  لهاشمي 

كمصفي للشركة.

للشركة  تعيين  ملقر  الجتماعي 

كمقر رئي�سي للشركة.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

فبر ير   16 بتاريخ  بالرباط   لتجارية 

2021 تحت رقم 111090.

273 P

MULTI GARD
SARL AU

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

بتاريخ  طرف  لشركة  من   ملنعقد 

طرف  من  تقرر   2020 ديسمبر   28

شريكها  لوحيد ما يلي :

 MULTI لشركة   لحل  ملسبق 

GARD

ليلى  بلعناية  تعيين  لسيدة 

كمصفية للشركة.

للشركة  تعيين  ملقر  الجتماعي 

كمقر رئي�سي للشركة.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
فبر ير   16 بتاريخ  بالرباط   لتجارية 

2021 تحت رقم 111091.
274 P

SOCIETE WIAAM BOIS
SARL

بمقت�سى  لعقد  لعرفي  ملسجل 
تأسيس  تم   2021 أبريل   20 بتاريخ 

شركة تحمل  لخصائص  لتالية :
 SOCIETE WIAAM  :  لتسمية 

BOIS
SARL : لشكل  لقايوني 

 لهدف  الجتماعي :
بائع  لخشب بالتقسيط.

يجارة أملنيوم.
رأسما1  لشركة : 100.000 درهم 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة.
 ملقر  الجتماعي : حي  لعلويين زيقة 

بغد د 36 تمارة.
تعيين  لسيد محمد  تم   :  لتسيير 
شور ن و لسيد عبد  لرحيم عصامي 

كمسير ن للشركة.
بالسجل  لتجاري  تم  لتقييد 
باملحكمة  البتد ئية بتمارة تحت رقم 

132953 بتاريخ 1 ماي 2021.
275 P

NORTRAMA شركة
SARL

رأسما1  لشركة : 100.000 درهم
 ملقر  الجتماعي : 155 مكرر

حي حاميد ت تمارة
تغيير  ملقر  الجتماعي

ب  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بالرباط  ومسجل   ،2021 مارس   2
بتاريخ 15 مارس 2021 تم تغيير  ملقر 
 الجتماعي للشركة من 155 مكرر حي 
حاميد ت تمارة إلى تجزئة رياض أوالد 
مطاع قطاع 2  لطابق  لسفلي تمارة.

بكتابة  تم  إليد ع  لقايوني 
لدى  ملحكمة  لتجارية   لضبط 
رقم   2021 ماي   10 بتاريخ  بالرباط 

 إليد ع 111512.
277 P

SOCIETE 2TC CAR
SARL-AU

تأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

قد   2020 مارس   31 بتاريخ  تمارة 

ذ ت  ملسؤولية  شركة  تأسيس  تم 

 ملحدودة بشريك وحيد.

 لهدف  الجتماعي :  لحر سة.

رأسما1  لشركة : 100.000 درهم 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة  لو حدة.

عبد  لرحمان  ملحبوبي   لسيد 

1000 حصة.

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

وضع  تاريخ  من  أي   لتأسيس  لنهائي 

 لسجل  لتجاري.

 ملقر : 12 مكرر زيقة لبنان رقم 3 

 ملحيط  لرباط.

عبد  لرحمان  :  لسيد   ملسير 

 ملحبوبي.

 : بالسجل  لتجاري  رقم  لتقييد 

.151839

278 P

FIDUCIAIRE CABETRAC

 STE JM NETT SARL AU
تأسيس شركة

في  مؤرخ  عقد  لعرفي  بمقت�سى 

قد   2020 مارس   31 بتاريخ  تمارة 

ذ ت  ملسؤولية  شركة  تأسيس  تم 

 ملحدودة بشريك و حد.
مقاو1   :  لهدف  الجتماعي 

 لنظافة.

رأسما1  لشركة : 100.000 درهم 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة  لو حدة.

عبد  لرحمان  ملحبوبي   لسيد 

1000 حصة.

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

وضع  تاريخ  من  أي   لتأسيس  لنهائي 

 لسجل  لتجاري.

لبنان،  زيقة  مكرر،   12  :   ملقر 

رقم 3،  ملحيط،  لرباط.
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عبد  لرحمان  :  لسيد   ملسير 

 ملحبوبي.
بالسجل  لتجاري  رقم  لتقييد 

.151837

279 P

 NEMO INGENIERIE

SUCURSALE
 ملقر  الجتماعي : 571 شارع محمد 

 لسادس، عمارة ماتيس، بلوك أ، 

 لطابق  لثاني، سوي�سي،  لرباط

غير  لعادي  باسم  لجمع  لعام 

 ملنعقد بتاريخ 18 ديسمبر 2020، تم 

 التفاق حو1 ما يلي :

 DORLAND  ستقالة  لسيد 

François Pierre Denis من  لتسيير.

 CORNET Patricia تعيين  لسيدة

 DALIN و لسيد   Madeleine

للفرع  جديدين  كمسيرين   Michael

وذلك ملدة غير محدودة.

تم  إليد ع  لقايوني بكتابة ضبط 

بتاريخ  بالرباط    ملحكمة  لتجارية 

11 ماي 2021 تحت رقم 111608.
للخالصة و لبيان

280 P

كابيطاليا

25، شارع شجرة  لقدس، قطاع 19، بلوك س، 

حي  لرياض،  لرباط

LYZ EVENTS
SARL

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

تقرر   2021 أبريل   28 بتاريخ   ملنعقد 

ما يلي :

حل مسبق للشركة ؛

ياسمين  فيليب  تعيين  لسيدة 

للبطاقة  لوطنية   لديش،  لحاملة 

رقم A691127 كمصفية للشركة ؛

للتصفية  تعيين  ملقر  الجتماعي 

سايتر،  بيزنس  بالعنو ن  لسوي�سي 

 عمارة ماتيس، 571  لسو�سي، بلوك أ، 

محمد  لسادس،  شارع   ،2  لطابق 

 لرباط.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

  لتجارية بالرباط بتاريخ 18 ماي 2021 

تحت رقم 111701.

281 P

RIAD L’HAMMA
شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

 RIAD L’HAMMA : سم  لشركة 

محدودة  مسؤولية  ذ ت  شركة 

بشريك وحيد.

:  لسيد  ملهدي  مسير  لشركة 

 لصايغ.

 ملقر  الجتماعي للشركة :  لرباط، 

 ،1 رقم  شقة  شارع  ألبطا1،   15

أكد 1.

تحت  بالسجل  لتجاري  مسجلة 

رقم 119835.

رقم  إليد ع : 111388.

تاريخ  إليد ع : 25 فبر ير 2021.

 : رقم   لتعريف  لضريبي 

.50092962

 : رقم   لتعريف  ملوحد 

.002759937000011

رأسما1  لشركة : 100.000 درهم 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

كلها  للحصة  لو حدة  درهم   100

لفائدة  لسيد  ملهدي  لصايغ.

 ملدة : 99 سنة  بتد ء من تأسيس 

 لشركة.

بيع  لفو كه  لجافة   :  ملوضوع 

و لشوكوالت.

281P مكرر

DOMAINE RJ
SARL

شركة محدودة  ملسؤولية

تأسيس شركة
بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

حررت  بتمارة،   2021 أبريل   13

محدودة  ملسؤولية  شركة  قو يين 

خصائصها كالتالي :

.DOMAINE RJ : 1 -   السم

خدمات  مأوى،   : -  لهدف   2

 Gite,( تنظيم  ألحد ث   ملطاعم، 

.(Restauration et Evénementiel

مزرعة   : -  ملقر  الجتماعي   3

جماعة  بويحيا،  آيت  دو ر  لطيفة، 

آيت مالك، تيفلت.

من  سنة  بتد ء    99  : -  ملدة   1

تاريخ  لتأسيس  لنهائي.

حدد   : -  لرأسما1  الجتماعي   5

إلى  مقسم  درهم   100.000 مبلغ  في 

درهم   100 فئة  من  حصة   1000

للو حدة، ودفعت بالكامل.

6 -  لتسيير : يقوم بتسيير  لشركة 

بشكل منفصل كل من  لسيد ر يمويد 

و لسيدة  كندي  لجنسية  فورتان، 

جهان باحماد، مغربية  لجنسية.

من  تبتدئ   : -  لسنة  ملالية   7

31 ديسمبر من  فاتح يناير وتنتهي في 

عد   لسنة  ألولى  لتي  ما  سنة،  كل 

غاية  إلى  تاريخ  لتأسيس  من  تبتدئ 

31 ديسمبر.

تم  إليد ع   : -  إليد ع  لقايوني   8

باملحكمة  بكتابة  لضبط   لقايوني 

 البتد ئية بتيفلت بتاريخ 19 ماي 2021 

تحت  لرقم 111.
للخالصة و لتذكير

282 P

STE ZISAX SERVICES
SARL AU

شركة محدودة  ملسؤولية
رأسمالها : 80.000 درهم

  ملقر  الجتماعي : رقم 1 زيقة 3 

بلوك 6، حي أم  لربيع، خنيفرة

 لسجل  لتجاري رقم : 2581 

بخنيفرة

إعالن بحل  لشركة
على إثر  لقر ر  لذي  تخذه  ملسير 

ذ ت مسؤولية  أعاله  لشركة   لوحيد 

محدودة تم ما يلي :

 STE حل  لشركة  ملسماة   -  1

ZISAX SERVICES SARL AU  بتد ء 

من إمضاء قر ر  لحل.

 (Liquidateur( 2 - تعيين  ملصفي
سمير،  وحد ن  شخص  لسيد  في 
لبطاقة  لتعريف  لوطنية   لحامل 
 3 بزيقة  و لساكن   V352698 رقم 
رقم 1 بلوك 6، حي أم  لربيع، خنيفرة.

 1 رقم   : مقر  لتصفية  تعيين   -  3
زيقة 2 بلوك 6 حي أم  لربيع، خنيفرة.
تم  إليد ع  لقايوني   : -  إليد ع   1
باملحكمة  كتابة  لضبط  لدى 
 177 رقم  تحت  بخنيفرة   البتد ئية 

بتاريخ 3 ماي 2021.
283 P

INNOV COMPTA SARL AU

 Résidence Atlantic Imm K Appt 2 C.Y.M

RABAT

Tél : 0662 23 33 83

DEAL EVENTS
 SARL

إنشاء شركة محدودة  ملسؤولية
طبقا لعقد عرفي سجل في  لرباط 
وضع  تم   2021 أبريل   22 بتاريخ 
محدودة  لشركة   أليظمة  لخاصة 
 ملسؤولية تتميز بالخاصيات  لتالية :

 DEAL شركة   :  سم  لشركة 
EVENTS شركة محدودة  ملسؤولية.

تهدف  لشركة   : موضوع  لشركة 
إلى :

متعهدو  لطعام وخدمات  لتموين 
 ألخرى ؛

تقديم  تنظيم  ألحد ث، 
 لخدمات، أعما1 متنوعة ؛

تنظيم  ألحد ث ييابة عنها أو ييابة 
جميع  وتنظيم  ثالثة،  أطر ف  عن 
سيما  لرحالت  وال  أيو ع  ألحد ث 
و لتدريب  و لندو ت  و إلقامات 
و ألحد ث و ملعارض وأيو ع أخرى من 

 ألحد ث ؛
و إلعد د  تقديم  لطعام  خدمة 
خال1  لندو ت  وتقديم  لطعام 
وجميع  أو  ألحد ث،  أو  ملهمات 

 لعمليات مهما كايت طبيعتها ؛
وباردة  ساخنة  وجبات  تحضير 
قبل  لشخص  من  للتوصيل  جاهزة 

يفسه أو من قبل طرف ثالث ؛
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تطوير   : و لتسويق   التصا1 
وطباعة  تصميم  حمالت  التصا1، 
مو د  التصا1 ويقاط  لبيع، حمالت 
) لشبكات   لتسويق  ملباشر و لرقمي 

 الجتماعية،  لتلفزيون و إلعالم( ؛
جميع  لعمليات،  عام  وبشكل 

مهما كايت طبيعتها.
مقر  لشركة :  لرباط، حي  لرياض، 
عمارة   7 شقة   GH5 رياض  أليدلس 

رقم 90،  لطابق  لثالث.
في  تحديد مدة  لشركة  تم   :  ملدة 
99 سنة  عتبار  من تاريخ تسجيلها في 
تمديد  حالة  في  إال   لسجل  لتجاري 

 ألجل.
رأسما1  حدد   : رأسما1  لشركة 
درهم   10.000 مجموع  في   لشركة 
موزعة على 100 سهم من 100 درهم 
للحصة لكل منهما، مدفوعة بالكامل.
طرف  من  تسير  إلد رة   :  إلد رة 
غير  ملدة  سليماني  بر هيم   لسيد 

محدودة.
في  تبدأ  لسنة   :  لسنة  ملالية 
من   31 في  وتنتهي  يناير  من   لفاتح 
ديسمبر تنتهي سنة  لشركة  ألولى في 

31 ديسمبر 2021.
ما1  إلنشاء   %5  : توزيع  ألرباح 
 الحتياطي  لقايوني من  لربح  لصافي.
تقسيم  لرصيد على  لشركاء بشكل 

نسبي بحسب حصة كل و حد منهم.
تم  إليد ع  لقايوني بكتابة  لضبط 
باملحكمة  لتجارية بالرباط يوم 5 ماي 

2021 تحت  لرقم 1976.
284 P

ATLAS MINING
شركة محدودة  ملسؤولية
رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها  الجتماعي :  لد ر  لبيضاء، 
3 زيقة  يت  ورير،  لطابق  لثاني، 

بوركون
و ملسجلة بالسجل  لتجاري 

باملحكمة  لتجارية للد ر  لبيضاء
تحت رقم 391057

أيجز  رسمي  محضر  بمقت�سى 
أوتاغني،  كما1  طرف  ألستاذ  من 
بتاريخ  بمدينة  لد ر  لبيضاء  موثق 

وفق  لجمع  تقرر   ،2021 أبريل   20

للشركة  ملسماة   لعام  الستثنائي 

محدودة  شركة   ATLAS MINING

 ملسؤولية ما يلي :

مجموع  تفويت  على   ملو فقة 

 لحساب  لجاري و667 من  لحصص 

مولود  للسيد   الجتماعية  ململوكة 

بولحديد  مليكة  و لسيدة   لهادي 

حصة  جتماعية   333 بنسبة  وذلك 

مع  لحساب  لجاري من طرف  سيد 

مولود  لهادي و331 حصة  جتماعية 

طرف  من  مع  لحساب  لجاري 

 لسيدة مليكة بولحديد لفائدة :

 EMPIRE -  لشركة  ملسماة   1

محدودة  شركة   PRIVATE FUND

ذ ت  لشريك  لوحيد   ملسؤولية 

يمثلها  لسيد توفيق  لحطابي بنسبة 

657 حصة  جتماعية.

توفيق  لحطابي  و لسيد   -  2

بنسبة 10 حصة  جتماعية.

سعود  يوفل   ستقالة  لسيد 

وتعيين  لسيد  في  لشركة  كمسير 

توفيق  لحطابي كمسير وحيد للشركة 

ملدة غير محدودة.

كتابة  لدى  تم  إليد ع  لقايوني 

للد ر  باملحكمة  لتجارية   لضبط 

2021 تحت  11 ماي  بتاريخ   لبيضاء 

رقم 777912.
للنسخة و إلشارة

285 P

 C.S.E CONSEILS

SOLUTIONS
SARL AU

تعديالت
قر ر ت  ملساهم  محضر  بموجب 

لشركة   2021 أبريل   13 في   لوحيد 

 C.S.E CONSEILS SOLUTIONS

مسؤولية  ذ ت  شركة   SARL AU

محدودة شريك و حد برأسما1 قدره 

هو  مقرها  لرئي�سي  درهم،   10.000

 ،17 16  لطابق  لخامس، شقة رقم 

شارع  لزرقطوني،  لد ر  لبيضاء.

صالح  كردودي  فوت  لسيد 

حصة  جتماعي  لتي   1000  لدين 

 C.S.E CONSEILS في شركة   تملكها 

إلى  لسيد   SOLUTIONS SARL AU

 لعر بي يوفل.

صالح  كردودي   ستقالة  لسيد 

للشركة  كمسير  منصبه  من   لدين 

كمسير  يوفل  وتعيين  لسيد  لعر بي 

للشركة ملدة غير محدودة.

سجل  في  تم  إليد ع  لقايوني 

في  بالد ر  لبيضاء   ملحكمة  لتجارية 

18 ماي 2021 تحت  لرقم 778616.

286  P

ديو ن  ألستاذ يور  لدين سيطرو، موثق

MATI MASKI
SARL AU

إنشاء شركة 
من  محرر  رسمي  عقد  بمقت�سى 

طرف  ألستاذ يور  لدين سيطرو موثق 

بالد ر  لبيضاء بتاريخ 9 مارس 2021 تم 

محدودة  مسؤولية  ذ ت  شركة  إنشاء 

بشريك وحيد بالخصائص  لتالية :

 MATI MASKI SARL  :  لتسمية 

محدودة  مسؤولية  ذ ت  شركة   AU

بشريك وحيد.

:  لد ر  لبيضاء،   ملقر  الجتماعي 

ممر  لحد ئق، رقم 185، عين  لسبع.

إنشاء  تاريخ  من  سنة   99  :  ملدة 

 لشركة.

 100.000  :  لرأسما1  الجتماعي 

درهم.

على  لشكل  توزيع  لرأسما1  تم 

 لتالي :

 1000  لسيد  لتهامي  ملسقى 

حصة  جتماعية ؛

 ملجموع 1000 حصة  جتماعية.

:  لسيد  لتهامي  ملسقى،   لتسيير 

لبطاقة  لتعريف  لوطنية   لحامل 

.BJ81779 رقم

:  لسيد  لتهامي   لشريك  لوحيد 

لبطاقة  لتعريف   ملسقى،  لحامل 

.BJ81779 لوطنية رقم 

 لسنة  الجتماعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر.

تم  إليد ع  لقايوني لدى  ملحكمة 

 لتجارية بالد ر  لبيضاء بتاريخ 7 ماي 

2021 تحت رقم 777537.

تم  لتسجيل  لتجاري لدى  ملحكمة 

 لتجارية بالد ر  لبيضاء بتاريخ 7 ماي 

2021 تحت رقم 502251.
مقتطف من أجل  إلشهار

 ألستاذ يور  لدين سيطرو

287 P

ديو ن  ألستاذ يور  لدين سيطرو، موثق

ADAMASKI MATI
SARL AU

إنشاء شركة 
من  محرر  رسمي  عقد  بمقت�سى 

طرف  ألستاذ يور  لدين سيطرو موثق 

بالد ر  لبيضاء بتاريخ 9 مارس 2021 تم 

محدودة  مسؤولية  ذ ت  شركة  إنشاء 

بشريك وحيد بالخصائص  لتالية :

 ADAMASKI MATI  :  لتسمية 

مسؤولية  ذ ت  شركة   SARL AU

محدودة بشريك وحيد.

:  لد ر  لبيضاء،   ملقر  الجتماعي 

ممر  لحد ئق، رقم 185، عين  لسبع.

إنشاء  تاريخ  من  سنة   99  :  ملدة 

 لشركة.

 100.000  :  لرأسما1  الجتماعي 

درهم.

على  لشكل  توزيع  لرأسما1  تم 

 لتالي :

 1000  لسيد  لتهامي  ملسقى 

حصة  جتماعية ؛

 ملجموع 1000 حصة  جتماعية.

:  لسيد  لتهامي  ملسقى،   لتسيير 

لبطاقة  لتعريف  لوطنية   لحامل 

.BJ81779 رقم

:  لسيد  لتهامي   لشريك  لوحيد 

لبطاقة  لتعريف   ملسقى،  لحامل 

.BJ81779 لوطنية رقم 

 لسنة  الجتماعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر.
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تم  إليد ع  لقايوني لدى  ملحكمة 

 لتجارية بالد ر  لبيضاء بتاريخ 7 ماي 

2021 تحت رقم 777538.

تم  لتسجيل  لتجاري لدى  ملحكمة 

 لتجارية بالد ر  لبيضاء بتاريخ 7 ماي 

2021 تحت رقم 502253.
مقتطف من أجل  إلشهار

 ألستاذ يور  لدين سيطرو

288  P

STE SCIERIE ALBARAKA
SARL

تأسيس
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى   -  1

تم   2021 أبريل   19 بتاريخ  بميدلت 

وضع  لقايون  ألسا�سي للشركة ذ ت 

ذ ت  ملميز ت   ملسؤولية  ملحدودة 

 لتالية :

 STE SCIERIE  :  لتسمية 

.ALBARAKA SARL

تصنيع  :  الستغال1،   لهدف 

يقل  وتوزيع  ملنتجات  لخشبية، 

 لبضائع لحساب  لغير.

 ملقر  الجتماعي : دو ر و لغ  يتزر، 

ميدلت.

يوم  من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

في  عد   ما  للشركة   لتأسيس  لنهائي 

حالة  لفسخ  ملسبق أو  لتمديد.

رأسما1  لشركة : 100.000 درهم 

فئة  من  حصة   1000 على  مقسم 

100 درهم للحصة  لو حدة،  كتتبت 

كالتالي :

عبد  للسيد  لفقيهي  حصة   250

 لرحيم ؛

للسيد  لفقيهي  حصة  و250 

موالي  لحسن ؛

للسيدة  لفقيهي  حصة  و250 

كريمة ؛
للسيدة  لناصري  حصة  و250 

فاطمة.

تسيير  لشركة  يتولى   :  لتسيير 

 لسيد  لفقيهي عبد  لرحيم ملدة غير 

محددة.

في  تبتدئ   :  لسنة  الجتماعية 

31 ديسمبر من  فاتح يناير وتنتهي في 

كل سنة.

بمصلحة  تم  إليد ع  لقايوني   -  2

كتابة  لضبط لدى  ملحكمة  البتد ئية 

تحت   2021 ماي   7 بتاريخ  بميدلت 
رقم 2021/136 رقم  لسجل  لتجاري 

.2759

289 P

مكتب أقصبي

مجموعة فيدينيون أيترياسيويا1

شارع فاس، رقم 77، طنجة

 لهاتف : 27 11 32 0539

 ATLIAN GLOBAL SERVICES

MOROCCO
SARL

تحويل  لشركة من شركة محدودة 
 ملسؤولية إلى شركة مساهمة

نهاية فترة والية  ملسير
تعيين  ملتصرفين  ألو ئل

تعيين رئيس مجلس  إلد رة
تعيين  ملدير  لعام

تعيين ضابط  لحسابات
مد والت  لجمع  محضر  على  بناء 

بتاريخ    لعام  الستثنائي  ملنعقد 

1 مارس 2021، تم ما يلي :

1 - تقرر تحويل  لشركة إلى شركة 

مساهمة ذ ت مجلس إد رة، و عتماد 

شكله  في  للشركة   لقايون  ألسا�سي 

 لجديد.

رأسما1  لشركة  بتد ء  ويصبح 

من تاريخه مقسما إلى 201.000 سهم 

100 درهم لكل  بقيمة  سمية قدرها 

وموزعة  بالكامل،  محررة  سهم، 

في  بحسب  سهامهم  بين  ملساهمين 

 لرأسما1.

2 - تمت مالحظة  يتهاء فترة والية 

 ملسير.

أو ئل  متصرفين  تعيين  تقرر   -  3

مساهمة،  شركة  باعتبارها  للشركة 

بعد  نعقاد  تنتهي  سنو ت   6 ملدة 

في   لجمع  لعام  لعادي  لذي سيبت 

حسابات  لسنة  ملالية 2026 :

مغربي  هشام  ألزرق،   لسيد 
يوفمبر  فاتح  في  مولود   لجنسية، 
بطريق  ملجزرة  قاطن   ،1976
 8/2 أريحا،  لطابق  إقامة   لبلدية، 
بطاقة  لتعريف  حامل   ،157 رقم 

 لوطنية رقم BE687983 ؛
موالي  ملهدي  لعلوي،   لسيد 
20 يوليو  مغربي  لجنسية، مولود في 
1965، قاطن بتجزئة  لقادرية، فيال 
رقم 17، بوباية، طنجة، حامل بطاقة 

 لتعريف  لوطنية رقم L117910 ؛
 لسيد طارق  لسحناوي، بريطاني 
 ،1976 يناير   3 في  مولود   لجنسية، 
 1050-186 رقم  لويز،  بشارع  قاطن 
رقم  جو ز  لسفر  حامل  بروكسيل، 

500759752 ؛
بلجيكي  بايي،  بروني   لسيد 
 ،1973 ماي   13 في  مولود   لجنسية، 
قاطن بشارع يابلوين، رقم 39، 1180 
جو ز  حامل  بلجيكا،  بروكسيل، 

 لسفر رقم EP958903 ؛
شركة ATALIAN MAROC ممثلة 
من طرف ممثلها  لد ئم  لسيد دوني 
فرن�سي  لجنسية،  هادينتوفيل، 
قاطن   ،1962 مارس   26 في  مولود 
شارع   ،1 عمارة  توركو ز،  بإقامة 
 20000 مارينا  هللا،  عبد  بن  سيدي 
جو ز  لسفر  حامل   لد ر  لبيضاء، 

.17FV00137 رقم
مالحظة  إليجاز  لنهائي  تمت   -  1
لتحويل  لشركة إلى شركة مساهمة.

وبعد  ملد ولة بتاريخ 1 مارس 2021، 
عين  ملجلس :

طارق  لسحناوي،  -  لسيد   1
سنو   ملدة  ملجلس  إلد رة  رئيسا 

و حدة )1( قابلة للتجديد.
عبد  لعزيز  لديوري،  -  لسيد   2
مدير  عاما للشركة ملدة سنة و حدة 

)1( قابلة للتجديد.
تم  إليد ع  لقايوني بكتابة ضبط 
بتاريخ  بطنجة    ملحكمة  لتجارية 

6 ماي 2021 تحت رقم 1285.
قصد موجز وبيان

فيصل أقصبي

290 P

مكتب أقصبي
مجموعة فيدينيون أيترياسيويا1

شارع فاس، رقم 77، طنجة
 لهاتف : 27 11 32 0539

 CLEANCO SERVICES
VIGILANCE

SARL
 ستقالة  ملسير

تعيين مسير جديد
I - بناء على محضر  لشريك  لوحيد 

 ملؤرخ في 1 مارس 2021، تم ما يلي :
1 - تمت مالحظة  ستقالة  لسيد 

هشام  ألزرق بتاريخ 1 مارس 2021.
عبد  تعيين  لسيد  تقرر   -  2
مغربي  لجنسية،   لعزيز  لديوري، 
رقم  بطاقة  لتعريف  لوطنية  حامل 
K230615، قاطن بقطاع 6، رقم 2، 
شارع  لنخيل II، حي  لرياض،  لرباط 
مسير  للشركة ملدة سنة و حدة قابلة 

للتجديد.
بكتابة  تم  إليد ع  لقايوني   -  II
بطنجة  ضبط  ملحكمة  لتجارية 
بتاريخ 6 ماي 2021 تحت رقم 1287.

قصد موجز وبيان
ف. أقصبي

291 P

مكتب أقصبي
مجموعة فيدينيون أيترياسيويا1

شارع فاس، رقم 77، طنجة
 لهاتف : 27 11 32 0539

 CLEANCO SERVICES
ENVIRONNEMENT

SARL
 ستقالة  ملسير

تعيين مسير جديد
I - بناء على محضر  لشريك  لوحيد 

 ملؤرخ في 1 مارس 2021، تم ما يلي :
1 - تمت مالحظة  ستقالة  لسيد 

هشام  ألزرق بتاريخ 1 مارس 2021.
عبد  تعيين  لسيد  تقرر   -  2
مغربي  لجنسية،   لعزيز  لديوري، 
رقم  بطاقة  لتعريف  لوطنية  حامل 
K230615، قاطن بقطاع 6، رقم 2، 
شارع  لنخيل II، حي  لرياض،  لرباط 
مسير  للشركة ملدة سنة و حدة قابلة 

للتجديد.
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بكتابة  تم  إليد ع  لقايوني   -  II

بطنجة  ضبط  ملحكمة  لتجارية 

بتاريخ 6 ماي 2021 تحت رقم 1289.
قصد موجز وبيان

ف. أقصبي

292 P

مكتب أقصبي

مجموعة فيدينيون أيترياسيويا1

شارع فاس، رقم 77، طنجة

 لهاتف : 27 11 32 0539

 CLEANCO SERVICES

CENTURY
SARL

 ستقالة  ملسير
تعيين مسير جديد

I - بناء على محضر  لشريك  لوحيد 

 ملؤرخ في 1 مارس 2021، تم ما يلي :

1 - تمت مالحظة  ستقالة  لسيد 

هشام  ألزرق بتاريخ 1 مارس 2021.

عبد  تعيين  لسيد  تقرر   -  2

مغربي  لجنسية،   لعزيز  لديوري، 

رقم  بطاقة  لتعريف  لوطنية  حامل 

K230615، قاطن بقطاع 6، رقم 2، 

شارع  لنخيل II، حي  لرياض،  لرباط 

مسير  للشركة ملدة سنة و حدة قابلة 

للتجديد.

بكتابة  تم  إليد ع  لقايوني   -  II

بطنجة  ضبط  ملحكمة  لتجارية 

بتاريخ 6 ماي 2021 تحت رقم 1288.
قصد موجز وبيان

ف. أقصبي

293 P

مكتب أقصبي

مجموعة فيدينيون أيترياسيويا1

شارع فاس، رقم 77، طنجة

 لهاتف : 27 11 32 0539

 EXPERTS

ENVIRONNEMENT
SARL

 ستقالة  ملسير
تعيين مسير جديد

I - بناء على محضر  لشريك  لوحيد 

 ملؤرخ في 1 مارس 2021، تم ما يلي :

1 - تمت مالحظة  ستقالة  لسيد 

هشام  ألزرق بتاريخ 1 مارس 2021.

عبد  تعيين  لسيد  تقرر   -  2

مغربي  لجنسية،   لعزيز  لديوري، 

رقم  بطاقة  لتعريف  لوطنية  حامل 

K230615، قاطن بقطاع 6، رقم 2، 

شارع  لنخيل II، حي  لرياض،  لرباط 

مسير  للشركة ملدة سنة و حدة قابلة 

للتجديد.

بكتابة  تم  إليد ع  لقايوني   -  II

بطنجة  ضبط  ملحكمة  لتجارية 

بتاريخ 6 ماي 2021 تحت رقم 1286.
قصد موجز وبيان

ف. أقصبي

294 P

مكتب أقصبي

مجموعة فيدينيون أيترياسيويا1

شارع فاس، رقم 77، طنجة

 لهاتف : 27 11 32 0539

ATALIAN ACADEMIE PRIVE

SARL

 ستقالة  ملسيرين
تعيين مسير جديد

I - بناء على محضر  لشريك  لوحيد 

 ملؤرخ في 1 مارس 2021، تم ما يلي :

1 - تمت مالحظة  ستقالة  لسيد 

موالي  ملهدي  و لسيد  هشام  ألزرق 

 لعلوي بتاريخ 1 مارس 2021.

عبد  تعيين  لسيد  تقرر   -  2

مغربي  لجنسية،   لعزيز  لديوري، 

رقم  بطاقة  لتعريف  لوطنية  حامل 

K230615، قاطن بقطاع 6، رقم 2، 

شارع  لنخيل II، حي  لرياض،  لرباط 

مسير  للشركة ملدة سنة و حدة قابلة 

للتجديد.

بكتابة  تم  إليد ع  لقايوني   -  II

بطنجة  ضبط  ملحكمة  لتجارية 

بتاريخ 7 ماي 2021 تحت رقم 1319.
قصد موجز وبيان

ف. أقصبي

295 P

MDCE INGENIERIE
SARL AU

 شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 
مع مساهم و حد

مقرها  الجتماعي : 21، ساحة أبو بكر 
 لصديق،  لشقة 8، أكد 1،  لرباط

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

شركة تحمل  لخصائص  لتالية :
 MDCE INGENIERIE  :  لتسمية 

ش.م.م م.و.
مهندس   :  لهدف  الجتماعي 

 ستشاري، مكتب در سة وبحث.
رأس  ملا1 : 100.000 درهم مقسمة 
إلى 1000 حصة  جتماعية بقيمة 100 

درهم للحصة موزعة كالتالي :
بقيمة  حصة  جتماعية   1000
بحوزة  لسيد  للحصة  درهم   100

خالد لزرق.
تاريخ  من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتقيد بالسجل  لتجاري.
 ملقر  الجتماعي : 21 ساحة أبوبكر 
 لصديق،  لشقة 8، أكد 1،  لرباط.

 لتسيير : تعيين  لسيد خالد لزرق 
مسير ملدة غير محدودة.

بكتابة  لضبط  تم  إليد ع  لقد 
باملحكمة  لتجارية بالرباط تحت  لرقم 
رقم   2021 ماي   18 بتاريخ   111720

 لتقييد بالسجل  لتجاري 152087.
296  P

AF TECHNOLOGY
 شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

ذ ت شريك وحيد
رأسمالها : 100.000 درهم

 ملقر  الجتماعي : 6 زيقة ضاية 
عو ،  لطابق  لر بع، شقة رقم 16، 

أكد 1،  لرباط
محضر  لتسيير  ملد ولة  تبعا   -  1
 ،2021 فبر ير   21 بتاريخ   ملنعقد 
لشركة   قرر  لشريك  لوحيد 
ذ ت  ش.م.م   AF TECHNOLOGY

شريك وحيد، ما يلي :

لشركة  تحويل  ملقر  الجتماعي 
زيقة   ،6 من   AF TECHNOLOGY

شقة  عو ،  لطابق  لر بع،   ضاية 
 ،35 إلى  أكد 1،  لرباط،   ،16 رقم 
زيقة بوخاريست، شقة 31،  ملحيط، 

 لرباط.

من  لنظام   1 فالفصل  وبالتالي 

 ألسا�سي قد تم تغييره.

بكتابة  تم  إليد ع  لقايوني 

بالرباط  باملحكمة  لتجارية   لضبط 

يوم 17 ماي 2021 تحت رقم 111677.
بمثابة مقتطف وبيان

297 P

WAHI BTP
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

للشريك  لوحيد

تأسيس 
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى   -  1 

و ملسجل  بالرباط   2021 أبريل   15

بالرباط   2021 أبريل   20 بتاريخ 

ذ ت  ملسؤولية  شركة  تأسست 

وذ ت  للشريك  لوحيد   ملحدودة 

 ملميز ت  لتالية :

 STE WAHI BTP  :   لتسمية 

.SARL AU

 TRAVAUX  :  لهدف  الجتماعي 

 DIVERS OU CONSTRUCTION

.((ENTREPRENEUR

 ملقر  الجتماعي : 21 ساحة أبو بكر 

أكد 1،   ،8 رقم  شقة   لصديق، 

 لرباط.

 لرأسما1 : حدد رأسما1  لشركة 

إلى  مقسم  درهم   100.000 مبلغ  في 

درهم   100 فئة  من  حصة   1000

موزعة على  لشكل  لتالي :

 لسيد ياسين و حي 1000 حصة.

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لنهائي.

 لسنة  الجتماعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

ياسين  تعيين  لسيد   :  لتسيير 

وذلك  للشركة  وحيد   مسير   و حي 

ملدة غير محدودة.
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2 - تم  إليد ع  لقايوني باملحكمة 
  لتجارية بالرباط بتاريخ 19 ماي 2021 

تحت رقم 111756.
للبيان و لنشر

298  P

MODERN PACKAGING
(MP( 
SARL

زيادة رأس  ملا1
للجمع  لعام  الستثنائي  تبعا 
قررت   2021 ماي   12 بتاريخ   ملنعقد 
 MODERN PACKAGING SARL
 2.100.000 رأسمالها  ش.م.م  شركة 

درهم.
 1.100.000 زيادة رأس  ملا1 : من 
درهم إلى 2.100.000 درهم عن طريق 
11.000 سهم جديد   إلصد ر بسعر 

بقيمة 100 درهم للسهم  لو حد.
تعديل  لنظام  ألسا�سي.

تم  إليد ع  لقايوني بكتابة  لضبط 
لدى  ملحكمة  لتجارية بالرباط بتاريخ 
 111761 رقم  تحت   2021 ماي   19

 لسجل  لتجاري 119105.
من أجل  الستخالص و لبيان

299 P

ATLAS GREEN VALLEY
SARL

رأسمالها : 100.000 درهم
مقرها  الجتماعي : رقم 596، شارع 

 لحسن  لثاني، أحد ف، أزرو
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
تم وضع  لقايون  لتأسي�سي لشركة 
لعقد  تبعا  ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 
عرفي مؤرخ بتاريخ 1 ماي 2021، ذ ت 

 لخاصيات  لتالية :
تأخذ  لشركة  سم   :  لتسمية 
ATLAS GREEN VALLEY شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة.

 لهدف :  لفالحة.
يقع  ملقر   :  ملقر  الجتماعي 
596، شارع   الجتماعي للشركة برقم 

 لحسن  لثاني، أحد ف أزرو.

في  مدة  لشركة  حددت   :   ملدة 
99 سنة.

 100.000  :  لرأسما1  الجتماعي 
من  حصة   100 على  مقسمة  درهم 
للحصة  لو حدة،  درهم   100 قيمة 

على  لشكل  لتالي :
مرزوق عبد  لكريم 333 حصة ؛

بوجر د مصطفى 331 حصة ؛
ستيتو عبد  للطيف 333 حصة ؛

 ملجموع 1000 حصة.
بمقت�سى  لقايون  عين   :  لتسيير 
غير  ملدة  مسير  للشركة   ألسا�سي 
سعيد،  ز ملاض  محدودة  لسيد 
لبطاقة  لتعريف  لوطنية   لحامل 

.DA33598 رقم
 إليد ع  لقايوني : تم بكتابة  لضبط 
بتاريخ  بأزرو   باملحكمة  البتد ئية 
رقم  لسجل  تحت   2021 ماي   6

 لتجاري 1537.
300 P

 ATLAS CONSTRUCTION
DAMMANI

SARL AU
رأسمالها : 100.000 درهم

 مقرها  الجتماعي : رقم 366، 
حي أطلس، إفر ن

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وضع  لقايون  لتأسي�سي  تم 
ذ ت  محدودة  ملسؤولية  لشركة 
عرفي  لعقد  تبعا   لشريك  لوحيد 
ذ ت   ،2021 أبريل   13 بتاريخ  مؤرخ 

 لخاصيات  لتالية :
تأخذ  لشركة  سم   :  لتسمية 
 ATLAS CONSTRUCTION
محدودة  شركة   DAMMANI

 ملسؤولية ذ ت  لشريك  لوحيد.
منعش  أشغا1  لبناء،   :  لهدف 

عقاري.
يقع  ملقر   :  ملقر  الجتماعي 
حي   ،366 برقم  للشركة   الجتماعي 

أطلس، إفر ن.
في  مدة  لشركة  حددت   :   ملدة 

99 سنة.

 100.000  :  لرأسما1  الجتماعي 
من  1000 حصة  على  درهم مقسمة 
للحصة  لو حدة،  درهم   100 قيمة 

على  لشكل  لتالي :
دمعاني طارق 1000 حصة ؛

 ملجموع 1000 حصة.
بمقت�سى  لقايون  عين   :  لتسيير 
غير  ملدة  مسير   للشركة   ألسا�سي 
طارق،  دمعاني  محدودة  لسيد 
لبطاقة  لتعريف  لوطنية   لحامل 

.DA88338 رقم
 إليد ع  لقايوني : تم بكتابة  لضبط 
بتاريخ  بأزرو   باملحكمة  البتد ئية 
رقم  لسجل  تحت   2021 ماي   11

 لتجاري 1539.
301 P

صوكوويست ش.م.م

ملتقى شارع محمد  لديوري وجما1  لدين 

 ألفغاني،  لطابق  ألو1، شقة رقم 2،  لقنيطرة

سجل تجاري رقم 25983،  لقنيطرة

TAPRO AGRI
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رأسمالها : 100.000 درهم
مقرها  الجتماعي :  لقنيطرة، 59 
شارع موالي عبد  لعزيز، إقامة 
موالي عبد  لعزيز، مكتب رقم 1

بمقت�سى  لعقد  لعرفي  ملبرم 
وضع  لقايون   2021 ماي   7 بتاريخ 
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة تحمل  ملو صفات  لتالية :
تسمية  تحمل  لشركة   :  لتسمية 
TAPRO AGRI شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة.
سو ء  تهدف  لشركة   :  لهدف 
لحسابها  لخاص أو لحساب  لغير من 
أو  ملعنويين   ألشخاص  لطبيعيين 

باملغرب أو بالخارج :
جميع  في   الستغال1  لفالحي 

أشكاله ؛
جميع  وإد رة  تجهيز،  ستصالح 

 مللكيات  لفالحية ؛
جميع  و ستئجار  شر ء،  ستير د 
و آلليات   ألدو ت،  ملعد ت،  ألجهزة 

 ملرتبطة بالهدف  الجتماعي ؛

جميع  ملنشئات  و ستغال1  إد رة 

لتخزين وتبريد ومعالجة وتعبئة ويقل 

و ملو د  لغذ ئية،  جميع  ملنتجات 

السيما  لفو كه و لخضرو ت ؛

 ملساهمة في  ملؤسسات و لشركات 

أو  ملكملة  ذ ت  ألهد ف  ملشابهة 

ألهد ف  لشركة ؛

جميع  لعمليات  عامة  وبصفة 

 لتجارية،  لصناعية،  ملالية، 

منقولة  أو  لغير   لعقارية  ملنقولة 

 ملرتبطة بصفة مباشرة أو غير مباشرة 

باألهد ف  ملحددة أعاله أو بأي هدف 

آخر يعطي أفضلية لتطور  لشركة.

 ملقر  الجتماعي : حدد مقر  لشركة 

عبد  موالي  شارع   ،59 في  لقنيطرة 

عبد  لعزيز،  موالي  إقامة   لعزيز، 

مكتب رقم 1.

 ملدة : حددت مدة  لشركة في 99 

سنة.

من  تبتدئ   :  لسنة  الجتماعية 

فاتح ديسمبر وتنتهي في 30 يوفمبر من 

كل سنة.

 لرأسما1  الجتماعي : حدد رأسما1 

درهم   100.000 مبلغ  في   لشركة 

1000 حصة من فئة  وهو مكون من 

ومحررة  مكتتبة  للو حدة  درهم   100

بالكامل من طرف  لشركاء كاآلتي :

 900 عريبش   لسيد  لحسين 

حصة ؛

 لسيد حمزة عريبش 50 حصة ؛

 لسيدة سومية عريبش 50 حصة.

عين  لسيد  لحسين   :  لتسيير 

غير  ملدة  للشركة  كمسير  عريبش 

محدودة.

 لسجل  لتجاري : تم تقييد  لشركة 

ضبط  ملحكمة  البتد ئية  بكتابة 

بالقنيطرة بتاريخ 12 ماي 2021 تحت 

رقم 82108.
للخالصة و لتذكير

 لتسيير

302 P
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COLLAB TECH
SARL AU

 لسجل  لتجاري : 502025

تأسيس
بالد ر  حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 2020 يوفمبر   2 تاريخ  في   لبيضاء 

لشركة  وضع  لقايون  ألسا�سي  تم 

محدودة  ملسؤولية ملؤسس و حد ذ ت 

 ملو صفات  لتالية :

 COLLAB TECH SARL : لتسمية 

.AU

 ملقر  الجتماعي : 56، شارع  لحاج 

  حمد مكو ر، إقامة مكو ،  لطابق 2، 

 لعمارة 7، عين  لسبع،  لد ر  لبيضاء.

حدد  لرأسما1   :  لرأسما1 

100.000 درهم.

 لغرض :

تقديم  لخدمات  ملعلوماتية 

و الستشار ت  لتسيير ؛

 لتجارة في  ملعد ت  ملعلوماتية.

 ملدة : 99 سنة.

 ملسير :  لسيد محمد أمين حوسا.

تم  إليد ع   :  إليد ع  لقايوني 

لدى  بالسجل  لتجاري   لقايوني 

 ملحكمة  لتجارية  لد ر  لبيضاء 

تحت  لرقم 777261.

303 P

 ETABLISSEMENT VERT

D’AIN ATIQ PRIVEE
تأسيس

في  حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تمارة بتاريخ 27 أبريل 2021 تم وضع 

محدودة  لشركة   لقايون  ألسا�سي 

 ملسؤولية وذ ت  ملو صفات  لتالية :

 ETABLISSEMENT  :  لتسمية 

.VERT D’AIN ATIQ PRIVEE SARL

 ملقر  الجتماعي : دو ر أوالد عامر، 

عين عتيق، تمارة.

حدد  لرأسما1   :  لرأسما1 

100.000 درهم.

 لغرض :

مدرسة خاصة ؛

للتعليم  ملدر�سي  مؤسسة 

 لخصو�سي.

 ملدة : 99 سنة.

بنبوية  أنس  :  لسيد   ملسير 

و لجياللي بنبوية.

تم  إليد ع   :  إليد ع  لقايوني 

لدى  بالسجل  لتجاري   لقايوني 

تحت  بتمارة   ملحكمة  البتد ئية 

 لرقم 5610.

304 P

TOUT DE SUITE 3D
SARL

RC 117125

.TOUT DE SUITE 3D : لتسمية 
 ملقر  الجتماعي : رقم 199 قطاع 6 

شارع  ملعمورة، تمارة.

في إطار  لجمع  الستثنائي لشركة 

 TOUT DE SUITE 3D SARL

 2020 أكتوبر   13 بتاريخ  و ملنعقدة 

تقرر ما يلي :

قفل وتصفية  لشركة.

 ملسير :  لسيد صالح  لدين  لحاج 

 لناصر.

تم  إليد ع   :  إليد ع  لقايوني 

لدى  بالسجل  لتجاري   لقايوني 

تحت  بالرباط   ملحكمة  لتجارية 

 لرقم 111290.

305 P

 STE NOUREMA

EQUIPEMENT
تعديل في  لشركة

في إطار  لجمع  الستثنائي لشركة 

 STE NOUREMA EQUIPEMENT

 2021 8 مارس  SARL  ملنعقد بتاريخ 

تقرر ما يلي :

تفويت  لحصص من طرف آسية 

هشام  إلى  لسيد  لجر ري  مساعف 

ثمن  لحصة  حصة   150 بمجموع 

100 درهم أي 15.000 درهم.

بالسجل  تم  إليد ع  لقايوني 

لدى  ملحكمة  لتجارية   لتجاري 

بالرباط تحت  لرقم 111289.
مقتطف بمثابة إعالن

306  P

VULCAPRO
SARL

RC : 111839

تعديل في  لشركة
في إطار  لجمع  الستثنائي لشركة 

VULCAPRO SARL و ملنعقدة بتاريخ 

30 أبريل 2021 تقرر ما يلي :

رأسما1  لشركة  قيمة  من   لرفع 

لتصبح  درهم   100.000 من 

بخلق  وذلك  درهم   2.000.000

ثمن  لحصة  جديدة  19.000 حصة 

 لو حدة 100 درهم.

تم  إليد ع  لقايوني للشركة لدى 

تحت  بالرباط    ملحكمة  لتجارية 

رقم 111717.
مقتطف بمثابة إعالن

307 P

صوكوويست ش.م.م

ملتقى شارع محمد  لديوري وجما1  لدين 

 ألفغاني،  لطابق  ألو1، شقة رقم 2،  لقنيطرة

سجل تجاري رقم 25983،  لقنيطرة

CENTRE FLASH EPIL
 شركة محدودة  ملسؤولية 

ذ ت  لشريك  لوحيد

رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها  الجتماعي : 38-12، شارع 

حمان  لفطو كي، مكتب رقم 2، 

 لقنيطرة

تأسيس شركة
بمقت�سى  لعقد  لعرفي  ملبرم 

بتاريخ 31 مارس 2021 وضع  لقايون 

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة تحمل  ملو صفات  لتالية :

تسمية  تحمل  لشركة   :  لتسمية 

CENTRE FLASH EPIL شركة محدودة 

 ملسؤولية ذ ت  لشريك  لوحيد.

سو ء  تهدف  لشركة   :  لهدف 

لحسابها  لخاص أو لحساب  لغير من 

أو  ملعنويين   ألشخاص  لطبيعيين 

باملغرب أو بالخارج :

مركز  لتجميل و لعناية بالبشرة ؛

مو د  كل  وتسويق  شر ء  بيع، 

 لتجميل ؛

جميع  لعمليات  عامة  وبصفة 

 لتجارية،  لصناعية،  ملالية، 

منقولة  أو  لغير   لعقارية  ملنقولة 

 ملرتبطة بصفة مباشرة أو غير مباشرة 

باألهد ف  ملحددة أعاله أو بأي هدف 

آخر يعطي أفضلية لتطور  لشركة.

 ملقر  الجتماعي : حدد مقر  لشركة 

حمان  شارع   ،12-38 في  لقنيطرة، 

 لفطو كي، مكتب رقم 2.

 ملدة : حددت مدة  لشركة في 99 

سنة.

من  تبتدئ   :  لسنة  الجتماعية 

31 ديسمبر من  فاتح يناير وتنتهي في 

كل سنة.

حدد   :  لرأسما1  الجتماعي 

 100.000 مبلغ  في  رأسما1  لشركة 

حصة   1000 من  مكون  وهو  درهم 

مكتتبة  للو حدة  درهم   100 فئة  من 

طرف  لشريك  من  بالكامل  ومحررة 

 لوحيد  لسيدة سلمى لحبابي.

سلمى  عينت  لسيدة   :  لتسيير 

للبطاقة  لوطنية  لحبابي،  لحاملة 

و لقاطنة   K338197 رقم  للتعريف 

يوسف  بن  شارع   ،60 بالقنيطرة 

 ،11 شقة  جوهرة  إقامة  تاشفين 

كمسيرة للشركة ملدة غير محدودة.

تسجيل  تم   :  لسجل  لتجاري 

ضبط  ملحكمة  بكتابة   لشركة 

ماي   5 بتاريخ  بالقنيطرة   البتد ئية 

2021 تحت رقم 60183.
للخالصة و لتذكير

 لتسيير

308  P
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 STE ELAN STAFF

TRANSPORT
SARL A AU

AU CAPITAL DE 100.000 DHS

 Siège Social : RUE TARGA 200

IMM 5 MAGASIN 6, RABAT

محضر  لجمع  لعام  بمقت�سى 

تم   2021 أبريل   7 بتاريخ   الستثنائي 

للشركة  على  لحل  ملسبق   التفاق 

وتصفيتها.

عز م،  هاجر  تعيين  لسيدة  تم 

رقم  للبطاقة  لوطنية   لحاملة 

مغربية،  جنسية  ذ ت   AA61169

 ملزد دة سنة 25 يناير 1991 مصفية 

للشركة.

مقر  لتصفية حدد ب : 200 زيقة 

 ،6 رقم  محل   ،5 رقم  عمارة  تاركة، 

 لرباط.

تم وضع  ملحضر بالسجل  لتجاري 

بتاريخ  بالرباط   باملحكمة  لتجارية 

10 ماي 2021 تحت رقم 111513.

سجل  لتجاري رقم 110219.

309 P

FIT CENTER
SARL A AU

AU CAPITAL DE 200.000 DH

 SIEGE SOCIAL : 12 Bis Rue

Liban N°3 Océan, Rabat

في  مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

شركة  تأسست  قد   2021 أبريل   15

و لتي تحمل  لخصائص  لتالية :

.FIT CENTER : لتسمية 

ذ ت  شركة   :  لصفة  لقايويية 

شريكة  ذ ت  محدودة  مسؤولية 

وحيدة.

 لهدف  الجتماعي : مركز   لصحة، 

 لرياضة و للياقة  لبديية.

رأسما1  لشركة : 200.000 درهم.

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لنهائي.

إلى  يناير  فاتح  من   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عد   لسنة 

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتسجيل.

12 مكرر، زيقة   :  ملقر  الجتماعي 

لبنان، رقم 3،  ملحيط،  لرباط.

مهمة  لتسيير  أييطت   :  لتسيير 

غير  لفترة  بودة  مريم  لال  إلى  لسيدة 

محدودة.

تم  إليد ع   :  إليد ع  لقايوني 

لدى  بالسجل  لتجاري   لقايوني 

 ملحكمة  لتجارية بالرباط.

رقم  لسجل  لتجاري : 152013.

310  P

REALHOME ESTATE
SARL

AU CAPITAL DE 100.000 DH

 SIEGE SOCIAL : 12 Bis Rue

Liban N°3 Océan, Rabat

في  مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

شركة  تأسست  قد   2021 ماي   3

و لتي تحمل  لخصائص  لتالية :

.REALHOME ESTATE : لتسمية 

ذ ت  شركة   :  لصفة  لقايويية 

مسؤولية محدودة.

:  لبناء   لهدف  الجتماعي 

و إلنعاش  لعقاري.

رأسما1  لشركة : 100.000 درهم.

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لنهائي.

إلى  يناير  فاتح  من   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عد   لسنة 

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتسجيل.

12 مكرر، زيقة   :  ملقر  الجتماعي 

لبنان، رقم 3،  ملحيط،  لرباط.

 لتسيير : أييطت مهمة  لتسيير إلى 

 لسيد طه  لو رتي.

تم  إليد ع   :  إليد ع  لقايوني 

لدى  بالسجل  لتجاري   لقايوني 

 ملحكمة  لتجارية بالرباط.

رقم  لسجل  لتجاري : 152015.

311  P

 LA SOCIETE MAROCAINE
DES GITES ET AUBERGES

SARL
رأسمالها 10.000 درهم

سجل تجاري رقم 302709
إنهاء تصفية  لشركة

بمقت�سى عقد عرفي حرر بتمارة في 
قرر  لجمع  لعام   2020 ديسمبر   18
 LA SOCIETE« لشركة   الستثنائي 
 MAROCAINE DES GITES ET
رأسمالها  ش.م.م   »AUBERGES
في  مقرها  لرئي�سي  درهم،   10.000
 لد ر  لبيضاء  يفا 2000 زيقة سمية 
 22 رقم   3 شهرز د  لطابق  إقامة 

 لنخيل ما يلي :
ومنح  إلبر ء  لتام  إنهاء  لتصفية 

و لنهائي للمصفي.
كتابة  لدى  تم  إليد ع  لقايوني 
بالد ر  باملحكمة  لتجارية   لضبط 
2021 تحت  17 ماي  بتاريخ   لبيضاء 

رقم 778507.
312 P

CHEERS GRILL
تأسيس شركة محدودة  ملسؤولية 

بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 
شركة  تأسيس  تم   2021 أبريل   15
بالخصائص  محدودة  ملسؤولية 

 لتالية :
 »CHEERS GRILL«   :  إلسم 

شركة محدودة  ملسؤولية.
55  لطابق   :  ملقر  الجتماعي 
تجزئة  ملغرب  لجديد،   لسفلي 

ليساسفة،  لد ر  لبيضاء.
 ألهد ف : أهد ف  لشركة :

وجبات   :   لوجبات  لسريعة 
خفيفة وسريعة.

توصيل   لتموين  ملتنقل: 
 لسندويشات و لوجبات  لجاهزة.

 20.000 في  محدد   :  لرأسما1 
كل  حصة   200 إلى  مقسمة  درهم 
دفعت  درهم   100 تساوي  و حدة 
بأكملها  وأسندت  كاملة  قيمتها 
للشركاء حسب حصصهم في  لشركة.

 ATTIS EMBALLAGES : شركة   
190 حصة.

 10  : عدلي  رشيد  موالي   لسيد 
حصة

 ملجموع : 200 حصة.
رشيد  موالي   : تسيير  لشركة 
لبطاقة  لتعريف  لوطنية  و لحامل 
BK108301 مسير للشركة ملدة  رقم 

غير محدودة.
من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتسجيل بالسجل  لتجاري.
إلى  يناير  فاتح  من   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبر.
 ألرباح : يوزع  لصافي بعد  قتطاع 
5 في  ملائة لفائدى  الحتياط  لقايوني، 
يصبح  القتطاع غير ضروري عندما 
من   20% يبلغ  الحتياطي  لقايوني 

 لرأسما1  الجتماعي.
 إليد ع  لقايوني : وقد تم  ملحكمة 
رقم  تحت  بالد ر  لبيضاء   لتجارية 
 2021 أبريل   28 بتاريخ   776022
ومسجلة بالسجل  لتجاري تحت رقم 

.500585
 ملسير

313 P

 CASABLANCA
PRESTATIONS

شركة مجهولة  إلسم
رأسمالها 12.000.000 درهم

 ملقر  الجتماعي : 105 شارع عبد 
 ملومن  لد ر  لبيضاء

 لسجل  لتجاري : 316013
بالد ر  لبيضاء

مجلس  إلد رة  ملد والت  تبعا 
 2020 ديسمبر   21 بتاريخ   ملنعقد 

تقرر ما يلي :
 ستقالة  لسيد  حمد  لفغلومي 
إد رة  مجلس  كعضو  منصبه  من 

 لشركة.
 ملصادقة على تعيين  لسيد حميد 
توتي كعضو في مجلس إد رة  لشركة.
 ملصادقة على تحويل سهم و حد 
ملك  لسيد  حمد  لفغلومي  في 

لفائدة  لسيد حميد توتي.
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إليجاز  إعطاء  لصالحيات 
 إلجر ء ت.

 إليد ع  لقايوني تم بكتابة ضبط 
بالد ر  لبيضاء   ملحكمة  لتجارية 
رقم  تحت   2021 أبريل   11 بتاريخ 

.771197
ملخص قصد  لنشر
رئيس مجلس  إلد رة

314 P

 ABALIOGLU MINING
MOROCCO LLC

شركة محدودة  ملسؤولية ذ ت 
 لشريك  لوحيد

رأسمالها 16.000.000 درهم
 ملقر  الجتماعي : 367 شارع 

 لزرقطوني  لطابق 6  لد ر  لبيضاء
 لسجل  لتجاري : 331055

بالد ر  لبيضاء
ملد والت  لجمع  لعام  تبعا 
فبر ير   17 بتاريخ   الستثنائي  ملنعقد 

2021 تم تقرير ما يلي :
محضر  ملصفي  على   ملصادقة 

 ملتعلق بمجموع عمليات  لتصفية.
حسابات  على  و ملو فقة   لفحص 

 لتصفية.
إبر ء  ملصفي وإعفاؤه من مهامه.

 إلعالن عن  يتهاء  لتصفية.
إليجاز  إعطاء  لصالحيات 

 إلجر ء ت.
 إليد ع  لقايوني تم بكتابة ضبط 
بالد ر  لبيضاء   ملحكمة  لتجارية 
رقم  تحت   2021 يناير  فاتح  بتاريخ 

.772901
ملخص قصد  لنشر

 ملصفي

315 P

 كاكويتا
رقم 26 عمارة  ملستقبل شارع  بن  لعربي

 لحي  لصناعي، أكادير

 SOCIETE DOMAINE TIZI
MLIL

SARL AU
منعقد  عام  جمع  بموجب  قرر 
بتاريخ 22 أبريل 2021 تأسيس شركة 

ذ ت  لخصائص  لتالية :

 DOMAINE شركة   :  لتسمية 

.TIZI MLIL SARL AU

دو ر  لنو جي،   :  ملقر  الجتماعي 

 لز وية سيدي طاهر، تارود يت.

تاريخ  من  بد ء  سنة   99  :  ملدة 

تسجيلها في  لسجل  لتجاري.

وتسويق  ملنتجات  إيتاج   :  لهدف 

 لزر عية.
مبلغ  في  حدد   : رأسما1  لشركة 

 1.000 إلى  مقسمة  درهم   100.000

للحصة  درهم   100 فئة  من  حصة 

 لو حدة حررت كاملة.

 لتسيير :  لشركة تسير من طرف 

 لسيد  لبعي�سي محمد. 

بكتابة  تم  إليد ع  لقايوني 

بأكادير  باملحكمة  لتجارية   لضبط 

بتاريخ 10 ماي 2021 تحت رقم 103 

 لسجل  لتجاري 7717.

316 P

STE ZINEB TRAV
SARL AU

 لتأسيس
شروط  لعقد  لعرفي  حسب 

تأسيس  تم   ،2021 ماي   1 بتاريخ 

ذ ت  لشركة   لنظام  ألسا�سي 

حسب   وذلك   ملسؤولية  ملحدودة 

 ملميز ت  لتالية :

.STE ZINEB TRAV : لتسمية 

ذ ت  شركة   :  لشكل  لقايوني 

 ملسؤولية  ملحدودة لشريك  لوحيد.

تجزئة  ملجاعرة   :  ملقر  الجتماعي 
قطاع 2 رقم 286 جرف  مللحة.

:  ألشغا1  و لغاية   لغرض 

 ملختلفة.

بائع  ألدو ت و للو زم  ملكتبية.

يكوص.

تاريخ  من  سنة  بتد ء    99  :  ملدة 

تسجيل  لشركة في  لسجل  لتجاري.
 100.000  : رأس  ملا1  لخاص 

حصة   1.000 على  مقسمة  درهم 

لكل  100درهم  فئة  من   جتماعية 

حصة في حوزة  لشريك  لوحيد :

عبد  لصمد  لدحماني   لسيد 

لبطاقة  لتعريف  لوطنية   لحامل 

رقم GJ11625 : 1000حصة.

من  :  بتد ء    لسنة  الجتماعية 

فاتح يناير إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

عبد  لصمد  :  لسيد   ملديرية 

لبطاقة  لتعريف   لدحماني  لحامل 

غير  ملدة   GJ11625 رقم   لوطنية 

محدودة.

باملحكمة  تم   :  إليد ع  لقايوني 

ماي   18 بتاريخ  بلقصيري   البتد ئية 

2021 رقم  لسجل  لتجاري 593.

317 P

STE TRAGLOB
SARL AU

 لتأسيس
شروط  لعقد  لعرفي  حسب 

تأسيس  تم   ،2021 ماي   1 بتاريخ 

ذ ت  لشركة   لنظام  ألسا�سي 

حسب   وذلك   ملسؤولية  ملحدودة 

 ملميز ت  لتالية :

 STE TRAGLOB SARL : لتسمية 

.AU

ذ ت  شركة   :  لشكل  لقايوني 

 ملسؤولية  ملحدودة لشريك  لوحيد.

تجزئة  لحيط   :  ملقر  الجتماعي 

جرف   560 رقم   72  الكحل  لزيقة 

 مللحة.

:  ألشغا1  و لغاية   لغرض 

 ملختلفة.

يقل  لبضائع لحساب  لغير.

كر ء  آلالت.

تاريخ  من  سنة  بتد ء    99  :  ملدة 

تسجيل  لشركة في  لسجل  لتجاري.

 100.000  : رأس  ملا1  لخاص 

حصة   1.000 على  مقسمة  درهم 

لكل  100درهم  فئة  من   جتماعية 

حصة في حوزة  لشريك  لوحيد :

فريد  الكحل  لحامل   لسيد 

رقم  لبطاقة  لتعريف  لوطنية 

GJ8957 : 1000 حصة.

من  :  بتد ء    لسنة  الجتماعية 
فاتح يناير إلى 31 ديسمبر من كل سنة.
فريد  الكحل  :  لسيد   ملديرية 
لبطاقة  لتعريف  لوطنية   لحامل 

رقم GJ8957 ملدة غير محدودة.
باملحكمة  تم   :  إليد ع  لقايوني 
ماي   18 بتاريخ  بلقصيري   البتد ئية 

2021 رقم  لسجل  لتجاري 597.
318 P

 STE SERVICE TRANSPORT
EL AMINE NOUHA

SARL AU
 لتأسيس

شروط  لعقد  لعرفي  حسب 
تأسيس  تم   ،2021 ماي   1 بتاريخ 
ذ ت  لشركة   لنظام  ألسا�سي 
وحيد  لشريك   ملسؤولية  ملحدودة 

وذلك حسب   ملميز ت  لتالية :
 STE SERVICE  :  لتسمية 
 TRANSPORT EL AMINE

.NOUHA SARL AU
ذ ت  شركة   :  لشكل  لقايوني 
 ملسؤولية  ملحدودة لشريك  لوحيد.

تجزئة  ملريي�سي   :  ملقر  الجتماعي 
 لزيقة 18 جرف  مللحة.

 لغرض و لغاية : يقل  ألشخاص.
تاريخ  من  سنة  بتد ء    99  :  ملدة 
تسجيل  لشركة في  لسجل  لتجاري.

 100.000  : رأس  ملا1  لخاص 
حصة   1.000 على  مقسمة  درهم 
لكل  100درهم  فئة  من   جتماعية 

حصة في حوزة  لشريك  لوحيد :
 لسيدة يهى أمين  لحاملة لبطاقة 
 GJ37639 : رقم   لتعريف  لوطنية 

1000 حصة.
من  :  بتد ء    لسنة  الجتماعية 
فاتح يناير إلى 31 ديسمبر من كل سنة.
أمين  يهى  :  لسيدة   ملديرية 
لبطاقة  لتعريف  لوطنية   لحاملة 

رقم GJ37639 ملدة غير محدودة.
باملحكمة  تم   :  إليد ع  لقايوني 
ماي   18 بتاريخ  بلقصيري   البتد ئية 

2021 رقم  لسجل  لتجاري 595.
319 P
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 STE MARRAKECH

CONDUITE ET PIECES
SARL

رأسمالها  الجتماعي : 100.000 

درهم

 ملقر  الجتماعي : رقم 1318، محل في 

 لطابق  لسفلي تجزئة  ملسار طريق 

أسفي مر كش

 لزيادة في رأسما1  لشركة
محضر  لجمع  لعام  بمقت�سى 

 21 يوم  للشركة  ملنعقد   الستثنائي 

قرر  لشركاء  لزيادة   2020 ديسمبر 

رأسما1  لشركة  لسالفة  لذكر  في 

من  لرفعه  درهم   1.000.000 بمبلغ 

 1.100.000 إلى  درهم   100.000

10.000 حصة  بإحد ث  درهم وذلك 

جديدة بقيمة 100 درهم للحصة.

تم  فإيه  هذ   لتغيير  إثر  وعلى 

من  لقايون   7 و   6 تعديل  لفصل 

 ألسا�سي  ملتعلقان برأسما1  لشركة.

تم  إليدع   :  إليد ع  لقايوني 

لدى  ملحكمة  لتجارية   لقايوني 

تحت   2021 ماي   5 بتاريخ  بمر كش 

رقم 123759.
ملخص قصد  لنشر

مر كش

320 P

 ألستاذة إحسان  لبلغيتي

موثقة

6، زيقة  السكندرية، إقامة  لغز لي

 لطابق  ألو1، رقم 1، حمرية )م.ج( مكناس

 SOCIETE AGRICOLE

VOLUBILIS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رأسمالها 1.100.000 درهم

مقرها  الجتماعي : مكناس، ضيعة 

سيجور  دو ر تقور رت عين كرمة

بيع حصص  جتماعية
بتاريخ توثيقي  عقد   بمقت�سى 

تلقته  ألستاذة   2021 ماي   12  

بمكناس،  موثقة  إحسان  لبلغيتي، 

يستنتج ما يلي :

1 - أن  لسيد محمد سور بالنيابة 

 SOCIETE AGRICOLE« شركة  عن 

VOLUBILIS« شركة ذ ت  ملسؤولية 
فوت  لحساب  لجاري   ملحدودة، 

مجموع  لحصص  لتي   11.000 و 

أعاله،  تمتلكها  لشركة  ملذكورة 

مقرها  درهم،   1.100.000 رأسمالها 

: مكناس، ضيعة سيجور    الجتماعي 

للشركة  كرمة،  عين  تقور رت  دو ر 

 EXTRA VIRGIN OLIVE OIL OF«

MOROCCO« شركة ذ ت مسؤولية 

طرف  لسادة  من  محدودة،  ملمثلة 

هشام  ملسكيني وحمزة  ملسكيني.

يعلن  سور  محمد  أن  لسيد   -  2

 ستقالته من منصبه كمسير للشركة.

هشام  تعيين  لسادة  تم  وأن   -  3

للبطاقة  لوطنية   ملسكيني،  لحامل 

وحمزة  ملسكيني   BE839333 رقم 

رقم  للبطاقة  لوطنية   لحامل 

للشركة  كمسيرين   ،BE806183

 ملذكورة أعاله ملدة غير محدودة.
للنسخة و لبيان

 ألستاذة إحسان  لبلغيتي

موثقة

321 P

فدسيير بوجعوب

عمارة 162  لشقة رقم 10  لطابق  لثالث

شارع محمد  لديوري  لقنيطرة

 ملحمو1 : 06.66.06.29.53

 لهاتف و لفاكس : 05.37.36.21.76

 SOCIETE WONDERFUL

DESIGN
SARL

شركة محدودة  ملسؤولية

رأس  ملا1 : 100.000 درهم

  ملقر  الجتماعي : تجزئة 289 شقة 7

بلوك ك أوالد أوجيه  لقنيطرة

تأسيس
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 2021 مارس   15 بتاريخ  بالقنيطرة 

لتأسيس  وضع  لقايون  ألسا�سي  تم 

ذ ت  محدودة  ملسؤولية  شركة 

 لخصائص  لتالية :

 لتسمية : شركة ويدرفيل ديزين.
 لشكل  لقايوني : شركة محدودة 

 ملسؤولية.
 ملقر  الجتماعي : تجزئة 289 شقة 

7 بلوك ك أوالد أوجيه  لقنيطرة.
 لهدف  الجتماعي : تهدف  لشركة 
 لقيام باألعما1  لتالية د خل  ملغرب 

وخارجه :
بيع أجهزة كمبيوتر.

جميع  لعمليات  عامة  وبصفة 
و ملالية  و لصناعية   لتجارية 
لها  وغير  لعقارية  لتي  و لعقارية 
مباشرة  لتي  غير  أو  مباشرة  عالقة 
أفضل  تنمية  إلى  تؤدي  أن  من شأنها 

لغرض  لشركة.
إلى  لسيد  أسند   : تسيير  لشركة 

رضا هللا فاتحي ملدة غير محدودة.
مدة  لشركة : 99 سنة  بتد ء من 

تاريخ نهاية تأسيسها.
رأس  ملا1 : حدد في مبلغ 100.000 
درهم مقسمة إلى 1000 حصة بقيمة 
تم  لقد  للحصة  لو حدة  درهم   100

 كتتابها وتوزيعها كالتالي :
 500  : فاتحي  هللا  رضا   لسيد 

حصة.
 لسيد زهير بلحمزة : 500 حصة.

تم  إليد ع   :  إليد ع  لقايوني 
باملحكمة  بكتابة  لضبط   لقايوني 
وقيدت  بالقنيطرة   البتد ئية 
  60625 رقم  تحت  بالسجل  لتجاري 

بتاريخ 18 ماي 2021 .
322 P

TRANS MESBAH
تأسيس

رقم  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 11 بتاريخ   202100022003031
أبريل 2021، تم تأسيس شركة ذ ت 
فردية،  شركة   ملسؤولية  ملحدودة 

خصائصها كالتالي :
 TRANS  :  إلسم  لتجاري 

.MESBAH
طابق  لثاني   3 رقم  شقة   :  ملقر 
 17 قطاع  تجزئة  ملجاعرة   16 إقامة 

جرف  مللحة.

يقل  لبضائع   :  لهدف  لرئي�سي 

) ملحروقات(.

مقاولة  ألشغا1  ملختلفة.

 ستير د وتصدير.

يوم  من  سنة  بتد ء    99  :  ملدة 

 لتأسيس.
درهم   100.000  : رأس  ملا1 

فئة  من  حصة   1.000 إلى  مقسمة 

لفائدة  ملالك  لوحيد  100درهم 

للشركة.

 لتسيير : عاد1  ملصباحي.

بكتابة   : تم  إليد ع  لقايوني 

بمشرع  باملحكمة  البتد ئية   لضبط 

2021 تحت  أبريل   28 يوم  بلقصيري 
رقم 195  لسجل  لتجاري رقم 573.

323 P

DAIRA TRAV
SARL AU

شركة محدودة  ملسؤولية

بشريك و حد

 لرأسما1  الجتماعي : 100.000 

درهم

 ملقر  الجتماعي : رقم 19،  لطابق 
 لسفلي، إقامة سلمى،  ملنصور 

مكناس

في  عرفي  ملؤرخ  عقد  بمقت�سى 

تأسست  بمكناس   2021 19 أبريل 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 

للشريك  لو حد مميز تها كاآلتي :

 DAIRA TRAV SARL  :  لتسمية 

.AU

 لرأسما1 : 100.000 درهم.

عبد  لرفيع   :  لشريك  لوحيد 

ديرة.
 ملقر  الجتماعي : رقم 19،  لطابق 
سلمى،  ملنصور  إقامة   لسفلي، 

مكناس.

-  الستير د   1  :  لهدف  الجتماعي 

 -  3 مختلفة  أعما1   -  2 و لتصدير 

 لتجارة.

سنة   99 في  حددت  ملدة   :  ملدة 

تبتدئ من تاريخ  لتسجيل في  لسجل 

 لتجاري.
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 لتسيير : تسير  لشركة من طرف 

 لسيد عبد  لرفيع ديرة.

تم  إليد ع  لقايوني   :  إليد ع 

بتاريخ بمكناس   باملحكمة  لتجارية 

 7 ماي 2021 تحت رقم 2327.

رقم  لسجل  لتجاري : 53199.
 ملؤسس

324 P

PRO-DIG
SARL AU

شركة محدودة  ملسؤولية

بشريك و حد

 لرأسما1  الجتماعي : 100.000 

درهم

 ملقر  الجتماعي : رقم 19،  لطابق 

 لسفلي، إقامة سلمى،  ملنصور 

مكناس

 11 بمقت�سى عقد عرفي  ملؤرخ في 

مارس 2021 بمكناس تأسست شركة 

للشريك  ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

 لو حد مميز تها كاآلتي :

.PRO-DIG SARL AU : لتسمية 

 لرأسما1 : 100.000 درهم.

عبد  لرفيع   :  لشريك  لوحيد 

ديرة.

 ملقر  الجتماعي : رقم 19،  لطابق 

سلمى،  ملنصور  إقامة   لسفلي، 

مكناس.

-  الستير د   1  :  لهدف  الجتماعي 

 -  3 مختلفة  أعما1   -  2 و لتصدير 

 لتجارة.

سنة   99 في  حددت  ملدة   :  ملدة 

تبتدئ من تاريخ  لتسجيل في  لسجل 

 لتجاري.

 لتسيير : تسير  لشركة من طرف 

 لسيد عبد  لرفيع ديرة.

تم  إليد ع  لقايوني   :  إليد ع 

 5 باملحكمة  لتجارية بمكناس بتاريخ 

أبريل 2021 تحت رقم 1725.

رقم  لسجل  لتجاري : 52891.
 ملؤسس

325 P

YOBUILD
SARL AU

شركة محدودة  ملسؤولية

بشريك و حد

 لرأسما1  الجتماعي : 100.000 

درهم

 ملقر  الجتماعي : رقم 19،  لطابق 
 لسفلي، إقامة سلمى،  ملنصور 

مكناس

 19 بمقت�سى عقد عرفي  ملؤرخ في 

أبريل 2021 بمكناس تأسست شركة 

للشريك  ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

 لو حد مميز تها كاآلتي :

.YOBUILD SARL AU : لتسمية 

 لرأسما1 : 100.000 درهم.

عبد  لرفيع   :  لشريك  لوحيد 

ديرة.
 ملقر  الجتماعي : رقم 19،  لطابق 
سلمى،  ملنصور  إقامة   لسفلي، 

مكناس.

-  الستير د   1  :  لهدف  الجتماعي 

 -  3 مختلفة  أعما1   -  2 و لتصدير 

 لتجارة.
ممن حفالت، رجل أعما1، تنظيم 

 ألعر س.

سنة   99 في  حددت  ملدة   :  ملدة 

تبتدئ من تاريخ  لتسجيل في  لسجل 

 لتجاري.

 لتسيير : تسير  لشركة من طرف 

 لسيد عبد  لرفيع ديرة.

تم  إليد ع  لقايوني   :  إليد ع 

بتاريخ  بمكناس  باملحكمة  لتجارية 

10 ماي 2021 تحت رقم 2351.
رقم  لسجل  لتجاري : 53221.

 ملؤسس

326 P

KHEMISSA DEV
شركة محدودة  ملسؤولية
رأسمالها 100.000 درهم 

10 زيقة طبرق شقة 1  لرباط
رفع رأس  ملا1

غير  لعادي  قرر  لجمع  لعام 

بتاريخ 16 أبريل 2021 ما يلي :

رفع رأسما1  لشركة من 100.000 

بزيادة  درهم   2.100.000 إلى  درهم 

2.300.000 درهم بمساهمات عينية.

تغيير  لبند  لسادس و لسابع من 

 لقايون  ألسا�سي للشركة.

كتابة  لدى  تم  إليد ع  لقايوني 

بالرباط  ضبط  ملحكمة  لتجارية 

رقم  تحت   2021 ماي   19 بتاريخ 

.111769
للبيان و لنشر
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 ABENDAD

CONSTRUCTION

SARL AU 

أبند د كنستركسيو

تأسيس
بمقت�سى عقد عرفي حرر بالرباط 

لشركة  وضع  لقايون  ألسا�سي  تم 

ذ ت  لشريك  محدودة  ملسؤولية 

 لوحيد و ذ ت  ملو صفات  لتالية :

 ABENDAD« شركة.   لتسمية 

CONSTRUCTION«     ش. م.م ش و

زيقة  مكرر   12  :  ملقر  الجتماعي 

لبنان رقم 3  ملحيط  لرباط.

حدد  لرأسما1   :  لرأسما1 

 1000 من  مكون  درهم  في100.000 

حصة من فئة 100 درهم لكل حصة 

لفائدة :

 : بند دة  عبد  لرحيم   لسيد  

1000 حصة.

أو  متنوعة  -  ألشغا1   :  لغرض 

إنشاء ت.

 ملدة : 99 سنة.  

يسير  لشركة   لسيد    :  ملسير 

عبد  لرحيم بند دة ملدة غير محدودة.

تم  إليد ع   :  إليد ع  لقايوني 

بالرباط     باملحكمة  لتجارية   لقايوني 

تحت  لرقم   12/05/2021 بتاريخ 

 لسجل  لتجاري 152023.

328 P

PERFUME ME

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رأسمالها 100.000 درهم

9 شارع  لنخيل   :  ملقر  الجتماعي 

U  لطابق  ألر�سي  بلوك   21 قطاع 

 لرياض  لرباط

 لسجل  لتجاري رقم 113809

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

ش.م.م   PERFUME ME لشركة 

 ملنعقد يوم 11 فبر ير 2021 تقرر ما 

يلي :

تملكها  و لتي  حصة   500 تفويت 

 INTERCONTINENTAL شركة 

 DEVLOPMENT CORPORATION

لفائدة  لسيد  ملختار  لسهلي   SARL

لبطاقة  لتعريف  لوطنية   لحامل 

.ZG22013 رقم

تغيير  ملقر  الجتماعي من  لعنو ن 

I حي  1 قطاع  تجزئة  يوباليا  زيقة   1 :

إلى  لعنو ن  لتالي   لرياض  لرباط 

 U بلوك   21 قطاع  9 شارع  لنخيل   :

 لطابق  ألر�سي  لرياض  لرباط.

وكيلي  لحامل  فؤ د  تعيين  لسيد 

 QA رقم  لبطاقة  لتعريف  لوطنية 

و لسيد  للشركة  مسير    13853

لبطاقة   ملختار  لسهلي  لحامل 

 ZG22013 رقم   لتعريف  لوطنية 

مسير  ثاييا. كما  يفرد  لسيد  ملختار 

في  لصالح  لشركة  بالتوقيع   لسهلي 

جميع معامالتها.

تغيير  لفصل 1 و 6 و 7 و 11 و 12 

من  لقايون  ألسا�سي للشركة.

كتابة  لدى  تم  إليد ع  لقايوني 

بالرباط  باملحكمة  لتجارية   لضبط 

رقم  تحت   2021 ماي   20 بتاريخ 

.5299
للبيان و إلشارة

329 P
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ديو ن  ألستاذ حمزة بوقد

موثق

185، شارع عبد  ملومن،  لطابق  لخامس

  لد ر  لبيضاء

HIGH DIGITAL VALUE

ش.م.م

رأسمالها 100.000 درهم

مقرها  الجتماعي :  لد ر  لبيضاء 

تجزئة  لورود، زيقة 50،  لطابق 

 ألو1، رقم 11، سيدي معروف

بتاريخ  موثق  عقد  بمقت�سى   -  I

 331 تفويت  تم   2021 مارس  و 1   2

معاد  يمتلكها  لسيد  حصة  لتي 

 HIGH رأسما1  لشركة  في  بطاش 

وبذلك  لفائدة   DIGITAL VALUE

أصبح  لحصص كالتالي :

 500  : سعدون  با  هشام   لسيد 

حصة.

 500  : والمين  رضو ن   لسيد 

حصة.

II - بمقت�سى محضر  لجمع  لعام 

تم   2021 مارس   1 بتاريخ  للشركة 

تفويت حصص  عقد  على   ملصادقة 

هشام  تعيين  لسيد  وتم   لشركة 

والمين  رضو ن  و لسيد  سعدون  با 

مسيري  لشركة ملدة غير محدودة.

من  لد ر  مقر  لشركة  تغيير  تم 

زيقة  حمد  ملجاطي   ،13  لبيضاء، 

 8 رقم  لي  لب  لطابق  ألو1  إقامة 

للعنو ن  لتالي :  لد ر  لبيضاء تجزئة 

 لورود، زيقة 50،  لطابق  ألو1، رقم 

11، سيدي معروف.

تسجيل  إليد ع  لقايوني  تم 

باملحكمة  لتجارية  بالسجل  لتجاري 

بالد ر  لبيضاء في 1 ماي 2021 تحت 

رقم 776881.
للنسخة و إلشارة

 ألستاذ حمزة بوقد
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ديو ن  ألستاذ حمزة بوقد

موثق

185، شارع عبد  ملومن،  لطابق  لخامس

  لد ر  لبيضاء

TRASTEF
SARL AU

رأسمالها 1.000.000 درهم

مقرها  الجتماعي :  لد ر  لبيضاء، 

فلوريد  سنتر بارك، تجزئة رقم 7، 

 لطابق  لسادس، رقم 50، سيدي 

معروف

I - بمقت�سى محضر قر ر  لشريك 

 لوحيد، عقد موثق بتاريخ 21 فبر ير 

: TRASTEF SARL AU 2021 لشركة

من  لد ر  مقر  لشركة  تغيير  تم 
توفيق  زيقة  لجندي   35  لبيضاء، 

عبد  لقادر للعنو ن  لتالي :

سنتر  فلوريد    لد ر  لبيضاء، 

7،  لطابق  رقم  تجزئة  بارك، 

 لسادس، رقم 50، سيدي معروف.

تسجيل  إليد ع  لقايوني  تم 

باملحكمة  لتجارية  بالسجل  لتجاري 

بالد ر  لبيضاء في 1 ماي 2021 تحت 
رقم 776816.

للنسخة و إلشارة

 ألستاذ حمزة بوقد

331 P

 NUEVA CAMELIA
DISTRIBUTION

ش.م.م
رأسمالها 100.000 درهم

مقرها  الجتماعي :  لد ر  لبيضاء، 
13، زيقة  حمد  ملجاطي إقامة لي 

 لب  لطابق  ألو1 رقم 8

I - بمقت�سى محضر  لجمع  لعام 

أبريل   8 بتاريخ  عرفي  عقد   ، للشركة 

تمديد  لهدف  الجتماعي  تم   2021

للشركة ليصبح كالتالي :

شر ء وبيع مو د  لبناء، وكل  لسلع 

 لتي تستخدم في مجا1  لبناء.

وتصدير  و ستير د  وبيع  شر ء 

مجا1  في  تستخدم  كل  لسلع  لتي 

و لخشب،  و لرخام  كالزليج   لبناء 

 لصباغة،  لزجاج.

جميع  لعمليات،  وعموما 

ذ ت  لصلة  و لتجارية   لصناعية، 

أو  كليا  مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل 

أو  أعاله  باألنشطة  ملذكورة  جزئيا 

تعزيز تنميتها.

II - تم تعيين  لسيد عبد  لرحمان 
مسيري  بوقد  سعيد  و لسيد  بوقد 

 لشركة ملدة غير محدودة.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

رقم  تحت  بالد ر  لبيضاء   لتجارية 

776883 بتاريخ 1 ماي 2021.
للنسخة و إلشارة

 ألستاذ حمزة بوقد
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4C.PROJECT
SARL AU

زيادة رأسما1  لشركة + توسيع 
نشاط  لشركة

محضر  لقر ر ت  بمقت�سى 

بتاريخ  للشريك  لوحيد   الستثنائية 

فاتح أبريل 2021 تم إقر ر ما يلي :
زيادة رأسما1  لشركة من 10.000 

درهم إلى 150.000 درهم.

بيع  في  نشاط  لشركة  توسيع 

و لبصرية  وتوزيع  ملو د  لسمعية 

ومنتجات ومو د  لكمبيوتر.

بكتابة  تم  إليد ع  لقايوني 

بتمارة     باملحكمة  البتد ئية   لضبط 

تحت  لرقم   6/05/2021 بتاريخ 

 لسجل  لتجاري 5617.

333 P

LENACA
SARL

بموجب محضر  لجمع  لعام غير 

 لعادي، بتاريخ 26 أبريل 2021 بالد ر 

تم  تخاذ  لقر ر ت  قد   لبيضاء، 

 لتالية :

أخذ شهادة وفاة  لشريك،  لر حل 

 12 ب  يوسف  لشهاب  ملؤرخة 

حصة   10  1 مالك   ،2020 ديسمبر 

 LENACA د خل  لشركة   جتماعية 

.SARL

غير  لقابلة  خروج  لوحد ت 

حصة   10 وتخصيص  للتجزئة 

يمتلكها  لر حل  كان   جتماعية،  لتي 

يوسف  لشهاب لفائدة  لورثة، و لتي 

عقد  إلر ثة  ملؤرخ  حسب  تقسمت 

بتاريخ 25 مارس 2021.

إعادة توزيع رأسما1  لشركة.

يوسف  لشهاب  سحب  لر حل 

من  لسجل  لتجاري كمسير للشركة.

من  تسيير  لشركة  على  تأكيد 

 Cailloux Christine طرف  لسيدة 

لبطاقة  و لحاملة   ،Jenny Jeanine

.BE023620Q لتسجيل رقم 

تحديث  لنظام  ألسا�سي.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

بتاريخ  ذلك  بالد ر  لبيضاء   لتجارية 

19 ماي 2021 تحت رقم 778833.
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 RESTAURANT BAR CLUB

20 -1
S.A

 Juston Coumat  ستقالة  لسيد 

كرئيس  وظيفته  من   DENIS JEAN

مجلس  إلد رة.

 Michel  ستقالة  لسيد 

DISCORS من وظيفته كمصرف.

Catherine LE-  ستقالة  لسيد 

DOUCE من وظيفتها كمصرفة.

 Olivier تعيين  لسيد 

 18 بتاريخ  REBELLATO،  ملزد د 

فبر ير 1989، و لحامل لجو ز  لسفر 

رئيس   ،YB3813925 رقم   إليطالي 

مجلس  إلد رة.

 REBELLATO تعيين  لشركة 

مسؤولية  ذ ت  شركة   ،HOLDING

بموجب  لقايون  لفرن�سي،  محدودة 

يورو،  ملسجلة   22.800 رأسمالها 

تحت  بباريس  بالسجل  لتجاري 

من  و ملمثلة   ،530119999 رقم 

 Olivier REBELLATO طرف  لسيد 

كمصرف للشركة.
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شركة   ،GIULIO تعيين  لشركة 

ذ ت  محدودة  مسؤولية  ذ ت 

بموجب  لقايون   -  لشريك  لوحيد 

يورو،   10.000 رأسمالها   لفرن�سي، 

بباريس  بالسجل  لتجاري   ملسجلة 

تحت رقم 335010218، و ملمثلة من 

 Olivier REBELLATO طرف  لسيد 

كمصرف للشركة.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

بتاريخ  ذلك  بالد ر  لبيضاء   لتجارية 

19 ماي 2021 تحت رقم 778821.
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ALIACO
SARL

بموجب محضر  لجمع  لعام غير 

 لعادي، بتاريخ 26 أبريل 2021 بالد ر 

تم  تخاذ  لقر ر ت  قد   لبيضاء، 

 لتالية :

وفاة  لشريك،  شهادة  أخذ 

ب  يوسف  لشهاب  ملؤرخة   لر حل 

 7.000  1 مالك   ،2020 ديسمبر   12

د خل  لشركة  حصة  جتماعية 

.ALIACO SARL

غير  لقابلة  خروج  لوحد ت 

حصة   7.000 وتخصيص  للتجزئة 

يمتلكها  لر حل  كان   جتماعية،  لتي 

يوسف  لشهاب لفائدة  لورثة، و لتي 

عقد  إلر ثة  ملؤرخ  حسب  تقسمت 

بتاريخ 25 مارس 2021.

إعادة توزيع رأسما1  لشركة.

يوسف  لشهاب  سحب  لر حل 

من  لسجل  لتجاري كمسير للشركة.

كاميليا  لشهاب  تعيين  لسيدة 

رقم  للبطاقة  لوطنية   لحاملة 

غير  ملدة  كمسيرة   ،BE838566

محدودة.

تحديث  لنظام  ألسا�سي.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

بتاريخ  ذلك  بالد ر  لبيضاء   لتجارية 

19 ماي 2021 تحت رقم 778825.
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 SOCIETE CHERIFIENNE

D’AUTO LOCATION
S.A

»S.C.A.L«

فتح فرع تابع بالعيون
غير  إن  لجمعية  لعامة   -  I

 2021 يناير   15 في   لعادية  ملنعقدة 

 SOCIETE« للشركة  لحاملة لتسمية

 CHERIFIENNE D’AUTO

LOCATION S.A »S.C.A.L«، شركة 

 60.000.000 رأسمالها  مساهمة 

بالد ر  لبيضاء  درهم،  لكائن مقرها 

)عين  لسبع( شارع موالي  سماعيل، 

) لسجل  لتجاري  لد ر   5،400 كلم 

على  صادقت  قد   ،)27829  لبيضاء 

 AVIS« تحت عالمة  تعمل  وكالة  فتح 

LICENESEE)(«، باملميز ت  لتالية :

 SOCIETE«  :  لتسمية 

 CHERIFIENNE D’AUTO

.»LOCATION S.A »S.C.A.L

مطار  لعيون   - :  لعيون   ملقر 

 لحسن  ألو1.

كر ء  لسيار ت   : غرض  لشركة 

بدويه  أو  بسائق  أشكالها  بجميع 

ترخيصتها  إطار  في  بالتر ب  ملغربي، 

.»AVIS«

ريشارد  إدي  :  لسيد   ملدير 

 Eddy - Rechard« طوليد يو 

.»TOLEDANO

باإليد عين  تم  لقيام   -  II

لدى  بكتابة  لضبط   لقايوييين 

للد ر  لبيضاء   ملحكمة  لتجارية 

رقم  تحت   2021 مارس   29 بتاريخ 

لدى  وبكتابة  لضبط   772216

بتاريخ بالعيون    ملحكمة  البتد ئية 

 6 ماي 2021 تحت رقم 21/1115.

III - تم قيد  لفرع  لتابع بالسجل 

 لتجاري للعيون بتاريخ 7 ماي 2021 

من  لسجل   36519 رقم  تحت 

 لتحليلي.
مجلس  إلدر ة

336P مكرر

 ARSAT FORMATION -
Etablissement Privé

توسيع غرض  لشركة
تعديل تالزمي للنظام  ألسا�سي

غير  بموجب  لجمعية  لعامة   -  I
 2021 أبريل   19 في   لعادية  ملنعقدة 
 ARSAT« لتسمية  للشركة  لحاملة 
 FORMATION - Etablissement
رأسمالها  مساهمة  شركة   ،»Privé
300.000 درهم،  لكائن مقرها بالد ر 
 لبيضاء 71، زيقة عال1 بن عبد هللا، 
) لسجل  لتجاري   لطابق  لر بع، 
 لد ر  لبيضاء 158185(، قد قررت :
نشاطات  لشركة  توسيع   -  1
جميع  ألمتعة  لتشمل  ستير د 
لنشاط  و ملنتجات  لضرورية 

 لشركة.
ملحرر  لذلك  يتيجة  -  لتعديل   2
 لفصل  لثالث من  لنظام  ألسا�سي.

باإليد ع  لقايوني  تم  لقيام   -  II
لدى  ملحكمة  بكتابة  لضبط 
 12 بتاريخ  للد ر  لبيضاء   لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 778169.
مجلس  إلدر ة

337 P

SCE IMMOBILIER
توسيع غرض  لشركة

 لتعديل  لتالزمي للنظام  ألسا�سي
غير  إن  لجمعية  لعامة   -  I
 2021 22 مارس   لعادية  ملنعقدة في 
 SCE« لتسمية  للشركة  لحاملة 
مساهمة  شركة   ،»IMMOBILIER
درهم،   166.578.000 رأسمالها 
 ،108 بالد ر  لبيضاء  مقرها   لكائن 
) لسجل  عائشة،  شارع  لسفير  بن 
 ،)111371  لتجاري  لد ر  لبيضاء 

قد قررت :
لتشمل  غرضها  توسيع   -  1
مستودعات   لبناء،  ستغال1 
تخزين  ملو د  لكيميائية،  الستير د، 
و لتوزيع   لتخزين،  لتسويق،  لنقل 
ولجميع  لكل  ملنتجات  لكيمائية 
بكيفية   لعمليات  ألخرى  ملرتبطة 
مباشرة أو غير مباشرة بهذ   لنشاط 
مرتبط  أو  مماثل  آخر  نشاط  بأي  أو 

يمكنه أن يسهل أو يسرع يمو  لشركة.

ملحرر  لذلك  يتيجة  -  لتعديل   2

 لفصل  لثالث من  لنظام  ألسا�سي.

باإليد ع  لقايوني  تم  لقيام   -  II

لدى  ملحكمة  بكتابة  لضبط 

بتاريخ  للد ر  لبيضاء   لتجارية 

12 ماي 2021 تحت رقم 778166.
مجلس  إلدر ة

338 P

 AJCONSEIL
تأسيس

فاتح  بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة  تأسيس  تم   2021 أبريل 

بالخصائص  لتالية :

أجيكونساي   :  لتسمية 

.AJCONSEIL

ذ ت  شركة   :  لشكل  لقايوني 

ذ ت  لشريك   ملسؤولية  ملحدودة 

 لوحيد..

 CENTRE D’APPELS  :  لهدف 

.TELEPHONIQUES

وعموما جميع  لعمليات  لتجارية 

و لعقارية  لتي  و لصناعية  و ملالية 

مباشرة  غير  أو  مباشرة  عالقة  لها 

جميع  وكذ   مع  لغرض  الجتماعي، 

عالقة  لها   ألغر ض  ملشابهة  و 

بتطوير  لشركة.

 99 في  مدة  لشركة  تحدد   :  ملدة 

سنة.
رأسما1  يقد   : رأسما1  لشركة 

مقسمة  درهم   100.000 ب   لشركة 

بقيمة  حصة  جتماعية   1000 إلى 

على  مقسمة  للحصة  درهم   100

 لشكل  لتالي :

 1000  : محمد  بربيب   لسيد 

حصة.

مقرها  الجتماعي : عمارة 15 شارع 

 لحسن  لثاني مكتب ب 2  لقنيطرة. 

يدير  لشركة   : إد رة  لشركة 

مدير و حد أو أكثر من بين  لشركاء أو 

خارجا عنهم يعينون بأغلبية أصو ت 

يعتبر  لسيد صديق  وحاليا   لشركاء 

وذلك  للشركة  يونس، مسير  لوحيد 

ملدة غير محدودة.



11001 الجريدة الرسميةعدد 5666 - 21 شو 1 1112 )2 يوييو 2021) 

 إلمضاء  الجتماعي : تعتبر  لشركة 

يخص  فيما  وجه صحيح  على  ملزمة 

بتوقيع  و اللتز مات  كافة  لعقود 

 لسيد صديق يونس.

من  تبتدئ   :  لسنة  الجتماعية 

كل  من  ديسمبر   31 إلى  يناير  فاتح 

تبتدئ  باستثناء  لسنة  ألولى  سنة. 

للشركة  تاريخ  لتأسيس  لنهائي  من 

وتنتهي في 31 ديسمبر.

 ألرباح : يحتفظ ب %5 من  ألرباح 

إلنشاء  لرصيد  الحتياطي  لقايوني 

إلى حدود بلوغ عشر رأسما1  لشركة.

بكتابة  لدى  تم  إليد ع  لقايوني 

باملحكمة  البتد ئية   لضبط 

بالقنيطرة بتاريخ 10 ماي 2021 تحت 
29902، رقم  لسجل  82350 و  رقم 

 لتجاري 60511.
للنشر و لبيان

339 P

 PRIVATE UNIVERSITY FOR

A NEW AFRICA
»UNA«

شركة مساهمة
رأسمالها 300.000 درهم

 لكائن مقرها : شارع  لوالء، زيقة 

عبد  لخالق  لطوريس رقم 16 

 لد خلة - و دي  لذهب

 لسجل  لتجاري : 17109  لد خلة

إعالم بتعديالت يظامية
محضر  لجمعية  بموجب   -  I

في  غير  لعادية  ملنعقدة   لعامة 

لشركة   2021 فبر ير   21 في   لد خلة 

 PRIVATE UNIVERSITY FOR A«

شركة   ،»NEW AFRICA - UNA

درهم،   300.000 رأسمالها  مساهمة 
زيقة  شارع  لوالء،  مقرها   لكائن 

 16 رقم  عبد  لخالق  لطوريس 
بالسجل  لتجاري   لد خلة،  ملقيدة 
تقرر   ،)17109 رقم   تحت  للد خلة 

ما يلي :

 PRIVATE«  : عالمات   عتماد 

 UNIVERSITY FOR A NEW

.»AFRICA - UNA

 ECOLE PRIVEE«

 D’INGENIEUR DE LA SANTE

.»DIGITALE-EPISD

 Faculté Privé Des Biosciences«

.»Et Des Biotechnologie - Fpbsbt

 Institut Africain de Sante«

.»Globale Privé - Iasgp

من  لنظام  تعديل  لفصل  لثاني 

 ألسا�سي للشركة.

باإليد ع  لقايوني  تم  لقيام   -  II

لو دي  لذهب  باملحكمة  البتد ئية 

بالد خلة بتاريخ 7 أبريل 2021 تحت 

رقم 2021/551.
عن  ملستخلص و لبيايات

340 P

FADILE GESTION

شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

رأسمالها 100.000 درهم

 لكائن مقرها :  لد ر  لبيضاء - 12، 

زيقة جياللي غافري عين  لسبع

 لسجل  لتجاري : 378835

 لزيادة في رأسما1  لشركة

قر ر ت  لشريك  بموجب   -  I

تمت   2021 أبريل   26 بتاريخ   لوحيد 

رأسما1  لشركة  في  معاينة  لزيادة 

من  لرفعه  درهم   900.000 بمبلغ 

 1.000.000 إلى  درهم   100.000

درهم، عن طريق إدماج  الحتياطيات.

للنظام  -  لتعديل  لتالزمي   II

 ألسا�سي.

باإليد ع  لقايوني  تم  لقيام   -  III

لدى  ملحكمة  بكتابة  لضبط 

بتاريخ  للد ر  لبيضاء   لتجارية 

29 أبريل 2021 تحت رقم 776310.
مجلس  إلدر ة

341 P

CENTRALE DANONE
شركة مجهولة  إلسم

رأسمالها 91.200.000 درهم

مقرها  الجتماعي متو جد بشارع 

محمد بن عبد هللا، برج كريستا1 

- أ - مارينا  لطابق  لثالث،  لثالث، 

 لد ر  لبيضاء

سجلها  لتجاري يحمل رقم 26977

قرر  لجمع  لعام  الستثنائي   -  1

 ملنعقد يوم 10 مارس 2021 :

لتسمية   »CD« مختصر  إضافة 

.»DANONE CENTRALE« شركة

لدى  تم  إليد ع  لقايوني   -  2

بالد ر  لبيضاء   ملحكمة  لتجارية 

رقم  تحت   ،2021 أبريل   6 بتاريخ 

.773176

342 P

HDID CONSULTANTS

 لد ر  لبيضاء، 1، زيقة  ملعطي جزولي

)زيقة فريو1 سابقا( أيفا

AFRICULTURE 1
تكوين شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة بشريك وحيد
I - بموجب عقد عرفي مؤرخ بالد ر 

تم   ،2021 مارس   31 في   لبيضاء 

ذ ت  لشركة  وضع  لنظام  ألسا�سي 

وحيد  بشريك  محدودة  مسؤولية 

تكمن مميز تها فيما يلي :

مسؤولية  ذ ت  شركة   :  لشكل 

محدودة بشريك وحيد.

.AFRICULTURE 1 : لتسمية 

و ستغال1  :  قتناء   لغرض 

 ملشاتل و ألر �سي  لفالحية.

ليل،  زيقة   ،29  : مقر  لشركة 

 -  لطابق  لثاني،  لصخور  لسود ء 

 لد ر  لبيضاء.

 ملدة : 99 سنة.

 100.000  : رأسما1  لشركة 

درهم.

فاتح  من   : للشركة   لسنة  ملالية 

يناير إلى 31 ديسمبر.

عبد  :  لسيد   ملدبر ن  القتر ييان 

 لسالم بنموال.

 لسيد عمر ميكو.

باإليد ع  لقايوني  تم  لقيام   -  II

لدى  ملحكمة  بكتابة  لضبط 

 18 بتاريخ  للد ر  لبيضاء   لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 778331.

بكتابة  قيد  لشركة  تم   -  III

 لضبط لدى باملحكمة  لتجارية للد ر 

2021 تحت  18 ماي  بتاريخ   لبيضاء 

رقم 503039.

343 P

VALORIS MANGEMENT

355، طريق  لجديدة -  لد ر 

 لبيضاء

»FCP EMERGENCE SELECTION«
محضر  لجمعية  لعام  بموجب 

مارس   11 في  غير  لعادية  ملنعقدة 

من  على  لطلب  ملقدم  وبناء   ،2020

 VALORIS« مؤسسة  لتدبير  طرف 

و ملؤسسة   »MANGEMENT

للهيأة  وفابنك،   لوديعة،  لتجاري 

 »AMMC« ملغربية لسوق  لرساميل 

 FCP« رخصة  على  قصد  لحصو1 

 »EMERGENCE SELECTION

رقم  تحت   2021 مارس   17 بتاريخ 

GP21055، تم تعديل ما يلي :

 FCP EMERGENCE« تخصيص 

 SOCIETE«  1  »SELECTION

 »CENTRALE DE REASSURANCE

عبر تجديد  لرخصة.

 VALORIS«  : شبكة  لتسويق 

 ،355 MANGEMENT«  لكائنة 

طريق  لجديدة -  لد ر  لبيضاء

ملستند ت  تم  إليد ع  لقايوني 

 لشركة بكتابة  لضبط لدى  ملحكمة 

 12 بتاريخ  للد ر  لبيضاء   لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 778183.
عن  ملستخلص و لبيايات

344 P
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HDID CONSULTANTS

 لد ر  لبيضاء، 1، زيقة  ملعطي جزولي

)زيقة فريو1 سابقا( أيفا

AFRICULTURE 2
تكوين شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة بشريك وحيد
I - بموجب عقد عرفي مؤرخ بالد ر 
تم   ،2021 مارس   31 في   لبيضاء 
ذ ت  لشركة  وضع  لنظام  ألسا�سي 
وحيد  بشريك  محدودة  مسؤولية 

تكمن مميز تها فيما يلي :
مسؤولية  ذ ت  شركة   :  لشكل 

محدودة بشريك وحيد.
.AFRICULTURE 2 : لتسمية 

و ستغال1  :  قتناء   لغرض 
 ملشاتل و ألر �سي  لفالحية.

ليل،  زيقة   ،29  : مقر  لشركة 
 -  لطابق  لثاني،  لصخور  لسود ء 

 لد ر  لبيضاء.
 ملدة : 99 سنة.

 100.000  : رأسما1  لشركة 
درهم.

فاتح  من   : للشركة   لسنة  ملالية 
يناير إلى 31 ديسمبر.

عبد  :  لسيد   ملدبر ن  القتر ييان 
 لسالم بنموال.

 لسيد عمر ميكو.
باإليد ع  لقايوني  تم  لقيام   -  II
لدى  ملحكمة  بكتابة  لضبط 
 18 بتاريخ  للد ر  لبيضاء   لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 778332.
بكتابة  قيد  لشركة  تم   -  III
 لضبط لدى باملحكمة  لتجارية للد ر 
2021 تحت  18 ماي  بتاريخ   لبيضاء 

رقم 503151.
345 P

STE ROMSA
ش.م.م.

 لرأسما1  الجتماعي : 100.000 
درهم

 ملقر  الجتماعي : بالد بند ود شارع 
د 1 رقم 1 سال

بمقت�سى  لجمع  لعام  لتأسي�سي 
تم   2021 فبر ير   21 بتاريخ  مؤرخ 
مسؤولية  ذ ت  شركة  تأسيس 

محدودة باملميز ت  لتالية :

 ROMSA شركة   :  لتسمية 

ش.م.م.

ذ ت  شركة   :  لوضع  لقايوني 

مسؤولية محدودة.

 لهدف :  ألشغا1  ملختلفة و لبناء 

- بيع مو د  لبناء.

 ملقر  الجتماعي : بالد بند ود شارع 

د 1 رقم 1 سال.

 ملدة : حددت مدة  لشركة في 99 

سنة تبتدئ من تاريخ تأسيسها.

حدد   :  لرأسما1  الجتماعي 

 100.000 في   لرأسما1  الجتماعي 

حصة   1000 على  مقسمة  درهم 

موزعة  للو حدة  درهم   100 بقيمة 

على  لشكل  لتالي :

 لسيد رضا بلشهب : 500 حصة.

 500  : بلشهب  محمد   لسيد 

حصة.

 ملجموع : 1000 حصة.

مهمة  لتسيير  أسندت   :  لتسيير 

ومحمد  بلشهب  رضا  إلى  لسيد 

محدودة  غير  ملدة  كمسير ن  بلشهب 

.ROMSA لشركة

تم  لوضع  لقايوني  ألسا�سي 

للشركة حسب  لفصل 96.05.

للشركة  تم  إليد ع  لقايوني 

باملركز  لجهوي لالستثمار بالرباط في 

10 ماي   2021 تحت  لرقم 36881.

346 P

STE NORADI
ش.م.م.ش.و

 لرأسما1  الجتماعي : 210.000 

درهم 

 ملقر  الجتماعي : حي  اليبعاث زيقة 

زعير  لرقم 12 -  سال

تعديل
بمقت�سى  لجمع  لعام  لغير 

مارس   19 بتاريخ   لعادي  ملنعقد 

 NORADI شركة  شركاء  قرر    2021

حي  اليبعاث   : تحت  لعنو ن  لتالي 

زيقة زعير  لرقم 12 -  سال ما يلي :

 لزيادة في  لرأسما1 : يقرر  لجمع 

 لعام  لزيادة في  لرأسما1  الجتماعي 

من  لحساب  درهم   1.500.000

 210.000 إلى  وإضافتها   لجاري 

ليصبح  لرأسما1  الجتماعي  درهم 

تقسيم  تم  درهم   1.710.000

 لحصص على  لشكل  لتالي :

 : قدوري  عبد  لهادي 

17100حصة  جتماعية.

حصة   17100  :  ملجموع 

 جتماعية.

تم تقسيم رأس  ملا1  لشركة على 

 لشكل  لتالي :

عبد  لهادي قدوري : 1.710.000 

درهم.

 ملجموع : 1.710.000 درهم.

 : في  لنشاط  الجتماعي   لزيادة 

يقرر  لجمع  لعام  لزيادة في  لنشاط 

 الجتماعي :  لتجارة - تاجر تكنولوجيا 

 ملعلومات ومعد ت  ملكاتب.

تم  لوضع  لقايوني  ألسا�سي 

للشركة حسب  لفصل 5.96.

للشركة  تم  إليد ع  لقايوني 

باملحكمة  البتد ئية بسال في تاريخ 10  

ماي   2021 تحت  لرقم 36618.

347 P

STE JAWAHIR NET
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

تأسيس
بسال  محرر  عرفي  سند  بمقت�سى 

أنشأت  فقد   2021 فبر ير   25 في 

و لتي  محدودة  مسؤولية  ذ ت  شركة 

تتصف كالتالي :

.STE JAWAHIR NET : لتسمية 

 لهدف :

أعما1  لنظافة.

بيع وشر ء مو د  لنظافة.

 ملقر  الجتماعي : سال  ملدينة زيقة 
باب  ملصدق سايية  لو د بو لعجو1 

رقم 72 سال.

يوم  من  تنطلق  سنة   99  :  لفترة 

 لتأسيس.

 100.000  :  لرأسما1  الجتماعي 

من  حصة   1000 إلى  مقسمة  درهم 

فئة 100 درهم موزعة كالتالي :

 500  : هدى  لعرفجي   لسيدة 

حصة.

 : رضو ن  لعرفجي   لسيد 

500حصة.

مهمة  لتسيير  يتولى   :  لتسيير 

 لسيدة هدى  لعرفجي.

 لسنة  الجتماعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر.

لتكوين  إليجاز   %5  :  ألرباح 

إشارة  رهن  يبقى  و لحاصل   لقايوني 

 لجمع  لعام.

تم  إليد ع   :  إليد ع  لقايوني 

محكمة  لضبط  لدى   لقايوني 

 19 يوم  بسال  باملحكمة  البتد ئية 

وتم   36123 رقم  تحت   2021 أبريل 

بالسجل  لتجاري  تسجيل  لشركة 

بسال تحت رقم 33131.
املسري

348 P

STE TEWINTY GARD
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

تأسيس
بسال  محرر  عرفي  سند  بمقت�سى 

أنشأت  فقد   2021 فبر ير   15 في 

و لتي  محدودة  مسؤولية  ذ ت  شركة 

تتصف كالتالي :

 STE TEWINTY  :  لتسمية 

.GARD

 لهدف :

 لحر سة.

زيقة  لخليل   :  ملقر  الجتماعي 

رقم   2 زيقة  سايية  لرماني   27 رقم 

1 - سال.

يوم  من  تنطلق  سنة   99  :  لفترة 

 لتأسيس.

 100.000  :  لرأسما1  الجتماعي 

من  حصة   1000 إلى  مقسمة  درهم 

فئة 100 درهم موزعة كالتالي :
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عبد  لكامل  إلدر�سي   لسيد 
 ملنياني : 100 حصة.

 لسيد عاد1 آيت و عر يب :  300 
حصة.

 لسيد محمد  بر رو : 300 حصة.
مهمة  لتسيير  يتولى   :  لتسيير 

 لسيد عبد  لكامل  الدر�سي  ملنياني.
 لسنة  الجتماعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر.
لتكوين  إليجاز   %5  :  ألرباح 
إشارة  رهن  يبقى  و لحاصل   لقايوني 

 لجمع  لعام.
تم  إليد ع   :  إليد ع  لقايوني 
محكمة  لضبط  لدى   لقايوني 
 19 يوم  بسال  باملحكمة  البتد ئية 
وتم   36151 رقم  تحت   2021 أبريل 
بالسجل  لتجاري  تسجيل  لشركة 

بسال تحت رقم 33159.
املسري

349 P

STE SCAPEO COMPTA
SARL

 7 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
ذ ت  شركة  تأسيس  تم   2021 ماي 
تحمل  و لتي   ملسؤولية  ملحدودة 

 لخصائص  لتالية :
 STE SCAPEO  :  لتسمية 

.COMPTA
.SARL : لصفة  لقايويية 

 لهدف  الجتماعي :
محاسب معتمد.

 الستشارة  لقايويية و لجبائية.
درهم   10.000  : رأسما1  لشركة 
مقسمة إلى 100 حصة من فئة 100 
على  موزعة  للحصة  لو حدة  درهم 

 لشكل  لتالي :
 12  : طهاري  عبد  لرحيم   لسيد 

حصة.
 لسيد  لحين صدقي : 13 حصة.

 75  : معدون  عبد  لرحيم   لسيد 
حصة.

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 
وضع  تاريخ  من  أي   لتأسيس  لنهائي 

 لسجل  لتجاري.

إلى  يناير  فاتح  من   :  لسنة  ملالية 
31 ديسمبر من كل سنة ما عد   لسنة 

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتسجيل.
10 شارع  :  لرقم   ملقر  الجتماعي 

مالي  لشقة رقم 9  ملحيط  لرباط.
عبد  لرحيم  :  لسيد   ملسير 

معدون.
بالسجل  لتجاري  رقم  لتقييد 

.152133
350 P

شركة أكتيف مانجمنت
ش.م.

ACTIF MANAGEMENT
S.A

شركة مساهمة
ذ ت رأسما1 : 300.000 درهم

مقرها  الجتماعي : 30، شارع موالي 
يوسف  لد ر  لبيضاء

 لسجل  لتجاري بالد ر  لبيضاء رقم 
138379

 لتعريف  لضريبي : 1102158
1 -  بمقت�سى محضر  لجمع  لعام 
 الستثنائي للشركة  ملنعقد بتاريخ 30 

أبريل 2021 تقرر ما يلي :
 لحل  ملسبق للشركة.

مهام  لرئيس  ملدير  لعام   يتهاء 
وأعضاء مجلس إد رة  لشركة.

مر قب  لحسابات  مهام   يتهاء 
.ERNST & YOUNG مكتب

بنيس  صوفيا  تعيين  لسيدة 
لبطاقة  للشركة  لحاملة  كمصفية 

.BE 713111 لتعريف  لوطنية رقم 
 ،30  : ب  مقر  لتصفية  تحديد 
شارع موالي يوسف -  لد ر  لبيضاء.

إلتمام  منحها  تم   لصالحيات 
 إلجر ء ت  لقايويية.

لدى  تم  إليد ع  لقايوني    -  2
كتابة ضبط  ملحكمة  لتجارية بالد ر 
2021 تحت  19 ماي  بتاريخ   لبيضاء 

رقم 778868.
للمقتطف والبيان

اإلدارة

351 P

STE SAMORISE

ش.م.م.ش.و

محضر  لجمع  بمقت�سى    -  1

شركة   SAMORISE لشركة   لعام  

لشريك  ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

إقامة  مصر  زيقة   : ب  و حد  لكائنة 

 26 بتاريخ  20  لقنيطرة  عمارة  أياد 

في بالقنيطرة  و ملسجل   2021  أبريل 

 28 أبريل 2021 قرر  لشركاء  ما يلي :

بيع  لحصص  الجتماعية :

بعض  عمر  صادقي  باع  لسيد 

شركة  في  يمتلكها   لحصص  لتي 

SAMORISE SARL AU  ملحددة 

درهم   100 فئة  من  حصة   190 في 

للسهم  لو حد للسيد آيت أوباه عبد 

للبطاقة  لوطنية   لحميد،  لحامل 

.A158171 رقم

 ستقالة  ملسير  لثاني :

أيه  عثمان  صادقي  يصرح  لسيد 

وظيفة  ملسير  لثاني  من   ستقا1 

من  أعاله  عتبار   للشركة  ملذكورة 

هذ   لتاريخ، وقد قبل جميع  لشركاء 

هذه  الستقالة.

تعيين مسير ثاني :

صادقي  بعد  ستقالة  لسيد 

عبد  أوباه  آيت  عين  لسيد  عثمان 

 لحميد كمسير ثاني جديد لفترة غير 

محدودة وقرر منحه جميع صالحيات 

منصوص  هو  كما  و لتصرف   إلد رة 

عليه في  لنظام  ألسا�سي للشركة.

عبد  لحميد  أوباه  آيت   لسيد 

يقبل  لوظيفة  لتي تم تكليفه بها للتو.

تغيير  لشكل  لقايوني للشركة :

بعد بيع  لسيد صادقي عمر لبضع 

في  لشركة  يمتلكها   لحصص  لتي 

للسيد آيت أوباه عبد  لحميد تم تغيير 

شركة  من  للشركة   لشكل  لقايوني 

لشريك  ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

ذ ت  ملسؤولية  شركة  إلى  و حد 

 ملحدودة.

تحديث  لقايون  ألسا�سي للشركة :

و ملسير  قرر  لشريك  لوحيد 
تحديث  لقايون   لثاني  لجديد 

بإدخا1  وذلك  للشركة   ألسا�سي 

ملا  ووفقا   لتعديالت  لسالفة  لذكر 

يقتضيه  لقايون.

2 - تم  إليد ع  لقايوني باملحكمة 

ماي   5 يوم  بالقنيطرة   البتد ئية 

2021 تحت رقم 82295.

352 P

STE HTTC
 ENTREPRISE GENERALE DE

TRAVAUX

SARL AU

تحرير  لجزء  لثاني من رأس ما1 

وتوسيع  وتمديد   لشركة  ملزد د 

 لهدف  الجتماعي

 STE HTTC  : تسمية  لشركة 

.SARL AU
 10.000.000  : رأسما1  لشركة 

درهم.

شركة   : للشركة   لشكل  لقايوني 

بشريك  محدودة  مسؤولية  ذ ت 

و حد.

شارع   12  :  ملقر  الجتماعي 

ميشليفن شقة 9 أكد 1  لرباط.
رقم  لسجل  لتجاري : 132571.

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

قرر  لسيد   2021 أبريل   5 في   ملؤرخ 

لبطاقة  بويجوع  لحامل  أيمن 

 A 609661 رقم   لتعريف  لوطنية 

و لشريك  لوحيد للشركة ما يلي :

من  ملبلغ  تحرير  لجزء  لثاني 

درهم  مليوني  قدره  بمبلغ   ملزد د 

2.000.000 درهم يعني 1/1.

تمديد وتوسيع  لهدف  الجتماعي 

بإضافة نشاط آخر إلى نشاط  لشركة 

: توفير  ملو رد  لبشرية.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 لتجارية بالرباط بتاريخ 3 ماي 2021 

تحت رقم 111351.

353 P
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STE DS TRAVAUX
SARL

تأسيس شركة
 STE DS  :  سم  لشركة 

.TRAVAUX SARL
أعما1  لبناء   :  لهدف  الجتماعي 

 ملتنوعة.
 ملقر  الجتماعي : رقم 136  لطابق 
شارع  لقاهرة   1 رقم  شقة   لثاني 

كوماتر ف 1 تمارة.
رأسما1  لشركة : 100.000 درهم 

مقسمة 1 :
درهم   100 فئة  من  حصة   500
ياسين  للسيد  للحصة  لو حدة 

لكحل.
درهم   100 فئة  من  حصة   500
إدريس  للسيد  للحصة  لو حدة 

مطوي.
لكحل  ياسين  :  لسيد   لتسيير 

و لسيد إدريس مطوي.
 : بالسجل  لتجاري  رقم  لتقييد 

.133071
354 P

STE AUTO - BOUFRIH
SARL AU

تأسيس شركة
 STE AUTO -  :  سم  لشركة 

.ROUFRIH SARL AU
 لهدف  الجتماعي :  لتجارة.

 لتجارة في  لسيار ت.
باالستير د  يقوم  وسيط  أو  تاجر 

و لتصدير.
 ملقر  الجتماعي : رقم 79 شارع  بن 
أكد 1   6 سينا  لطابق  لثاني  لشقة 

-  لرباط.
 1.567.910  : رأسما1  لشركة 
رضو ن   15679.1 مقسمة  درهم 
درهم   100 فئة  من  حصة  باوفريح 

للحصة  لو حدة.
 لتسيير : رضو ن باوفريح..

بالسجل  لتجاري  رقم  لتقييد 
لدى  ملحكمة  لتجاري  لرباط 

.152121
355 P

 STE IDEATE

TECHNOLOGIES

SARL

إعالن تعديالت بالشركة

 STE IDEATE  :  سم  لشركة 

.TECHNOLOGIES SARL

حصص  لشركة  تفويت 

مويية  من  لسيدة  150حصة 

 لر ي�سي إلى  لسيد ياسين ريان.

 150 حصص  لشركة  تفويت 

مويية  محمد  من  لسيد  حصة 

 لر ي�سي إلى  لسيد يور  لدين لحياني.

مويية  لر ي�سي   ستقالة  لسيدة 

من منصب تسيير  لشركة.

باملحكمة   إليد ع  لقايوني 

 لتجارية  لرباط تحت رقم 111655.

356 P

 STE EXPERT AHAJJAM

MOHAMMED

SARL AU

إعالن تعديالت بالشركة

 STE EXPERT  :  سم  لشركة 

 AHAJJAM MOHAMMED SARL

.AU

 90.000 ب  رأسما1  لشركة  رفع 

رأسما1  لشركة  ليصبح  درهم 

100.000 درهم مقسمة كالتالي :

1000 حصة من فئة 100 للحصة 

 لو حدة للسيد محمد أحجام.

 EXPERT تغيير تسمية  لشركة من

 EXPERT AHAJJAM إلى   AHAJJAM

.MOHAMMED

في  ملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 111680 رقم   لتجارية  لرباط تحت 

بتاريخ 12 ماي 2021.

357 P

 ئتمايية ماجستيك كاونساي ش.ذ.م.م.

أنس 5 شارع  لحسن  ألو1 شقة رقم 3 تجزئة 

بلخير  لعمارة رقم 9  لطابق  لثاني تمارة

 لهاتف : 0537.61.10.18

STE ART CORNER
SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة

تأسيس
أيظمة  لشركة  ملوقعة  بمقت�سى 

 2021 أبريل   29 بتاريخ  في  لرباط 

مسؤولية  ذ ت  تأسيس  لشركة  تم 

و لتي  وحيد  بشريك  محدودة 

خاصياتها كالتالي :

 ART CORNER لتسمية : شركة 

ش.ذ.م.م.

 لهدف  الجتماعي : هدف  لشركة 

د خل  ملغرب أو خارجه هو :

أشغا1 مختلفة.

يجارة  ألملنيوم  لعصرية  يجارة، 

و لتقليدية.

أيو ع  لصقالة  لخشبية،  كل 

 لتقليدية و لصناعية.

إير د، تصدير وتجارة عامة.

جميع  لعمليات  ملالية  وعموما 
 لتجارية  لصناعية  ملتلعقة باملنقو1 

أو بالعقار  ملرتبطة بشكل مباشر أو 

غير مباشر بالهدف  الجتماعي لتطوير 

 لشركة.

 ملقر  الجتماعي : 15 شارع  ألبطا1 

شقة رقم 1 أكد 1  لرباط.

 ملدة : 99 سنة.
مبلغ  في  تبث   : ما1  لشركة  رأس 

 1000 إلى  مقسمة  درهم   100.000

100 درهم  حصة  جتماعية من فئة 

للو حدة مقسمة كالتالي :

حصة   1000  : خالد   ملهدي 

 جتماعية.

1000 حصة   : مجموع  لحصص 

 جتماعية.

خالد  تعيين  ملهدي  تم   :  لتسيير 

مسير للشركة وذلك ملدة غير محدودة.

 لتوقيع  الجتماعي : قبلت  لشركة 

لجميع  خالد  توقيع  ملسير  ملهدي 

 لعقود  لتي تتعلق بها.

 لسنة  الجتماعية : من فاتح يناير 

إلى  لحادي و لثالثين من ديسمبر.

2 -   إليد ع  لقايوني : تم  إليد ع 

بالرباط  باملحكمة  لتجارية   لقايوني 

رقم  لسجل   2021 ماي   18 بتاريخ 

 لتجاري 152083.
للنشر و لبيان

358 P

STE CALYANS MAROC

شركة ذ ت مسؤولية محدودة

بشريك و حد

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 29 في  و ملسجل   2020 ديسمبر   25

تأسست  بالرباط   2020 ديسمبر 

 لشركة ذ ت  لخصائص  لتالية :

مسؤولية  ذ ت  شركة   :  لشكل 

محدودة.

STE CALYANS MAROC : السم 

شركة ذ ت مسؤولية محدودة.

هندسة   :  لهدف  الجتماعي 

 لكمبيوتر.

درهم   50.000  : رأسما1  لشركة 

حصة  جتماعية   500 إلى  مقسمة 

بقيمة 100 درهم للحصة موزعة كما 

يلي :

 500  : يز ر   لسيد  لسفياني 

حصة.

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لنهائي.

إلى  يناير  فاتح  من   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عد   لسنة 

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتسجيل.

30 شقة  : عمارة   ملقر  الجتماعي 

أحمد  لوكيلي حسان  موالي  زيقة   8

 لرباط.

 لتسيير :  لسيد  لسفياني يز ر.

بالسجل  لتجاري  رقم  لتقييد 

.150283

359 P
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STE DOCTEUR MARBRE
SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

 23 في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

فبر ير 2021 ومسجل بتاريخ 19 مارس 

 DOCTEUR للشركة  ملسماة   2021

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة   MARBRE

و لكائن  درهم   100.000 وبرأسما1 

أكد 1  ورغة  زيقة   1 شقة   9 مقرها 

قرر  لجمع  لعام  الستثنائي   لرباط 

للشركة ما يلي :

تغيير  ملقر  الجتماعي للشركة من 

9 شقة 1 زيقة ورغة أكد 1  لرباط.

إلى  ملقر  الجتماعي  لجديد  لكائن 

حسان  إقامة   51 قيرو ن  زيقة   7 في 

 لرباط.

كتابة  لدى  تم  إليد ع  لقايوني 

بالرباط  باملحكمة  لتجارية   لضبط 

رقم  تحت   2021 أبريل   30 بتاريخ 

.111298

361 P

شركة ديكور
STE MENARA DECOR

شركة ذ ت مسؤولية محدودة

رأسمالها : 100.000 درهم

إزيكي 3 رقم 87 مر كش

تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة
محضر  لجمع  لعام  بمقت�سى 

 الستثنائي بتاريخ 29 يناير 2021 تقرر 

تحويل  ملقر  الجتماعي لشركة مينارة 

 STE MENARA DECOR ديكور 

من  محدودة  مسؤولية  ذ ت  شركة 

إزيكي 3 رقم 87 مر كش إلى دو ر كوكو 
مر كش  تسلطايت  791زمر ن  رقم 

من  تعديل  لفصل  لر بع  وبالتالي 

 لقايون  ألسا�سي للشركة.

بكتابة  تم  إليد ع  لقايوني  وقد 

بمر كش  باملحكمة  لتجارية   لضبط 

رقم  تحت   2021 ماي   10 بتاريخ 

.123933
لإليد ع و لنشر

362 P

مكتب  ملحاسبة

CABINET MSCOS

عمارة 11 شقة 25زيقة أزكز  أكد 1  لرباط

 لهاتف : 06.61.16.06.29

STE HALIMA CENTRE
SARL AU

محرر  عرفي   عقد  بمقت�سى 

تكوين  تم   2021 أبريل   27 بتاريخ 

يظام أسا�سي لشركة ذ ت  ملسؤولية 

ذ ت  لشريك  لوحيد   ملحدودة 

خصائصها كالتالي :

 STE HALIMA  :  لتسمية 

.CENTRE SARL AU

 لهدف : تمارس  لشركة  ألهد ف 

 لتالية :

صالون للحالقة للسيد ت.

حمام سبا و لعناية بالجما1.

زيقة   1 :  ملسيرة   ملقر  الجتماعي 

رقم  لعمارة  آية  إقامة   بن  لرومية 

313 رقم  ملحل 183 تمارة.

إلى  يناير  فاتح  من   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبر.

تقييد  تاريخ  من  سنة   99  :  ملدة 

 لشركة بالسجل  لتجاري.

ألف  مائة   : رأس  ملا1  الجتماعي 

ملكية  في  درهم   100.000 درهم 

و لحاملة  زرو لي  حليمة   لسيدة 

رقم  لبطاقة  لتعريف  لوطنية 

.AA22551

 لتسيير : تم تعيين  لسيدة حليمة 

لبطاقة  لتعريف  زرو لي  لحاملة 

كمسيرة   AA 22551 رقم   لوطنية 

للشركة وملدة غير محدودة.

خصم  بعد   :  الحتياط  لقايوني 

تأسيس  الحتياط  أجل  من   %5

حسب  يوزع   لقايوني  لفائض 

قر ر ت  لشركاء.

بكتابة  تم   :  إليد ع  لقايوني 

بالرباط  باملحكمة  لتجارية   لضبط 

رقم  تحت   2021 ماي   19 بتاريخ 

.133093
عن  لنسخة و لنص

MSCOS

363 P

 STE ALLIANCE KS RENT

CAR
SARL AU

شركة محدودة  ملسؤولية

تكوين
بالرباط  مؤرخ  محضر  بمقت�سى 

تم وضع  لقو يين   2021 29أبريل  في 

 ألساسية لشركة محدودة  ملسؤولية 

ذ ت  ملميز ت  لتالية :

بدون  كر ء  لسيار ت   :  لهدف 

سائق.

323  لحي  1   لرقم  أما1   :  ملقر 

 ملنصور  لرباط.

تاريخ  من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

تكوين   لشركة.

رأس  ملا1  حدد   : رأس  ملا1 

مقسم  درهم   100.000 قدره  بما 

درهم   100 بنسبة  حصة   100 على 

في  لصندوق  ودفعت  للو حدة 

 الجتماعي للشركة.

 ألرباح : تؤخذ 5 في  ملائة من  ألرباح 

 لصافية للتأسيس  الحتياطي.

عبد  لكريم  :  لسيد   لحصص 

أبودرقة 1000 حصة.

تد ر  لشركة من طرف   :  لتسيير 

غير  ملدة  أبيضار  إدريس   لسيد 

محدودة.

بكتابة  تم   : لإليد ع  لقايوني 

بالرباط  باملحكمة  لتجارية   لضبط 

تحت رقم  لسجل  لتجاري 151501.

364 P

STE BLEUCOM CAR
SARL AU

تفويت حصص  لشركة و لتسيير
بمقت�سى محضر مؤرخ في  لرباط 

بعض  تغيير  تم   2021 أبريل   28 في 

قو يين  لشركة وحدد ما يلي :

تفويت  لحصص : تفويت  لسيدة 

شيماء بويفعت حصص  لشركة بما 

إلى  لسيد  حصة   500 قدره  حدد 

سفيان بابا.

1000 حصة   :  لسيد سفيان بابا 

 ملسير  لوحيد لشركة.

طرف  من  تار  لشركة   :  لتسيير  

 لسيد سفيان بابا ملدة غير محدودة.

بكتابة  تم   : لإليد ع  لقايوني 

بالرباط  باملحكمة  لتجارية   لضبط 

بتاريخ 1 ماي 2021 تحت في  لسجل 

 لتجاري رقم 119955.

365 P

STE KLOMEX
شركة محدودة  ملسؤولية

ذ ت  لشريك  لوحيد

رأسمالها : 100.000 درهم

 ملقر  الجتماعي :  لكاميليا رقم11 

م 1 و11 م 12  لطابق  لسفلي حي 

 لرياض -  لرباط

تأسيس  تم  عرفي  عقد  بموجب 

محدودة  شركة   KLOMEX شركة 

ذ ت  لشريك  لوحيد   ملسؤولية 

2021 ذ ت  ملميز ت  27 أبريل  بتاريخ 

 لتالية :

تصنيع مو د  لبناء.

) لخشبية  تصنيع  ألدو ت 

و لحديدية(.

في  لصناعات  لحديدية  مقاو1 

) لصناعات  ملعديية(.

من  مكون  رأسما1  لشركة 

 1000 إلى  مقسم  درهم   100.000

للحصة  درهم   100 فئة  من  حصة 

مقسمة على  لشكل  لتالي :

 لسيد هادر  لذباح : 1000 حصة.

طرف  لسيد  من  مسيرة   لشركة 

هادر  لذباح.

سنة   99 في  محددة  مدة  لشركة 

في  لسجل  تاريخ تسجيلها   بتد ء من 

 لتجاري.

باملحكمة  تسجيل  لشركة  تم 

ماي   18 بتاريخ  بالرباط   لتجارية 

2021 وتحت رقم 152091.

366 P
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STE STEKKA LINE
شركة محدودة  ملسؤولية

ذ ت  لشريك  لوحيد
رأسمالها : 100.000 درهم

 ملقر  الجتماعي :  لكاميليا رقم11 
م 1 و11 م 12  لطابق  لسفلي حي 

 لرياض -  لرباط
تأسيس  تم  عرفي  عقد  بموجب 
شركة STE LLA LINE شركة محدودة 
ذ ت  لشريك  لوحيد   ملسؤولية 
2021 ذ ت  ملميز ت  23 أبريل  بتاريخ 

 لتالية :
طباعي )نسخ وطبع  لتصاميم(.

أدو ت  إلعالميات  تسويق 
و آللكترويية.

 لتصدير و الستير د.
من  مكون  رأسما1  لشركة 
 1000 إلى  مقسم  درهم   100.000
للحصة  درهم   100 فئة  من  حصة 

مقسمة على  لشكل  لتالي :
 لسيد هادر  لذباح : 1000 حصة.
طرف  لسيد  من  مسيرة   لشركة 

هادر  لذباح.
سنة   99 في  محددة  مدة  لشركة 
في  لسجل  تاريخ تسجيلها   بتد ء من 

 لتجاري.
باملحكمة  تسجيل  لشركة  تم 
ماي   18 بتاريخ  بالرباط   لتجارية 

2021 وتحت رقم 152089.
367 P

STE PHENIX ASSURANCES
شركة  لتوصية  لبسيطة
رأسمالها هو 6.000 أورو

 ملقر  الجتماعي : 10 زيقة بويتيفر - 
75008 باريس

لقر ر ت  لجمع  لعام  تبعا 
 PHENIX لشركة   الستثنائي 
شركة  لتوصية   ASSURANCES
فبر ير   5 بتاريخ   لبسيطة،  ملنعقد 

2021 تم إقر ر :
عنو ن  ملقر  الجتماعي  تغيير 
إلى   FENIASSUR FES لفرع  لشركة 
رقم  بالطابق  ألو1   لعنو ن  لكائن 
زيقة  ز وية  مرينة  مجا1  عمارة  و2   1
عبد  لكريم  وزيقة  زياد  طارق  بن 

بنجلون فاس.

للشركة  تم  إليد ع  لقايوني 

بتاريخ بفاس   باملحكمة  لتجارية 

 10 ماي 2021 تحت رقم 2266.

368 P

LILIA TRAVAUX
شركة محدودة  ملسؤولية ذ ت 

 لشريك  لوحيد
رأسمالها 100.000 درهم

 ملقر  الجتماعي : رقم 912  لطابق 

 لثاني حي  ملنزه ح ي م،  لرباط

لقر ر ت  لجمع  لعام  تبعا 

 LILIA TRAVAUX الستثنائي لشركة 

محدودة  ملسؤولية،  ملنعقد  شركة 

بتاريخ 11 أبريل 2021 تم إقر ر :

عنو ن  ملقر  الجتماعي  تغيير 

للشركة، من رقم 912  لطابق  لثاني 

إلى  ملحل  م  لرباط  ي  ح  حي  ملنزه 

 1 شقة  بنيس  تجزئة   12 ب   لكائن 

 بن سيناء  لوفاق تمارة.
من  لقايون   5 تعديل  لفصل 

 ألسا�سي للشركة.

على  لقايون  ألسا�سي   ملصادقة 

 ملعد1.

للشركة   تم  إليد ع  لقايوني 

بتاريخ بالرباط   باملحكمة  لتجارية 

12 ماي 2021 تحث رقم 111636.

369 P

 STE SOFIMFO
S.A.R.L 

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس
بتاريخ  بسال  عرفي  عقد  بمقت�سى 
وضع  لقايون  تم   ،2021 أبريل   16

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

محدودة، ذ ت  لخصائص  لتالية :

.SOFIMFO S.A.R.L : لتسمية 

 لهدف  الجتماعي :  لطباعة.

بن  عقبة  شارع   :  ملقر  الجتماعي 

يافع رقم 10 مكرر حي  لرشاد  لقرية 

سال.

 ملدة  الجتماعية : 99 سنة  بتد ء 

من تاريخ تأسيسها.

حدد   :  لرأسما1  الجتماعي 

 100.000 مبلغ  في  رأسما1  لشركة 

حصة   1000 على  موزعة  درهم 

وزعت  للحصة  درهم   100 فئة  من 

كما يلي :

 لسيد يونس عبيدي 800 حصة ؛

 لسيدة سمير عبيدي 200 حصة ؛

حصة  ألف  مجموع  لحصص 

1000 حصة.

من  تبتدئ   :  لسنة  الجتماعية 

فاتح يناير إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

يونس  تعيين  لسيد  تم   :  لتسيير 

غير  ملدة  للشركة  كمسير  عبيدي، 

محدودة.

تم  إليد ع  لقايوني بكتابة  لضبط  

بتاريخ بسال   باملحكمة  البتد ئية 

3 ماي 2021 تحث رقم 36555.

بالسجل  تسجيل  لشركة  وتم 

 لتحليلي رقم 33597.

370 P

4DORTHO INNOV
SARL AU

 ملقر  لرئي�سي : 92 ثاني تحت أر�سي 

شارع  ألمم  ملتحدة أكد 1  لرباط

تأسيس شركة
تم  موقع  خاص  عقد  نهاية  في 

مسؤولية  ذ ت  شركة  تأسيس 

للمساهم  لوحيد  محدودة 

بالخصائص  لتالية :

 1DORTHO  : إسم  لشركة 

.INNOV SARL AU

تحت  ثاني   92  : عنو ن  لشركة 

أكد 1  شارع  ألمم  ملتحدة  أر�سي 

 لرباط.

وشر ء  :  قتناء  نشاط  لشركة 

و ستير د  وتأجير  وتصنيع  وبيع 

و ملعد ت  و مللحقات  وتصدير  ملو د 

و ألجهزة  لطبية  وطب  ألسنان 

و لصيداليية وجميع  ملعد ت  ألخرى 

وخاصة  بالقطاع  لطبي،   ملتعلقة 

جر حة  ألسنان.

 100.000.00  : - رأسما1  لشركة 

 (1000( إلى  مقسمة  وهي  درهم 

خمسة أالف حصة بقيمة 100 درهم 

لكل منها مرقمة من 1 إلى 1000.
إيد ع  لسجل  لتجاري  تم 

تحت  لتمارة  باملحكمة  إلبتد ئية 

 لرقم 151917 بتاريخ 10 ماي 2021  
رقم  لتسجيل 111560.

371 P

STE RENGO SUD

S.A.R.L A.U

 ADRESSE : HAY MY RACHID N°100

 BOUJDOUR

 Capital : 10.000,00 DH   GSM : 06 61 39

66 10

 I.C.E :001758838000052  R.C : 11779 DE

LAAYOUNE

C.N.S.S : 9303611

I.F :18800125

Ste RAIGAT CAR
 S.A.R.L

تعديل قايوني
بموجب عقد عرفي بتاريخ 7 أبريل 

2021 قر ر  لشركاء ما يلي :

  500 ريكاط  بلعيد  تفويت  لسيد 

ماء  إلى  لسيد  حصته  من  سهم 

 لعينين ريكاط.

يعهد   :  لتسيير وصاحب  لشركة 

إلى  لسيد ماء  لعينين ريكاط ملدة غير 

محدودة.

شركة  من  تغير  لشكل  لقايوني 

شريك  ذ ت  محدودة  مسؤولية  ذ ت 

مسؤولية  ذ ت  شركة  إلى  و حد 

محدودة.

باملحكمة  تم   اليد ع  لقايوني 

أبريل   27 بتاريخ  بالعيون   البتد ئية 

2021 تحت عدد 21/1331.

372 P

EVECO AGENCY
S.A.R.L AU

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
وضع  لقايون  تم   2021 أبريل   11

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

محدودة ذ ت  ملو صفات  لتالية :
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 EVECO AGENCY  :  لتسمية 

مسؤولية  ذ ت  لشركة   S.A.R.L AU

محدودة.

تصميم   :  لهدف  الجتماعي 

وبيع  لفعاليات  وإيتاج  وتنظيم 

في  و لجمعيات  للجهات  لفاعلة 

 لقطاعين  لعام و لخاص.

سنة   99  :  ملقر  الجتماعية 

في  لسجل  تاريخ تسجيلها   بتد ء من 

 لتجاري عد  إذ  تم  لحل  ملسبق أو 

 لتمديد.

من  يتكون   :  لرأسما1  الجتماعي 

100.000 درهم.

تعيين  لسيدة  تم  تسيير  لشركة 

منيرة غيالن.

ملكية  يقل  على   ملو فقة 

أسهم  لشركة،  ستقالة  ملسير، 

تعيين  ملسير   لصالحيات  ملمنوحة، 

جديد،  ملو فقة على  لنظام  ألسا�سي 

 لجديد.

في  لسجل  تم  لتقيد   :  لتقييد 

 لتجاري بأكادير 20 ماي 2021 تحت 

رقم  للسجل  لتحليلي   99633 عدد 

.11371

373 P

LOPEZ SERGE CONCEPT
S.A.R.L AU

شركة محدودة  ملسؤولية ذ ت 

شريك وحيد
رأسمالها : 10.000 درهم

مقرها  إلجتماعي : إقامة  لر مي، 
زيقة سبتة، مكتب رقم 8 

 لد ر  لبيضاء

 لسجل  لتجاري : رقم 291571

تصفية  لشركة
قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

 ،LOPEZ SERGE CONCEPT لشركة

ذ ت  محدودة  ملسؤولية  شركة 

شريك وحيد  لصادر بتاريخ 16 مارس 

2021، تقرر ما يلي :

فحص  لحسابات و ملصادقة على 

تقرير مصفي  لشركة ؛

وإبر ء  للشركة   لتصفية  لنهائية 

ذمة مصفيها ؛

من  على  لشركة   لتشطيب 

 لسجل  لتجاري ؛

تفويت  لسلط.

لدى  تم  إليد ع  لقايوني 

ضبط  ملحكمة  لتجارية  كتابة 

 2021 ماي   6 بتاريخ   لد ر  لبيضاء 

تحت  لرقم 777366.
للخالصة و لبيان

 ملصفي

374 P

ARTRONOME
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

تعديل  لقايون  لد خلي للشركة
محرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم   ،2021 أبريل   29 بتاريخ  بالرباط 

تعديل  لقايون  لد خلي لشركة ذ ت 

ذ ت  لخاصيات  محدودة  مسؤولية 

 لتالية :

مجموعة  قررت   : يقل  ملقر 

يقل  ملقر  لرئي�سي  لكائن   لشركاء 

 - مالك   بن  سلكان  شارع   116 في 

إلى  لعنو ن  -  لرباط  أولم  لسوي�سي 

والد  دو ر  فنجيرو،  رمل   :  لجديد 

ركابيين - عين عتيق.

بوزردة  تبيع  لسيدة   : بيع  ألسهم 

 100 بقيمة  سمية  سهما   50 مها 

 5000 مجموعه  بما  للسهم  درهم 

درهم للسيد بوطريك عصام.

تقرر   :  ستقالة  ملدير  ملشارك 

 لجمعية  لعامة غير  لعادية  ستقالة 

بوزردة  مها   ملديرة  ملشاركة  لسيدة 

من سلطتها  إلد رية.

و فقت   : غرض  لشركة  تمديد 

على  غير  لعادية   لجمعية  لعامة 

للشركة،  تغيير  لغرض  لتجاري 

وقررت فيه إضافة  ألنشطة  لتالية :

وفي  في  ملغرب  جميع  لخدمات 

أو  في  ملجاالت  لتكنولوجية   لخارج 

من  والسيما  تكنولوجيا  ملعلومات، 

حيث :

و لدر سات  -  الستشار ت 
و لهندسة.

-  لتدريب و ملساعدة و لصياية.
- حماية  لبيايات  لرقمية.

 / خارجية  بمصادر  -  الستعاية 
 لصياية عن بعد.

- تشغيل  لنظام و لشبكة ؛
أو  وتوزيع  ملنتجات  تطوير   -

 ألجهزة أو  لبر مج.
SARL AU إلى SARL تحو1 شركة

بعد يقل جميع أسهم  لسيدة مها 
بوطريك،  عصام  إلى  لسيد  بوزردة 
ذ ت  شركة  إلى  تحولت  لشركة 
و حد  مع شريك  محدودة  مسؤولية  

.(SARL AU(
تعديالت على  ملو د 2 و 3 و 1 و 7 

و 8 و 27 من  لنظام  ألسا�سي؛
للشركة  تم  إليد ع  لقايوني 

باملحكمة  لتجارية بالرباط.
375 P

شركة م ب تراكو
تعديل

طبقا ملد والت  لجمع  لعام  لغير 
قرر   2020/05/27 بتاريخ   لعادي 
بوفوس  قرر  لسيد   : يلي  ما   لشركاء 
أنشطة  لشركة  تحديد   لحسن 
وأشغا1  وتجارة  ومطعم  فندق  في 

مختلفة و لبناء.
كتابة  لدى  تم  إليد ع  لقايوني 
باملحكمة  البتد ئية   لضبط 
بطايطان بتاريخ 2021/03/11 تحت 

رقم 2021/118.
376 P

 LA SOCIETE MAKHOUKH
ZAGORA

SARL
RC : 18013

تفويت حصص
مؤرخ  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
ماي   03 و   01 و  أبريل   29 بتاريخ 
سعد  سقاط  تلقاه  ألستاذ   ،2021
موثق بفاس تم تفويت )5000( حصة

محمد  طرف  لسيد  من  في  لشركة   

بوسالمة،  بوسالمة،  لسيد  ملهدي 

بومالك،  لسيدة  عائشة   لسيدة 

حنان  بوسالمة،  لسيدة   يمان 

بوسالمة،  ليلى  بوسالمة،  لسيدة 

لفائدة  بوسالمة  سعاد   لسيدة 

 لسيد يونس بنسعيد في شركة تسمى 

 MAKHOUKH ZAGORA لشركة 

رأسمالها  محدودة  ملسؤولية  شركة 

ومقرها  الجتماعي  درهم   500.000

بفاس، 38 مكرر رقم 05 شارع محمد 

 لخامس إقامة  لتلمساني.

تلقاه  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

بفاس  موثق  سقاط  سعد   ألستاذ 

ماي   03 و   01 و  أبريل   29 بتاريخ 

محضر  لجمع  على  يحتوي   ،2021

 لعام  الستثنائي لنفس  لشركة تقرر 

ما يلي :

 5000 تفويت  على   ملصادقة 

حصة في  لشركة.

تغيير شكل  لقايوني للشركة.

محمد   ستقالة  ملسير  لسيد 

بوسالمة.

يونس  جديد  لسيد  مسير  تعيين 

بنسعيد.

إعادة صياغة  لقايون  ألسا�سي.

مؤرخ  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

تلقاه  ألستاذ   ،2021 ماي   3 بتاريخ 

إعادة  تمت  موثق  سعد  سقاط 

صياغة  لقايون  ألسا�سي للشركة.

بكتابة  تم  إليد ع  لقايوني 

بفاس  باملحكمة  لتجارية   لضبط 

عدد  تحت   ،2021 ماي   18 بتاريخ 

.2391
بمثابة مقتطف

 ألستاذ سقاط سعد

377 P
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عالم  لحسابات

 لرباط  لرباط 10050

تاسيس
HM BRICOLAGE

شركة ذ ت  ملسؤولية محدودة 

ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  الجتماعي رقم 

1167، شارع عبد  لرحيم بوعبيد، 

حي  لسالم 11.000 سال -  ملغرب.

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد.

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.33535

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

إعد د  لقايون  تم   2021 مارس   11

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية :

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة   : تسمية  لشركة 

 HM تسميتها  بمختصر   القتضاء 

.BRICOLAGE

إد رة   : بإيجاز  غرض  لشركة 

 ألعما1 و لتجارة بصفة عامة.

رقم   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

بوعبيد،  عبد  لرحيم  شارع   ،1167

حي  لسالم 11.000 سال -  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000  : مبلغ رأسما1  لشركة 

درهم، مقسم كالتالي :

حصة   1000 يحا1  أيوب   لسيد 

بقيمة 100 درهم للحصة.

 ألسماء  لشخصية و لعائلية

وصفات ومو طن  لشركاء :

 (I( عنو يه  يحا1   لسيد  يوب 

زيقة أوالد  لطالب رقم 18 حي  لشيخ 

 ملفضل 11000 سال -  ملغرب.

و لعائلية   ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة.

 (I( عنو يه  يحا1   لسيد  يوب 

زيقة أوالد  لطالب رقم 18 حي  لشيخ 

 ملفضل 11000 سال -  ملغرب.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

أبريل   29 بتاريخ  بسال   البتد ئية 

2021 تحت رقم 161.

378 P

EFFICIENCE PRIVE
SARL

غير  عقد  لجمع  لعام  بعد 

 2021/5/11 بتاريخ  للشركة   لعادي 

 6 بلوك   83  : باملقر  لتالي   ملوجودة 

 ليوسفية  لغربية -  لرباط.

مسير  وتعيين  مسير   ستقالة 

جديد.

لكحل  ياسين   ستقالة  لسيد 

لبطاقة  لتعريف  لوطنية   لحامل 

رقم A111190 وتعيين  لسيد سعيد 

لبطاقة  لتعريف  عثر ت  لحامل 

كمسير   A365926 رقم   لوطنية 

جديد للشركة.

تم إيد ع  مللف باملحكمة  لتجارية 

بتاريخ   111777 رقم  تحت  بالرباط 

.2021/05/19
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 IMPRIMERIE MAGHREBINE

ATTIJARIA-IMPRIMAT
SARL

 ملقر : ز وية 167 زيقة عباس  بن 

فرياس وشارع  لحسن  لثاني - 

 لرباط.

 لسجل  لتجاري بالرباط رقم : 

.10883

تغيير  لنظام  ألسا�سي
بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ملنعقد بتاريخ 2021/01/27 لشركة  

 IMPRIMERIE MAGHREBINE

ATTIJARIA-IMPRIMAT SARL ذ ت 

تقرر  درهم،   800.000  لرأسما1 

باإلجماع ما يلي :

- تحويل  ملقر  الجتماعي من ز وية 
وشارع  فرياس  عباس  بن  زيقة   167
 2208 إلى   لحسن  لثاني  لرباط 
بعين  زعير  أوالد   ملنطقة  لصناعية 

عودة - تمارة.
من  لنظام   1 تغيير  ملادة   -

 ألسا�سي.
لقد تم  إليد ع  لقايوني باملحكمة 
في  ألجل  لقايوني  بالرباط   لتجارية 
رقم  تحت   19/05/2021 يوم 

.111713
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 STE  AIR RESSOURCES
HUMAINES SIGLE  ARH

SARL AU
بتاريخ  منعقد  جمع  بموجب  قرر 
ذ ت  شركة  تأسيس  أبريل2021   26

 لخصائص  لتالية :
تسمية  تم  لقد  1. لتسمية: 
ذ ت  ملسؤولية  شركة   لشركة 

 ملحدودة.
 AIR RESSOURCES  .2

                              . HUMAINES
2. مقر: مقر  لشركة  بلوك ب حي 

 لهدى رقم 33  لطبق  ألو1  كادير. 
في  حدد  أمو 1:  رؤوس   .3
مقسومة  درهم   600.000.00
درهم   100 من  حصة  إلى6000  

للو حد وموزعة كالتالي :  
   6000 عثمان  رضاء  - لسيد 

حصة.   
     ملجموع :6000   حصة.

: من أهد ف  لشركة  1.  ملوضوع 
مقاو1 تزويد  ألشخاص .

رضاء  يعتبر  لسيد  5.  لتسيير: 
غير  ملدة  مسير  لشركة  عثمان 

محدودة.
من  سنة  بتد ء   99  : 6.  ملدة 
تأسيسها حسب  ملحضر  لتأسي�سي. 
تم  لقد  7.  إليد ع  لقايوني: 
لدى  ملحكمة   إليد ع  لقايوني 
 لتجارية باكادير  بتاريخ 5 ماي 2021 
99128,  لسجل  لتجاري  رقم  تحت 

رقم 17311.
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 Société AGADIR DANOY
S.A.R.L A.U

Au capital de : 100.000 DH

 SIEGE SOCIALE : N°210 AV.

 IMAM BOUKHARI DCHEIRA EL

JIHADIA - INEZGANE

تـأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة ذ ت شريك وحيد

بين  لشركاء   بمقت�سى عقد عرفي 

ذ ت  ملسؤولية  شركة  تأسست 

وحيد.  شريك  ذ ت   ملحدودة 

وعناصرها كالتالي :

تحمل  سم   :  لشركة    لتسمية 

أكادير د يوي ش.م.م. ش.و.

 :  لغرض  الجتماعي  ألسا�سي 

تقديم خدمات سياحية.

210 شارع  رقم   :  ملقر  الجتماعي 

 إلمام  لبخاري  لدشيرة  لجهادية 

 يزكان.

في  حدد   :  لرأسما1  الجتماعي 

100.000,00درهم مقسم  لى 1.000 

درهم   100 بقيمة  حصة  جتماعية 

للحصة .

تخويل  تم  و إلمضاء:   لتسيير 

 Mr.إلى  لسيد و إلمضاء   لتسيير 

 .CHARLIE  JOSEPH  PEREZ

بكتابة  تم  إليد ع  لقايوني  وقد 

 لضبط لدى هيئة  ملحكمة  البتد ئية 

بتاريخ      23305 رقم    تحت  بإيزكان  

12 ماي2021.
من أجل  لنسخة و لبيان 

عـن  لـمسـيـر
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  AFLAMAR
SARL 

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة 

حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى   1-

أبريل2021    13 بتاريخ  أكادير  في 

مسؤولية  ذ ت  شركة  تأسيس  تم 

محدودة لها  ملميز ت  لتالية:
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. AFLAMAR  لتسمية :  ش.م.م     
 لهدف   :     

وتسويق  وتصدير   ستير د 
 ملنتجات  لبحرية. 

حي  ملسيرة   :   ملقر  الجتماعي 
 كادير. شارع تامبوكتو 53 .

لكتيف  محمد  : لسيد     لتسيير 
غير  ملدة  كوثر  سبيو   و لسيدة 

محددة.
 100.000,00  : رأسما1  لشركة 

درهم . 
لدى  تم  إليد ع  لقايوني   2-
 10 بتاريخ  باكادير   ملحكمة  لتجارية 
رقم   99191 رقم  تحت  ماي2021 

سجل تجاري 17383  .
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 ABM PHARMA شركة
 ش.م.م بشريك و حد

رأسمالها  : 2.350.000,00 درهم
 ملقر  الجتماعي: رقم 10B  لرو ق 
 لتجاري بمرجان بنسركاو أكادير

تـأسـيـس
توقيع  ذي  عرفي  عقد  بموجب 
أكتوبر2021   3 بتاريخ  خاص 
و ملسجل بأكادير يوم 11 مارس2021 
لشركة  وضع  لقايون  ألسا�سي  تم 
ذ ت  محدودة  مسؤولية  ذ ت 

 لخاصيات  لتالية:
د خل  تهدف  لشركة  1. لـهــدف: 

 ملغرب.  
صيدلية.

مستلزمات  جميع  وشر ء  بيع 
 لشبه  لطبية.

  ABM PHARMA 2. لتسميــة:  
ش.م.م. بشريك و حد.

 10B رقم  3. ملقر  الجتماعي: 
بنسركاو  بمرجان   لرو ق  لتجاري 

أكادير.
1. لـــمــدة: 99 سنة.

 لـرأسـمـا1 : 2.350.000.00 درهم 
حصة  جتماعية   23500 إلى  مقسم 
للحصة  درهم   100,00 فئة  من 
ومحررة  يقد   مكتتبة   لو حدة 
إلى  لسيد  كلها  ومسندة  بالكامل 

 لعلوي بوحميد  ملصطفى.

 31 إلى  يناير  فاتح  من  5. لـسـنـــة: 

ديسمبر. 

ملدة  يسير  لشركة  6. لـتـسـيـير: 

غير محدودة  لسيد  لعلوي بوحميد 

 ملصطفى.

7. لسجل  لتجاري17397 أكادير.

كتابة  لدى  تم  إليد ع  لقايوني 

بأكادير  باملحكمة  لتجارية   لضبط 

يوم 11 ماي2021 تحت رقم 99506.
بمثابة مقتطف وبيان  
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 360nine شركة

    s.a.r.l  a.u 

ش.م.م  

رأسمالها :  10.000.00 درهم

 ملقر  الجتماعي : بلوك 111 حي 

تد رت رقم 218  - أكادير 

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة بشريك وحيد

1 .  لتأسيس :

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بأكادير 

يظام  خلق  تم  أبريل2021،   5 في 

ذ ت  ملسؤولية  تأسيس  لشركة 

 ملحدودة و باملميز ت  لتالية :

مسؤولية  ذ ت  شركة   :  لشكل  

محدودة بشريك وحيد.

.  nine 360    لتسمية : شركة 

 لهدف  : تهدف  لشركة إلى :

- لتطوير  ملعلوماتي.

- لبرمجة إللكترويية و ملعلوماتية.

تسيير  معلوماتية،  - ستشار ت 

تكنولوجيا  ملعلوميات.

جميع  لعمليات  عامة  -وبصفة 

 ملتعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر 

بهدف  لشركة.

حي   111 بلوك   :  ملقر  إلجتماعي  

تد رت رقم 218  - أكادير.

أنس  تعيين  لسيد   لتسيير:  

ملدة  للشركة  وحيد  كمسير   لطالب 

غير محدودة. 

رأسما1  حدد   : رأسما1  لشركة 
 لشركة في   10.000.00 درهم مجزء 
درهم   100 فئة  من  100حصة  على  
على  لشكل  موزعة  للسهم  لو حد، 

 لتالي :                       
 لسيد أنس  لطالب 100 حصة ، 

أي : 10.000.00   درهم.
مدة  حددت   :  ملدة  إلجتماعية   

 لشركة في 99 سنة .                     
تم  إليد ع   : .  إليد ع  لقايوني   2
بأكادير  باملحكمة  لتجارية   لقايوني 
رقم  تحت  ماي2021   1 بتاريخ 

.99110
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مكتـــب  يلو فينونسيا1 لال ستشار ت ش. م.م.

 ELO FINANCIAL CONSULTING  

 SARL A.U 

عمــارة1 شقة 1 شــارع تيتو بأكادير

STE ONE MINUTE   
 SARL  

رأسمالها : 100.000,00 درهم 
إعالن بتأسيس شركة

 15 بتاريخ  عرفي  عقد  وبموجب 
ذ ت  شركة  تأسست   2020 سبتمبر 
 STE تحت  سم   ملسؤولية  ملحدودة 

. ONE MINUTE   SARL
- هدفها:

في  ألنشطة  لعلمية  مقاو1 
و لتقنية  ملتخصصة.                                     

 581 رقم    : - لعنو ن  لتجاري 
سوق  لبلدي  يت ملو1.

درهم   100.000.00  : رأسمالها 
كل  قيمة  حصة   100 إلى  موزعة 

حصة 100در هم، موزعة كمايلي
 لسيد  بر هيم مو�سي 500 حصة.

 500 عبد لرز ق  لحميري   لسيد 
حصة.

- تسيير  لشركة : تم تعيين  لسيد 
مو�سي  و بر هيم  عبد لرز ق  لحميري 
مع  غير محدودة  ملدة  للشركة  مسير  
حسب  كامل  لصالحيات  تخويلهما 

 لقايون  السا�سي للشركة.
تاريخ  من  سنة   99  : - ملدة 

تأسيسها.

بمكتب  تم  - إليد ع  لقايوني 

لدى  ملحكمة  البتد ئية   لضبط 

بتاريخ    1061 رقم  تحت   إيزكان، 

 6 ماي 2021.

 STE  ONE سجلت  لشركة   -

بالسجل  لتجاري    MINUTE  SARL

بتاريخ      23257 رقم  تحت   بأكادير 

 6 ماي2021.
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 SOCIETE ALL THE LIGHTS 

   SARL AU

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة شريك وحيد

بمقت�سى  لعقد  لعرفي  ملؤرخ 

صياغة  تمت   2021 22  بريل  في   

ذ ت  لشركة   لقايون  ألسا�سي 

وحيد  شريك   ملسؤولية  ملحدودة 

ذ ت  لخصائص  لتالية :

تحمل  سم   : لشركة   لتسمية 

ذ ت  شركة  دوليت  أ1  شركة 

 ملسؤولية  ملحدودة شريك وحيد.

 لهدف  الجتماعي:   

و ملعد ت  ملكتبية.  بيع  للو زم 

ممون  لحفالت ـ

متعهد تقديم  لطعام  لجماعي.                                          

 ملقر  الجتماعي : رقم 1525 مكتب 

رقم 5 حي  لسالم  كادير.                     

 ملدة : محددة في 99 سنة. 

مبلغ  في  محدد   :  لر سما1 

 1000 إلى  مقسم  100.000,00درهم 

حصة  جتماعية بمائة  درهم للحصة 

يوسف  كمايلي  مقسمة   لو حدة 

 كفو 1000حصة.                                      

 لسنة  الجتماعية : تبدأ من فاتح 

يناير وتنتهي في 31 ديسمبر. 

باملحكمة  تم   :  إليد ع  لقايوني    

مايو2021    10 يوم  باكادير   لتجارية 

تحت رقم99502  .
مقتطف قصد  الشهار

387 P
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AGRU NORTH AFRICA
تأسيس شركة د ت مسؤولية 

محدودة
طبقا للعقد  ملؤرخ 30 أبريل2021 
تم تأسيس شركة محدودة  ملسؤولية 

بالخصائص  لتالية:
 AGRU NORTH AFRICA:  السم 

 لهدف:
  لتعبئة و لتغليف.

رأسما1  ملجموع :100000.00.
سيدي   لسيد  لفياللي 

 حمد لتسيير:
 ملقر  الجتماعي:  لطابق 3  لشقة 

5 تجزئة أركاية رقم 57  يت ملو1.
 ملدة: 99 سنة .

للمجموعة  تم  إليد ع  لقايوني 
باملحكمة  بالسجل  لتجاري 
 1087 رقم  تحت  بايزكان   البتد ئية 

بتاريخ 11 ماي 2021.
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مكتب  شقر ن لالستشار ت  لقايويية و 

 ملحاسباتية
رقم 79 عمارة  فر ح، شارع  ملقاومة  لحي 

 لصناعي -  كادير

AZ MEDIA
 إشعار بالتأسيس

بتاريخ  مبرم   بمقت�سى عقد عرفي 
باكادير  مسجل  أبريل2021،   20
وضع  تم   ،  2021 أبريل   23 بتاريخ 
  AZ MEDIA لقايون  ألسا�سي لشركة 
وهي شركة ذ ت مسؤولية محدودة   :
  لتسميــة:   AZ MEDIA  ش.م.م.

 لهدف  الجتماعي:
   إلشھار و لتسويق. 

عمارة  إلدري�سي    ملقر  الجتماعي: 
حي  ملحق  ملسجد  لكبير   12 م  ف 

 لد خلة  كادير.
 ملدة: 99 سنة.

 10.000,00 في  حدد   :  لرأسما1 
درهم.

 لتسيير:  لسيد  نس لو حي.
من  تبتدى      :  لسنة  لحسابية  
فاتح يناير و تنتهي في 31 ديسمبر من 

كل سنة.

 إليد ع  لقايوني : تم إيد ع  مللف 
 لقايوني للشركة لدى كتابة  لضبط 
 1 بتاريخ  الكادير  باملحكمة  لتجارية 

ماي2021 تحت رقم 99105.
 لسجل  لتجاري:  رقم 17281.
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 STE AUTO ECOLE  LES
 AMICALES

 SARL
تـأسـيـس شــركة                        
بتاريخ عرفي   عقد   بمقت�سى 
وضع  لقايون  تم   2020 يوفمبر   13  
 لتاسي�سي لشركة محدودة  ملسؤولية 

تحمل  لخصائص  لتالية:
  STE AUTO ECOLE:لـتـسـميـــــــــــــــة -

 .LES AMICALES SARL
ذ ت  ملسؤولية  شركة  - لشكل:  

 ملحدودة.
تعليم  مدرسة  - لـمـوضـــــوع: 

 لسياقة.
- لـمـقر  الجـتـماعــي  :حي  لنهضة1  

زيقة مكناس رقم 12  والد تايمة.
-مــــــدة  لشركــــــة  :  99  سنة. 

-رأسمـــا1  لشركـــة 100.000درهم.
كوماري  :  لسيد  - لـتسـيـيــــــــــــــــــر 
رقم  لبطاقة  لوطنية   محمد   مين 

. JT37677
فاتح  من   : - لسنة   الجتمـاعيـة  
يناير إلى 31 ديسمبر من يفس  لسنة.
تم  لتسجيل  لقايوني لدى  لقد   -
في  بتارود يت   ملحكمة  البتد ئية 
   6635 رقم  تحت   لسجل  لتجاري 

بتاريخ 9 مارس2020.
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 STE AUTO ECOLE  AHL
 RMEL
 SARL

تـأسـيـس شــركة                               
بتاريخ  عرفي   عقد  بمقت�سى   
وضع  لقايون  تم  ماي2021   1
 لتاسي�سي لشركة محدودة  ملسؤولية 

تحمل  لخصائص  لتالية:

  STE AUTO ECOLE :لـتـسـميـــــــــــــــة -

 .AHL RMEL SARL

ذ ت  ملسؤولية  شركة    : - لشكل 

 ملحدودة.

تعليم  مدرسة   : - لـمـوضـــــوع 

 لسياقة.

- لـمـقر  الجـتـماعــي:دو ر  لقصيبة 

جماعة  هل  لرمل  والد تايمة.

-مــــــدة  لشركــــــة  :  99  سنة. 
-رأسمـــا1  لشركـــة :100.000درهم
كوماري   : :  لسيد  - لـتسـيـيــــــــــــــــــر 

رقم  لبطاقة  لوطنية   محمد   مين 

 .JT37677

فاتح  من   : - لسنة   الجتمـاعيـة  

يناير إلى 31 ديسمبر من يفس  لسنة.

تم  لتسجيل  لقايوني لدى  لقد   -

في  بتارود يت   ملحكمة  البتد ئية 

   7731 رقم  تحت   لسجل  لتجاري 

بتاريخ 10 ماي2021.
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ARD NOUN IMMOBILIERE
SARL

بمقت�سى  لقايون  ألسا�سي 

08  بريل  بتاريخ  للشركة  ملؤرخ 

بتاريخ  بإيزكان  2021،  ملسجل 

 RE: رقم  تحت    2021 11  بريل 

 2 0 2 1 0 0 0 6 0 8 3 1 2 0 7 5 , O R :

ذ ت  شركة  كويت  5608/2021ت 

 ملسؤولية  ملحددة.

 ARD NOUN  : مسماة 

.IMMOBILIERE
 رأسمالها : 100.000.00  درهم.

 لهدف  الجتماعي : 

 ملباني ، و لترويج  لعقاري.
زيقة   10 رقم   ملقر  الجتماعي:   

353 حي  لزهور  لدشيرة  لجهادية . 

تاريخ  من  سنة  بتد ء   99   ملدة: 

تسجيلها بالسجل  لتجاري.  
 رأسما1  لشركة مقسم كما يلي :

 500 - لسيد  ملتوكل  لحسين 

حصة.

إبر هيم500  - لسيد  لهاضة   

حصة.

تسير  لشركة : من طرف  لسيد ن 
و لهاضة  بر هيم   ملتوكل  لحسين 
بصفتهما   ملسيرين  لوحيدين لشركة 
ملدة غير محدودة وبالتوقيع  ملنفصل 

ألحد  ملسيرين .
من  تبتدئ   :  لسنة  الجتماعية 

فاتح يناير و تنتهي في 31 ديسمبر.
باملحكمة  تم     :  إليد ع  لقايوني 
 : بتاريخ  بإيزكان    البتد ئية 

7 ماي2021 , تحت رقم: 1066.   
392 P

  SOCIETE  ANJAR SERVICE
SARL AU

إعالن عن إنشاء شركة
 19 بتاريخ   عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة  تأسيس  تم  أبريل2021 
بمسير  لوحيد  محدودة  ملسؤولية 

وذ ت  ملميز ت  لتالية:
 ANJAR شركة    لتسمية: 

.   SERVICE SARL AU
بويعلى  دو ر   :  ملقر  الجتماعي 

تغجيجت بيز كارن كلميم.
درهم   100.000,00   :  لرأسما1 
فئة  من  حصة   1000 على  مقسمة 

100,00 درهم.
:  لهدف 

-شر ء و بيع  ملو د  لغد ئية . لبناء 
و ألشغا1  ملختلفة.

 لشركاء: 
 لسيد:  لحسين  كشــــود.  ملزد د 
بتاغجيجت  مارس1976  فاتح  بتاريخ 
لبطاقة  لتعريف  و لحامل  كلميم 
JA 57123،  لعنو ن:   رقم   لوطنية 
دو ر بويعلى تغجيجت كلميم.)1000 

حصة(.
من  تبتدئ    :  لسنة  ملالية  
فاتح يناير و تنتهي في 31 ديسمبر من 

كل سنة.
 لتسيير: تسيير  لشركة حاليا من 

طرف  لسيد :  لحسين  كشــــود.
باملحكمة  تم   :  لسجل  لتجاري 
 البتد ئية  بكلميم  بتاريخ  6ماي2021 

تحت    رقم 3183.
393 P
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 STE BILA PHARMA
SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

وشريك وحيد
رأسمالها : 1.000.000,00  درهــم

مقرها : عمارة منزه محل رقم 7  

شارع  لقو ت  ملسلحة  مللكية أكادير

س.ت: 17199

ملشاور ت  لجمع  طبقا 

بتاريخ   لعام  لتأسي�سي  ملنعقد 

 17 ديسمبر2020،تم تأسيس شركة 

مع  لخصائص  لتالية:

 STE BILA 1. سم  لشركة: 

.PHARMA SARL AU
 1.000.000,00 2.رأس  ملا1: 

درهــم.

ليلى  : لسيدة  3. لشريك  لوحيد 

بيضنابن.

منزه  عمارة  1.مقرها  ألسا�سي: 

شارع  لقو ت  ملسلحة    7 رقم  محل 

 مللكية أكادير.

5. لنشاط  الجتماعي:  ستغال1 

وإد رة صيدلية.

99 عاما مند تسجيلها في  6. ملدة: 

سجل  لتجارة و لشركات.

7. ملسيرة:  لسيدة ليلى بيضنابن.

تم   إليد ع  لقايوني 

بتاريخ بأكادير   باملحكمة  لتجارية 

 27 أبريل2021 تحت رقم 99305 .

394 P

 BIG ACADEMY

 PRIVATE INSTITUTE OF

 PROFESSIONAL TRAINING
S.A.R.L.A.U

 نشاء شركة
 ملقر  الجتماعي: مكتب 2  لطابق 

1 زيقة  ملعدر رقم 19 عمارة باب 

 لسالم حي  لسالم  كادير

بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
وضع  لقايون  ثم  مارس2021   2  

محدودة  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  ملميز ت  لتالية :

 BIG ACADEMY  :  السم  

 PRIVATE INSTITUTE OF

 PROFESSIONAL TRAINING

  .S.A.R.L .A.U

- هدف  لشركة :

- مركز  لتكوين و الرشاد.

 ملدة  : محددة في 99 سنة .

مبلغ  في  محدد  - لر سما1 

100.000.00 درهم مقسم  لى 1000  

للحصة  درهم   100 فئة  من  حصة 

للسيد  تم  كتتابها  قد   لو حدة 

 لحسين  كامي.

تعيين  لسيد  تم    : - لتسير 

ملدة  للشركة  كمسير   لحسين  كامي 

صالحية  إعطائه  مع  محدودة  غير 

 إلمضاء  إلد ري و لبنكي منفرد .

لتكوين   5% يتم  قتطاع  - ألرباح 

عليه   لرصيد  الحتياطي  ملنصوص 

قايويا.

تم  إليد ع  - إليد ع  لقايوني 

لدى  بكتابة  لضبط   لقايوني 

رقم  باكاديرتحت   ملحكمة  لتجارية 

99521    بتاريخ 11 ماي2021.
للخالصة و لتذكير

قبا1 حسن

395 P

CASH DOUARS HMER شركة
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

 لرأسما1  الجتماعي: 100.000,00 

درهم

 ملقر  الجتماعي: مركز سيدي مو�سى 

 لحمري أوالد تايمة

 لتأسيس

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
وضع  لقايون  ثم  أبريل2021   2

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  للشريك  لوحيد   ملحدودة 

 ملميز ت  لتالية:

 CASH شركة   :  لتسمية 

.DOUARS HMER SARL AU

وكالة  تحويل  ألمو 1،   لهدف: 

أعما1،  لوساطة  لتجارية.

سيدي  مركز   ملقر  الجتماعي: 

مو�سى  لحمري أوالد تايمة.

 لرأسما1  الجتماعي: 

100.000,00 درهم مقسم إلى 1000 

حصة من فئة 100,00 درهم للحصة 

على  لشكل  لتالي :

- لسيد عبد  لغني بنعي�سى  1000 

حصة.

من طرف  تسير  لشركة   لتسيير: 

 لسيد عبد  لغني بنعي�سى.

من  سنة  بتد ء   99  ملدة: 

 لتأسيس  لنهائي.

بكتابة  تم   إليد ع  لقايوني: 

لدى  ملحكمة  البتد ئية   لضبط 

تحت  أبريل2021   21 في  بتارود يت 
رقم 329.

396 P

  Ste BUS SMAALA
S.A.R.L AU

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة

 16 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

ذ ت  شركة  تأسيس  ,تم  أبريل2021 

 ملسؤولية  ملحدودة  لتالية :

  Ste BUS SMAALA:  لتسمية 

 .S.A.R.L AU

 لهدف :

يقل  ملستخدمين لحساب  لغير. 

عمارة  يت  تين   :  ملقر  الجتماعي 

عميرة بيوكرى .

تاريخ  من  سنة  بتدء    99  :  ملدة 

 لتأسيس.

 لشركاء :

صالح بوعودة حصة 1000  .

درهم   100.000.00  :  لرأسما1 

مقسم  لى 1000  حصة من فئة 100 

درهم .

تسير  بوعودة  صالح   :  لتسيير 

صالح  طرف  لسيد   من   لشركة 

بوعودة.

فاتح  من  تبتدئ   :  لسنة  ملالية 

كل  من  ديسمبر   31 في  وتنتهي  يناير 

سنة.

من  إلرباح   5% تخصم    :  ألرباح 

لتكوين  الحتياط  لقايوني.

تم  اليد ع   :  إليد ع  لقايوني 

 لقايوني باملحكمة  البتد ئية بايزكان 

رقم  تحت  ماي2021   10 بتاريخ 

.1069

397 P

BRHIR TRANS
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة من شريك و حد

RC : 23299 / INEZGANE

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية  
باشتوكة  تم  بمقت�سى عقد عرفي 

 2021 أبريل   12 بتاريخ  باها   يت 

من  مسؤولية  ذ ت  شركة  تأسيس 

شريك و حد مو صفتها كالتالي:

         . BRHIR TRANS:  لتسمية 

    لهدف  الجتماعي: 

مقاو1 يقل  لبضائع وطنيا ودوليا 

لحساب  لغير.

-  الستير د و لتصدير. 

- وسيط.

علي  تن  دو ر    :   ملقر  الجتماعي 

وعدي بلفاع  شتوكة  يت بها.

 ملدة : 99 سنة.   

  :  لرأسما1  الجتماعي 

إلى   مقسمة  درهم   100.000.00

 100 1000 حصة  جتماعية  بقيمة 

درهم للسهم مقسمة كالتالي:                  

 1000 بغير   محمد   : -  لسيد   

حصة.         

 لتسيير: تعيين  لسيد محمد بغير 

كمسير لشركة.

من  تبتدئ   :  لسنة  الجتماعية 

فاتح يناير إلى  31 ديسمبر.     

مقسمة حسب  لفصل    :  ألرباح 

17 من قايون  لشركة. 

إيد عه  تم   :  إليد ع  لقايوني 

تحت  بإيزكان  باملحكمة   البتد ئية  

1091 يوم 11 ماي 2021.

      للخالصة و لبيان                                                                 

398 P
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AZUL CONSULTANT

 Siège Social : Avenue Bir Anzarane N°1

Majmaa Lahbab Taroudant

  TEL : 05.28 85 33 71

GSM : 06.62.16.26.59 

E-mail : naouar09@yahoo.fr

BOVIN FARM
Sarl

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
 ملحدودة 

رأسمالها : 000 100 درهم
موقع  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 2021 22  بريل  بتاريخ  بتارود يت 
مسؤولية  ذ ت  شركة  تأسست 

محدودة تحمل  ملو صفات  لتالية : 
. BOVIN FARM Sarl : لتسمية 

 ملوضوع: موضوع  لشركة هو:
 لزر عة وتربية  ملاشية.

في  محدد  رأسما1  الجتماعي: 
 1000 إلى  موزع  درهم   100.000
درهم   100 بفئة  يصيب  جتماعي 

للو حد مكتتبة ومسددة كلها. 
عي�سى  دو ر   ملقر  الجتماعي:  
أوالد  مو�سى  لحمري  سيدي  جماعة 

تايمة  تارود يت.  
 99 في   ملدة: مدة  لشركة محددة 
في  تقييدها  تاريخ  من  تحتسب  سنة 

 لسجل  لتجاري.
مسيرة  ستكون  لشركة   لتسيير: 
طرف: لسيد  من  محددة  غير  وملدة 

 لباز يور  لدين.
بكتابة  تم  إليد ع  لقايوني  وقد 
باملحكمة  البتد ئية   لضبط 
 2021 ماي   06 بتاريخ  بتارود يت 
تحت رقم 399 )رقم  لسجل  لتجاري 

7721 تارود يت(  
مختصر لغاية  لنشر

399 P

   STE ESPACE LASTAH
S.A.R.L AU

رأس مالها : 100.000.00 درهم
 ملقر  الجتماعي :   لنجاح 395 

السطاح تارود يت 
 إعالن عن تأسيس شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة بشريك و حيد
مؤرخ  عرفي  عقد  -1بمقت�سى 
إحد ث  تم  أبريل2021،   27 بتاريخ  
ذ ت  للشركة   لقايون  ألسا�سي 
خصائصها   ملسؤولية  ملحدودة، 

كالتالي :

. ESPACE LASTAH     : لتسمية -
 395 :  لنجاح  - ملقر  إلجتماعي  

السطاح تارود يت : 
- لهدف  إلجتماعي : 

 نشاء مقهى ومطعم .
وتموين  لرحالت  تنظيم 

و لحفالت.
تجهيز  ملقاهي و  ملطاعم .

  : في  حدد  ما1  لشركة  رأس   
100.000.00 درهم مجزء على 1000 
100  درهم  للحصة  حصة من فئة  

لو حدة كلها مكتتبة  كالتالي :
 لسيد     حمد  ملشيش       :   1000 

حصة ، أي  100.000.00  درهم.
 ملجموع       :   1000   حصة ، أي 

100.000.00 درهم.
رضو ن  عين  لسيد     : - لتسيير 
 بو حيا    كمسيري للشركة ملدة غير 

محدودة.
- لسنة  ملالية : من فاتح يناير إلى 

31 ديسمبر.
- ملدة : 99 سنة.

لدى  تم  إليد ع  لقايوني  2-لقد   
 ملحكمة  البتد ئية  بتارود يت بتاريخ  
397  لسجل  رقم  ماي2021تحت   6

 لتجاري: .7719.
400 P

ENNAJAH PROMO COM
بتاريخ  على  لعقد  ملحرر  بناء 
بتزييت  و  ملسجل   26/01/2021
تأسيس  تم   27/01/2021 بتاريخ 

شركة باملو صفات  لتالية : 
 ENNAJAH PROMO  :  السم 

COM
 21 رقم   : -  لعنو ن  الجتماعي 
زيقة  2  لطابق  ألو1  رقم  مكتب 

 لحاج علي  لدرقاوي تزييت.
ذ ت  شركة   : -  لشكل  لقايوني 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد .
- رأسما1  لشركة : حدد رأسما1 
100000,00درهم،  في   لشركة 
 100 بقيمة  حصة   1000 إلى  مقسم 
على  موزع  للحصة  لقايويية  درهم 

 لشكل  لتالي : 

 1000 سعيد  بورما  -  لسيد 

حصة. 

-  ألهد ف : وكالة عقارية .

بورما  يعتبر  لسيد   : -  لتسيير 

سعيد  ملسير  لوحيد للشركة ملدة غير 

محدودة.

-  لتوقيع :  لشركة ملزمة بالتوقيع 

 لوحيد للسيد بورما سعيد

-  ملدة : 99 سنة

بكتابة  تم  إليد ع  لقايوني 

لدى  ملحكمة  البتد ئية   لضبط 

05/05/2021 تحت رقم  بتزييت يوم 

في  بالسجل  لتجاري  و ملسجل   163

يفس  ليوم تحت رقم 1807 . 

401 P

STE DOWIFA

SARL AU

تـأسـيـس شــركة
بتأريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

وضع  لقايون  تم   29/01/2021

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   لتاسي�سي 

 ملحدودة تحمل  لخصائص  لتالية : 

 DOWIFA SARL AU : لـتـسـميـــــــــــــــة 

:  لشركة ذ ت  ملسؤولية   لشكل  

 ملحدودة.

يقل  ملستخدمين   :  لـمـوضـــــوع 

/يقل  لفائدة  لغير/يقل  إلرساليات 

 لبضائع وطنيا ودوليا.

زيقة   33 رقم   :  لـمـقر  الجـتـماعــي 

 لنخيل حي  لشر ردة أوالد تايمة. 

مــــــدة  لشركــــــة : 99 سنة. 

رأسمـــا1  لشركـــة : مئة  لف درهم 

 لـتسـيـيــــــــــــــــــر :  لسعدية صربون.

لدى  تم  إليد ع  لقايوني  لقد 

باملحكمة  البتد ئية  كتابة  لضبط 

 : بتاريخ   101 رقم  تحت  تارود يت 

سجلها  لتجاري  رقم   10/05/2021

هو : 7729. 

402 P

DOUNIA HYDRO
بتاريخ  على  لعقد  ملحرر  بناء 

باكادير  و ملسجل   29/01/2021

تأسيس  تم   03/05/2021 بتاريخ 

شركة باملو صفات  لتالية : 

DOUNIA HYDRO : السم 

:  لطابق  -  لعنو ن  الجتماعي 

 A لسفلي رقم 192 حي  لنهضة بلوك 

 لدر ركة  كادير.

ذ ت  شركة   : -  لشكل  لقايوني 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد .
- رأسما1  لشركة : حدد رأسما1 

درهم،   100000,00 في   لشركة 

 100 بقيمة  حصة   1000 إلى  مقسم 

على  موزع  للحصة  لقايويية  درهم 

 لشكل  لتالي : 

 1000 عبد  لكبير  -  لسيد  مليلي 

حصة 

و  :  شغا1  لقنو ت  -  ألهد ف 

 لهندسة  ملديية

-  لتسيير : يعتبر  لسيد  مليلي عبد 

 لكبير  ملسير  لوحيد للشركة ملدة غير 

محدودة.

-  لتوقيع :  لشركة ملزمة بالتوقيع 

 لوحيد للسيد  مليلي عبد  لكبير

-  ملدة : 99 سنة

بكتابة  تم  إليد ع  لقايوني 

لدى  ملحكمة  لتجارية   لضبط 

بأكادير يوم 11/05/2021 تحت رقم 
بالسجل  لتجاري  و ملسجل   99512

في يفس  ليوم تحت رقم 17105. 

403 P

شركة ديمانظيف
ش.م.م

مؤرخ  عرفي  محضر  بمقت�سى 

تأسيس  تم   19/01/2021 بتاريخ 

 لشركة  لتالية : 

 لتسمية : شركة ديمايظيف.

مو د  جميع  بيع   : -  لهـدف 

 لتنظيف / إعادة  لتدوير  لنفايات ...
-  ملقر  الجتماعي : زيقة 538 رقم 

16 حي  ر ك بو ركان  كاديــــــر.
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مبلغ  في  حدد   : رأسمالها   -

 100 إلى  مقسم  درهم   40.000،00

حصة إجتماعية.

 -  : للو حدة  درهم   100 بقيمة 

أحمد  لزفر ر 250 حصة أجتماعية.

حصة   50 خديجة  عطور   -

أجتماعية.
حصة   50 رضو ن  لزفر ر   -

أجتماعية.

حصة   50 حنان  لزفر ر   -

أجتماعية

 : للسيد  عهد  - لتسييرو إلمضاء 

 لزفر ر  حمد.

بكتابة  تم  اليد ع  لقايوني 

لدى  ملحكمة  لتجارية   لضبط 

 2019  /99118 رقم  تحت  بأكادير 

 : ت   – س   ،  05/05/2021 بتاريخ 

.17303

404 P

FIDUCIAIRE ELSA CONSULTING

مكتب  لحسابات و الستشار ت

 لهاتف   06.61.77.96.86 – 05.82.220.111:

 GLASS AUTO

BOUSSABOUNE
S.A.R.L

تأسيس شركة
بأكادير  مؤرخ  عقد  بمقت�سى 

إنشاء  تم   ،31 مارس   2021 بتاريخ 

وإقامة يظام قايون شركة ، باملعايير 

 لتالية :

 GLASS AUTO  :  لتسمية 

.BOUSSABOUNE S.A.R.L

محدودة  شركة   :  لشكل 

 ملسؤولية.

330 برقم كائن   :  ملقر  الجتماعي 

تجاري محل  كادير  لهدى حي ك.

للحصة  كالتالي وزعت   :  لرأسما1 

على   1000 حصة  بقيمة   100 درهم 

مقسمة درهم 100.000.00.

 لطيب  لصابون بو  لسيد لفائدة 

حصة 1000.

بو  :  لطيب  لصابون   لتسيير 

 لسيد لفائدة.

تم  إليد ع   :  إليد ع  لقايوني 
هيئة  لدى  بكتابة  لضبط   لقايوني 
رقم  تحت  بأكادير   ملحكمة  لتجارية 

99632 بتاريخ 30/01/2021.
405 P

 STE EXON LOGISTIQUE
تأسيس شركة

محرر  عرفي  عقد  بموجب   -  1
تأسيس  تم   08/05/2021 بتاريخ 
ذ ت  محدودة  ملسؤولية  شركة 

شريك و حد ذ ت  ملميز ت  لتالية : 
  EXON LOGISTIQUE : لتسمية 

ش.م.م ذ ت شريك و حد. 
لحساب  يقل  لبضائع   :  لهدف 

 لغير.
 ملقر  الجتماعي : رقم03 جناح ب 

حي  لنهضة  لدر ركة أكادير.
رأس  ملا1  الجتماعي : 100000.00 
فئة  من  1000حصة  إلى  مجزأ  درهم 
ترجع  للحصة  لو حدة  درهم   100

كلها للسيد فؤ د مرجان.
يسير  لشركة  لسيد   :  لتسيير 
فؤ د مرجان وتخويله  إلمضاء  ملنفرد 

ملدة غير محدودة.
 لسنة  الجتماعية : تبتدئ  لسنة 
في  يناير وتنتهي   الجتماعية من فاتح 

آخر ديسمبر من كل سنة.
لهذ   وتم  إليد ع  لقايوني   -  2
هيئة  لدى  بكتابة  لضبط   لعقد 
رقم  تحت  بأكادير   ملحكمة  لتجارية 
رقم  و  لسجل  لتجاري   99518

17115 بتاريخ 17/05/2021.
من  جل  لنسخة و لبيان

406 P

C.A CONSEIL

 Siège social  : 97, 1ER ETAGE, AVENUE

 ,MANSOUR DAHBI, CITE DAKHLA

 Tél/ 05 28 237 626 Fax 05 28 22 81 55

E-mail  : cabinet_arrad@yahoo.fr

Agadir

STE ETD ELEC
SARL

محضر  لجمع  لعام  بمقت�سى 
و لذي   28/01/2021 في   ملنعقد 
ذ ت  شركة  تأسيس  بموجبه  تم 

مسؤولية محدودة مميز تها كالتالي : 

 STE ETD ELEC SARL : ال سم 

مسؤولية  ذ ت  شركة   :  لصفة 

محدودة.

 لرأسما1 : 100.000.00 درهم 

أعما1  كهربائي-  عمل   -  :  لهدف 

 لبناء.

-  لعنو ن :  ملكتب رقم 6 ب1883 

 لطابق 1  ملسيرة  كادير.

فاتح  من  لتبدأ   : -  لسنة  ملالية 

يناير إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

 لتسيير : تسير  لشركة من طرف 

 لسيد مستمسك عبد  الله . 

باملحكمة  تم  اليد ع  لقايوني 

 06/05/2021 في  باكادير   لتجارية 
99116  لسجل  لتجاري  رقم  تحث 

رقم 17335. 

407 P

شركة هيلب فارما
ش م م ش و

شارع  بو جهاد، رقم05 ، حي  ملسيرة 

 كادير

 لسجل  لتجاري رقم 17373

بتاريخ 19  بريل 2021 تم تاسيس 

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة .

-  لتسمية : شركة هيلب فارما 

ذ ت  شركة   : -  لشكل  لقايوني 

 ملسؤولية  ملحدودة للشريك  لوحيد.

-  لهدف : 

وشبه  صيداليية  منتجات  بيع 

 لطبية.

-  ملقر  الجتماعي : شارع  بو جهاد، 
رقم05، حي  ملسيرة  كادير.

مبلغ  في  حدد   : ر س  ملا1   -

مقسمة  لى  درهم   100.000.00

درهم   100 بثمن  حصة   1000

للحصة في ملكية  : 

-  لسيدة  يت  ل�سي زكية : 1000 

حصة.

عينت  لسيدة  يت   : - لتسيير 

ملدة  للشركة  مسيرة  زكية   ل�سي 

غيرمحدودة.

تاريخ  من  99 سنة  بتد ء   : - ملدة 

تسجيل  لشركة في  لسجل  لتجاري.

 - لسنة  الجتماعية : من 01 ينا ير 
 لى 31 ديسمبر من كل سنة. 

كتابة  لدى  تم  اليد ع  لقايوني 
باكادير  باملحكمة  لتجارية   لضبط 
رقم  تحت    2021 ماي   10 بتاريخ 

.99187
408 P

STE HELLO TRANS
SARL

تأسيس  لشركة 
بتاريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 
تأسيس  لشركة  تم   05/05/2021

ذ ت  ملميز ت  لتالية : 
 لتسمية  الجتماعية : شركة  للو 

للنقل ش.م.م.
:  لنقل  لدولي   لهدف  الجتماعي 

و ملحلي للبضائع.
بوبكر  د ر  : دو ر   ملقر  الجتماعي 

در ركة  كادير. 
 100.  000  :  لرأسما1  الجتماعي 
درهم مجزأة  لى 1000 حصة من فئة 

100 درهم للحصة .
تعين  لسيد  لر يس  تم   :  لتسيير 
عمر كمسير شريك للشركة ملدة غير 

محدودة.
من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لنهائي.
إلى  يناير  فاتح  من   :  لسنة  ملالية 
31 ديسمبر من كل سنة ماعد   لسنة 
 ألولى  لتي تبتدئ من تاريخ  لتسجيل 

بالسجل  لتجاري.
تم  إليد ع  لقايوني لدى مصلحة 
باملحكمة  لتجارية  كتابة  لضبط 
تحت   17/05/2021 بــتاريخ   كادير 

رقم 99561.
409 P

STE HAMMA DIVERS
»SARL A.U«
إنشـــاء شركـــــة

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
شركة  تأسيس  تم   2021 أبريل   29
ذ ت  ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

 ملميز ت  لتالية : 
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 STE HAMMA  :  لتسمية 
»DIVERS »SARL A.U

 137 :  لرقم   ملقر  الجتماعي  
مدرسة  غرب  بالتجزئة  لو قعة 
 -  ألمير موالي عبد هللا حي  لصحر ء 

طايطان.
درهم   100.000,00  :  لرأسما1 
فئة  من  حصة   1000 على  مقسمة 

100,00 در هم.
 لهدف : أعما1  لبناء  ملتخصصة 

 ألخرى.
 لشركاء : حم  بيهة، مغربي، مزد د 
رقم  ب.ت.و   ،  11/05/1993 بتاريخ 

.JF18116
فاتح  من  تبتدئ   :  لسنة  ملالية 
31 ديسمبر من كل  في  تنتهي  و  يناير 

سنة.
 لتسيير : تسير  لشركة حاليا من 

طرف : 
حم  بيهة ملدة غير محددة.

باملحكمة  تم   :  لسجل  لتجاري 
بتاريخ  بطايطان   البتد ئية 

06/05/2021 تحت رقم 5797.
410 P

 GROUPE LOGITRANS
CARGO AGADIR

شركة ذ ت مسؤولية محدودة  
وعنو ن مقرها  الجتماعي  لشقة 

بالطابق  لثالث رقم 20 شارع  لحاج 
مسعود  لوفقاوي حي  لسالم - 

 كادير  ملغرب
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

17381
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لقايون  تم   2021 مارس   21
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

محدودة باملميز ت  لتالية :
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

مسؤولية محدودة .
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
تسميتها بمختصر   القتضاء 

 GROUPE LOGITRANS CARGO
.AGADIR

يقل   -  : بإيجاز  غرض  لشركة 
 لبضائع للغير.

غير  ملصحوبة  يقل  ألمتعة   -
»طرود و  لرسائل«.

- الستير د و  لتصدير.
:  لشقة  عنو ن  ملقر  الجتماعي 
20 شارع  لحاج  بالطابق  لثالث رقم 
مسعود  لوفقاوي حي  لسالم -  كادير 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.
رأسما1  لشركة  مبلغ 
100.000.00 درهم، مقسم كالتالي : 

500 حصة   :  لسيد  لحسين  عي 
بقيمة 100 درهم للحصة.

 500  : مويهدى  مصطفى   لسيد 
للحصة.   درهم   100 بقيمة  حصة 
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء : 
عنو يه   لسيد  لحسين  عي 
 26 عمارة  مجموعة  لضحى  لخير 

شقة -20 سال  لجديدة  ملغرب.
عنو يه  مويهدى  مصطفى   لسيد 
 - تنغير  بومالند د س  حي  د ك 

 ملغرب.
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة : 
عنو يه   لسيد  لحسين  عي 
 26 عمارة  مجموعة  لضحى  لخير 

شقة -20 سال  لجديدة  ملغرب.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 لتجاري باكادير بتاريخ 10 ماي 2021 

تحت رقم 99191.
411 P

STE INBB TRAVAUX
SARL

يوم  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
21/01/2021 تم إنشاء شركة  ذ ت 

 لخصائص  لتالية : 
 STE INBB TRAVAUX : لتسمية 

.SARL
 ملقر :  لشقة رقم 3  لطابق  لثاني 
بونعماني  شارع  لحسن   39 رقم 

 لقدس  كادير.

 لهدف : -  شغا1 متنوعة في  لبناء 

درهم   100000.00  :  لرأسما1 

مقسمة كاآلتي :

 250  : جدي  بن   لسيد  بر هيم 

حصة )100 درهم للحصة(.

 لسيد جما1 إزباعيم : 250 حصة 

)100 درهم للحصة(.

250 حصة   : تي  بن   لسيد رشيد 

)100 درهم للحصة(.

 250  : هللا   عبد  ييشان   لسيد 

حصة )100 درهم للحصة(.

 لتسيير : أسند  لتسيير إلى  لسيد 

 بر هيم بن جدي ملدة غير محدودة.

تلتزم  للتوقيع  لبنكي  بالنسبة  أما 

للسيد  بالتوقيع  ملشترك   لشركة 

 بر هيم بن جدي و جما1 إزباعيم أو 

بن  للسيد  بر هيم   لتوقيع  ملشترك 

جدي و لسيد رشيد بن تي أو  لتوقيع 

جدي  بن  للسيد  بر هيم   ملشترك 

و لسيد عبد هللا ييشان .

 إليد ع  لقايوني وضع في  ملحكمة 

 10/05/2021 يوم  باكادير   لتجارية 

تحت رقم 99501.

 لسجل  لتجاري : 17391.

412 P

SOCIETE ILACHOUPROJETS
SARL

إنشـــــــاء شــركـــــــة
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة  تأسيس  تم   12/01/2021

ذ ت  ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

 ملميز ت  لتالية : 

 SOCIETE  :  لتسمية  

.ILACHOUPROJETS SARL

حي  لز وية   :  ملقر  الجتماعي 

 لتيجايية أســـــــــــــــا.

درهم   100.000,00  :  لرأسما1 

فئة  من  حصة   1000 على  مقسمة 

100,00 در هم.

:  ألشغا1  ملختلفة   لهدف 

 و لبناء.

عالي  :  لسيد   لشركاء 

و  لحامل  شويش،مغربي  لجنسية، 

رقم  لبطاقة  لتعريف  لوطنية 

JZ 5752 ن )331 حصة(.

مغربي  بر هيم  مريس،   لسيد 

لبطاقة  و لحامل   لجنسية، 

JZ 5211 رقم    لتعريف  لوطنية 

)333حصة(.

مغربي  حماتي،  أيوب   لسيد 

 لجنسية، و لحامل لبطاقة  لتعريف 

 لوطنية رقم JZ6925 ن )333حصة(.

فاتح  من  تبتدئ   :  لسنة  ملالية 

كل  من  ديسمبر   31 في  وتنتهي  يناير 

سنة.

 لتسيير : تسير  لشركة حاليا من 

: عالي شويشل مدةغير  طرف  لسيد 

محددة.

باملحكمة  تم   :  لسجل  لتجاري 

بتاريخ  بكلميم   البتد ئية 

05/05/2021 تحت رقم3175.

413 P

»IGRINO « شركة
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
محضر  لجمع  على  بناء 

بتاريخ   لعام  لتأسي�سي  ملنعقد 

ذ ت  شركة  تأسست   20/01/2021

باالعتبار ت   ملسؤولية  ملحدودة 

 لتالية : 

-  السم : شركة » IGRINO« ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة.

جماعة  تغزوت  دو ر   : -  لعنو ن 

أربعاء  لساحل تيزييت.

-  ستغال1  لحقو1   : -  لهدف 

 لزر عية/زر عة وجني  لخضر و ت.

سنة تسعون  و  تسعة   :  -  ملدة 

)99 سنة(.
- رأس  ملــا1 : رأسما1  لشركة هو 

درهم(   100.000( درهم  ألف  مائة 

حصة   )1000( ألف  إلى  مقسمة 

بقيمة مائة )100( درهم لكل حصة.
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-  لتسيير : تعيين  لسيد  عزيز  د 

 ملودن مسير  للشركة.

تم  إليد ع   : -  إليد ع  لقايوني 

 لقايوني باملحكمة  البتد ئية بتيزييت 

 : رقم  تحت   07/05/2021  : بتاريخ 

.170

414 P

 IGHOUDAD شركة

TRANSPORT

 SARL.AU

تأسيس 
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تأسيس  تم   21/01/2021 في 

تحمل  محدودة  ملسؤولية  شركة 

 لخصائص  لتالية : 

1 -  لتسمية : تحمل  لشركة  سم 

 IGHOUDAD TRANSPORT SARL

.AU

تحدد   : رأسما1  لشركة   -  2

رأسما1  لشركة في مبلغ 100000.00 

بقيمة  1000 حصة  درهم مقسم  لى 

100 درهم لكل حصة مقسمة كالتالي : 

رقم  مجاهد  حمد،   لسيد 

.JB360693 لبطاقة  لوطنية 

1000 حصة.

3 -  ملقر  الجتماعي : دو ر  لشوك 

 يت عميرة  شتوكة أيت بها.

يقل   : -  لهدف  الجتماعي   1

 الشخاص لحساب  لغير. 

5 -  لتسيير : تحدد تسيير  لشركة 

من طرف : 

 لسيد مجاهد  حمد رقم  لبطاقة 

.JB360693 لوطنية 

تم  يد ع  مللف  لقايوني   -  6

لدى  ملحكمة  البتد ئية  للشركة 

بتاريخ   1017 رقم  تحت  إليزكان 

رقم  لسجل  لتجاري   06/05/2021

.23235

415 P

 IDELCADI BACHA شركة
 SARL.AU

تأسيس
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تأسيس  تم   29/01/2021 في 
تحمل  محدودة  ملسؤولية  شركة 

 لخصائص  لتالية : 
1 -  لتسمية : تحمل  لشركة  سم

.IDECLCADI BACHA SARL AU
تحدد   : رأسما1  لشركة   -  2
رأسما1  لشركة في مبلغ 100000.00 
1000 حصة بقيمة  درهم مقسم  لى 
100 درهم لكل حصة مقسمة كالتالي: 
لحسن،   لسيد  ذ  لقا�سي 
 JB193258 رقم  لبطاقة  لوطنية 

1000حصة.
تجزئة   : -  ملقر  الجتماعي   3
 إلسكان  يت عميرة  شتوكة أيت بها.

مؤسسة   : -  لهدف  الجتماعي   1
تعليم  لسياقة. 

5 -  لتسيير : تحدد تسيير  لشركة 
من طرف : 

رقم  لحسن   لسيد  ذ  لقا�سي 
.JB193258 لبطاقة  لوطنية 

تم  يد ع  مللف  لقايوني   -  6
لدى  ملحكمة  البتد ئية  للشركة 
بتاريخ   1019 رقم  تحت  إليزكان 
رقم  لسجل  لتجاري   06/05/2021

.23239
416 P

 STE MEDICA VICE
تاســـيـــــــس شركة  ملحدودة  ملسؤلية

بتاريخ عرفي  عقد   بموجب 
وضع  تم  بأكادير،   2021 أبريل   20
للشركة  ملحدودة   لقايون  ألسا�سي 
 ملسؤولية ذ ت  لخصا ئص  لتالية : 

 STE MEDICA VICE  :  لتسمية 
ش.م.م.

و ستير د  بيع   :  لهدف  الجتماعي 
 ملو د وتجهيز ت  لطبية. 

 1 فرع   :  ملقر  الجتماعي  ملؤقت 
حي  لهدى   1 رقم  32  لشقة  قم  ر 

أكادير.

مبلغ  في  محدد   :  لر سما1 

 1000 إلى  100000.00 درهم مقسم 

حصة 100 د رهم لكل حصة مقسمة 

كما يلي :

- مجان هشام 500 حصة.

-  لعنوني  لحسين 500حصة.

 ملدة : تسعة وتسعون سنة.

من  ستسير  لشركة   :  لتسيير 

و لسيد  هشام  مجان  طرف  لسيد 

 لعنوني  لحسين ملدة غيرمحدودة. 

بكتابة  تم  إليد ع  لقايوني 

 لضبط لدى  ملحكمة  لتجارية بتاريخ 

17 ماي 2021 تحت رقم 99556.

417 P

 » MASSAY « شركة

ش م م

محضر  لجمع  لعام  بمقت�سى 

 19/01/2021 في   لتأسي�سي  ملؤرخ 

لشركة  وضع  لقايون  ألسا�سي  تم 

ذ ت  محدودة  مسؤولية  ذ ت 

 ملو صفات  لتالية : 

 لتسمية : »MASSAY« ؛

 لهدف  الجتماعي : توفير فضاء ت 

عمل للشركات و الفر د ؛

 ملقر  الجتماعي : تسوكت إغزيفن 

جامع  لكبير تارود يت ؛

سنة   99  :  ملدة  الجتماعية 

في  لسجل  تاريخ تسجيلها   بتد ء من 

 لتجاري عد  إذ  تم  لحل  ملسبق أو 

 لتمديد ؛

من  يتكون   :  لرأسما1  الجتماعي 

100.000 درهم ؛

تعيين  لسيد   : تسيير  لشركة 

 الريحي رشيد كمسير للشركة ملدة غير 

محدودة ؛

في  لسجل  تم  لتقيد   :  لتقييد 

للمحكمة  البتد ئية   لتجاري 

 05/05/2021 بتاريخ  بتارود يت 

تحت عدد 386.

418 P

حسابات  دميم ش.م.م

336 شارع  ملقاومة  يت ملو1

 لهاتف 0528210001

 لفاكس 0528219216

LSN TRANS شركة
SARL AU

إعالن عن تأسيس شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة وذ ت  لشريك 

 لوحيد 

بتاريخ  محرر  عرفي  عقد  بموجب 

وضع  لقايون  تم   2021 ماي   05

محدودة  شركة  لتأسيس   ألسا�سي 

وذ ت  لشريك  لوحيد   ملسؤولية 

باملميز ت  لتالية : 

   LSN TRANS لتسمية : شركة 

ذ ت  ملسؤولية  شركة   :  لشكل 

 ملحدودة وذ ت  لشريك  لوحيد.

رأسما1  حدد   : رأسما1  لشركة 

مقسمة  درهم   100.000 في   لشركة 

بقيمة  1000حصة  جتماعية  إلى 

في  كلها  هي  و  للو حدة  در هم   100

ملكية  لسيد بنكورين لحسن. 

مقر  لشركة :  لطابق  الو1 شقة 

رقم 15 عمارة رقم 28  قامة موكادور 

 لدشيرة  لجهادية  يزكان.

و  :  لنقل  لوطني  نشاط  لشركة 

 لدولي للبضائع لحساب  لغير. 

بنكورين  عين  لسيد   :  لتسيير 

غير  ملدة  للشركة  كمسير  لحسن 

محدودة.

:  لشركة ملزمة بالتوقيع   لتوقيع 

بنكورين  للمسير  لسيد   لوحيد 

لحسن. 

 لسنة  ملالية : من 01 يناير إلى 31 

ديسمبر .

 ملدة : مدة  لشركة محددة في 99 

سنة.

بكتابة  تم  إليد ع  لقايوني 

باملحكمة  البتد ئية  يزكان   لضبط 

 1085 رقم  تحت   2021/05/11 يوم 

ورقم  لسجل  لتجاري 23291 .

419 P
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FIDUCIAIRE TEMSIA

TEL  : 0610109989

 STE LINFILED TRANS

S.A.R.L 

شركة د ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس 
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 

15/01/2021 تم  سيدي بيبي بتاريخ 

ذ ت  لشركة  وضع  لنظام  ألسا�سي 

تكمن  و لتي   ملسؤولية  ملحدودة 

مميز تها فيما يلي 

 STE LINFILED  :  لتسمية 

 » TRANS » S.A.R.L

غرض  لشركة  يمكن   :  لغرض 

لحساب  أو  لحسابها  لخاص  سو ء 

أخرى  دولة  أي  وفي  في  ملغرب   لغير 

فيما يلي :

- يقل  ملستخدمين لحساب  لغير

- مقر  لشركة : دو ر  لخربة سيدي 

بيبي  شتوكة  يت باها.

 ملدة : حددت مدة  لشركة في 99 

سنة  بتد ء من تاريخ تكوينها  لنهائي.

رأسما1  يبلغ   : رأسما1  لشركة 

 لشركة مائة ألف درهم 100000.00 

مائة  ذ ت  حصة  ألف  إلى  مقسم 

100 درهم كقيمة للحصة  لو حدة، 

كليا  ومدفوعة  لقيمة  مكتتبة 

ومخصصة للشركاء  آلتية : 

 1000 لعرو�سي  حمد   لسيد 

حصة.

 لسنة  ملالية : تبتدئ في فاتح يناير 

وتنتهي في 31 ديسمبر.

يسير  لشركة  لسيد   :  لتسيير 

لعرو�سي  حمد ملدة غير محدودة. 

كتابة  لدى  تم  إليد ع  لقايوني 

بايزكان  باملحكمة  البتد ئية   لضبط 

عدد  تحت   2021/  05  /  11 بتاريخ 

.1091
للخالصة و لبيان

 ملسير

420 P

STE LALABELLA
شركة محدودة  ملسؤولية

ذ ت شريك وحيد
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تأسست  لشركة   ،2021 21 يناير 

طبقا للقو يين  ملعمو1 بها.
 STE  :  السم  لتجاري 

. LALABELLA
زيوت  ركان  تسويق   :  لهدف 

و لصبار و ملنتوجات  ملحلية.
 لشكل  لقايوني : شركة محدودة 

 ملسؤولية ذ ت شريك وحيد.
 ملدة : 99 سنة.

 لرأسما1 : 300.000 درهم.
�سي  بحي  لهدى   :  ملقر  الجتماعي 

103 عمالة  كادير.
من  تبتدئ   :  لسنة  الجتماعية 
فاتح يناير إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

 لشريك  لوحيد :  حمد  يزها.
لكل  لوثائق  تم  إليد ع  لقايوني 
بكتابة  بتأسيس  لشركة   ملتعلقة 
بأكادير  باملحكمة  لتجارية   لضبط 
رقم  تحت   ،2021 أبريل   23 بتاريخ 

.99257
 لسجل  لتجاري رقم 17119.

421 P

 L’OBJECTIF PEDAGOGIQUE
PRIVE

س ت : 7727 تارود يت
في  بمقت�سى  لعقد  لعرفي  ملؤرخ 
تأسست  بتارود يت،   2021 يناير   5
محدودة  مسؤولية  ذ ت  شركة 

مميز تها كما يلي :
 L’OBJECTIF  :  لتسمية 

.PEDAGOGIQUE PRIVE
وإد رة  إنشاء  لتطوير   :  لهدف 
و ملؤسسات  لخاصة،   ملد رس 
دور ت  لدعم،  لتعليم   لتعليم، 
أصو1  لتدريس،  علم   ملستمر، 
و ملنهي،  ملقاولة   لتطوير  لفردي 
باملعنى  لو سع،  لجميع  ألعما1 
في  ملسابقات،  و ملساعدة   ملشورة 
تسويق  حتياجات  لطفل،  لتسويق 
متنوعة،  ونشر  طباعة   لتصييف، 
مختلفة،  ستير د  أعما1  تجارة، 

وتصدير.

درب  لنخلة   :  ملقر  الجتماعي 

تافالكت تارود يت.

 100.000  : رأسما1  لشركة 

درهم.

تاريخ  من  سنة  بتد ء    99  :  ملدة 

 لتسجيل بالسجل  لتجاري.

يسير  لشركة  لسيد   :  لتسيير 

 دبيه محمد ملدة غير محدودة.

توزيع  لحصص : موزعة كما يلي:

 500 عبد  لرحمان   لسيد  ملاحي 

 500 محمد  و لسيد  دبيه  حصة، 

حصة.

بكتابة  تم  إليد ع  لقايوني 

لدى  ملحكمة  البتد ئية   لضبط 

2021 تحت  7 ماي  بتارود يت بتاريخ 

رقم 102.

422 P

STE KLEBER ETUDE
SARL AU

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة  تأسست   ،2021 مارس   27

شريك  ذ ت  محدودة  ملسؤولية 

وحيد ذ ت  لخصائص  لتالية :

 STE KLEBER ETUDE : لتسمية 

.SARL AU

رأسمالها : 100.000 درهم.

 19/20 رقم   : مقرها  الجتماعي 

زيقة VR01 شارع سالحي حي أفولكي 

 يت ملو1.

تقديم   :  لهدف  الجتماعي 

 لخدمات.

مكتب  لدر سة.

 الستير د و لتصدير.

 إلد رة و لتسيير :  لسيد  لكبوس 

لبطاقة  لتعريف  محمد  لحامل 

.JA117567 لوطنية رقم 

باملحكمة  تم   :  إليد ع  لقايوني 

أبريل   20 يوم  بايزكان   البتد ئية 

 ،927/2021 رقم  تحت   ،2021

 لسجل  لتجاري رقم 23081.

423 P

STE NEGOCE NOUN
SARL AU

رقم 18 مكرر، شارع  يموز ر، تجزئة 

بوتي  لدشيرة  لجهادية

 لسجل  لتجاري رقم 23233

بتاريخ 19 أبريل 2021، تم تأسيس 

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة.

 لتسمية : شركة يكوص يون.

ذ ت  شركة   :  لشكل  لقايوني 

 ملسؤولية  ملحدودة للشريك  لوحيد.

لقطع  بالتقسيط  تجارة   :  لهدف 

و ملعد ت   لغيار،  إلكسسو ر ت 

و لدر جات  لنارية  للدر جات 

 لجديدة و ملستعملة.

مكرر،   18 رقم   :  ملقر  الجتماعي 

بوتي  لدشيرة  تجزئة  شارع  يموز ر، 

 لجهادية.

رأس  ملا1 : حدد في مبلغ 100.000 

درهم مقسمة إلى 1000 حصة بثمن 

100 درهم للحصة في ملكية.

 1000 حسن  بوشيخة   لسيد 

حصة.

بوشيخة  عين  لسيد   :  لتسيير 

غير  ملدة  للشركة  مسير   حسن 

محدودة.

تاريخ  من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

تسجيل  لشركة في  لسجل  لتجاري.

 لسنة  الجتماعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

كتابة  لدى  تم  إليد ع  لقايوني 

بايزكان  باملحكمة  البتد ئية   لضبط 

رقم  تحت   ،2021 ماي   5 بتاريخ 

.1013

424 P

NADYR ELEGANCE
تأسيس شركة محدودة  ملسؤولية

ذ ت شريك وحيد
بمقت�سى  لعقد  لعرفي  ملؤرخ 

تأسست   ،2021 مارس   29 بتاريخ 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 

بشريك وحيد ذ ت  ملميز ت  لتالية :
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 لشريك  لوحيد.

عزيز  ملغربي   لسيد  لشديد 

فبر ير   5 بتاريخ   لجنسية  ملزد د 

 20 برقم  بسطات  لقاطن   1973

شارع  لحسن  لثاني بأكادير و لحامل 

رقم  لبطاقة  لتعريف  لوطنية 

.BK101163

 لنشاط  لتجاري :

حددت  لشركة نشاطها في :

بيع و ستير د جميع أيو ع  ملالبس 

خارج  ململكة  أو  د خل   لجاهزة 

أو  لحسابه  لخاص  وذلك   ملغربية 

بنسبة عن  لبيع الي شركة مغربية أو 

 جنبية  خرى.

تمثيل أي شركة مغربية أو  جنبية 

في قطاع  اللبسة  لجاهزة.

.NADYR ELEGANCE : لتسمية 

بحي  يوجد   :  ملقر  الجتماعي 

إقامة   217 رقم   93 عمارة   لسالم، 

 لنهضة أكادير.

في  إال  سنة   99 في  حددت   :  ملدة 

حالة تمديد مدتها أو  لتشطيب عليها 

قبل  ألو ن.

رأس ما1  لشركة وتوزيعه :

موزعة  درهم   100.000 في  حدد 

على 1000 حصة من فئة 100 درهم 

كلها في ملكية  لشريك  لوحيد  لسيد 

 لشديد عزيز.

للسيد  لشديد  أوكل   :  لتسيير 

عزيز ملدة غير محدودة.

بمكتب  تم  إليد ع  لقايوني  وقد 

بأكادير  ضبط  ملحكمة  لتجارية 

رقم  تحت   ،2021 ماي   18 بتاريخ 

.99569

425 P

STE WAKRIM
SARL AU

بتاريخ  محرر  عرفي  عقد  بموجب 

شركة  تأسيس  تم   ،2021 يوليو   5

ذ ت  لشريك  محدودة  ملسؤولية  

 لوحيد  ملميز ت  لتالية :

 لتسمية : شركة WAKRIM ش م م 

ذ ت شريك وحيد.

مخبزة  بيع  لدقيق،   :  لهدف 

عصرية.

تيموالي  دو ر   :  ملقر  الجتماعي 

 زد ر بويزكارن كلميم.

 ملدة : 99 سنة.
 100.000  : رأس  ملا1  الجتماعي 

1000 حصة من فئة  إلى  درهم مجزأ 

100 درهم للحصة  لو حدة.

 لتسيير : محمد وكريم.

 لسنة  الجتماعية : تبتدئ  لسنة 

في  يناير وتنتهي   الجتماعية من فاتح 

آخر ديسمبر من كل سنة.

لهذ   وتم  إليد ع  لقايوني 

هيئة  لدى  بكتابة  لضبط   ملحضر 

 ملحكمة  البتد ئية بكلميم تحت رقم 

رقم  و لسجل  لتجاري   ،191/2021

3189 بتاريخ 17 ماي 2021.

426 P

حسابات  دميم ش.م.م
336 شارع  ملقاومة  يت ملو1

 لهاتف 05.28.210001 لفاكس 

05.28.219216

MERROUK FRERES TRANS 
ICE : 002826838000018

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة 

بتاريخ  محرر  عرفي  عقد  بموجب 
وضع  لقايون  تم   2021 1 ماي 

محدودة  شركة  لتأسيس   ألسا�سي 

 ملسؤولية باملميز ت  لتالية:

 MERROUK FRERES  :  لتسمية 

  .TRANS

ذ ت  ملسؤولية  شركة   :  لشكل 

 ملحدودة.
رأسما1  حدد   : رأسما1  لشركة 

مقسمة  درهم   100.000 في   لشركة 

بقيمة  حصة  جتماعية   1000 إلى 

ومقسمة  للو حدة  در هم   100

كمايلي :

حصة   500 محمد  مروك   لسيد 

و لسيد مروك  لحسين 500 حصة.

رقم  مقر  لشركة:  لطابق  الو1 

2152 مكرر حي  مهايش دو ر  خربان 

جماعة  لتمسية  يت  ملو1.

:  لنقل  لوطني  نشاط  لشركة 

و لدولي للبضائع لحساب  لغير.

 لتسيير : عين  لسيد مروك محمد 

كمسير للشركة ملدة غير محدودة.

بتوقيع  ملزمة  :  لشركة   لتوقيع 

 ملسير مروك محمد.

إلى  يناير  فاتح  من   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبر.

 ملدة :  مدة  لشركة محددة في 99 

سنة.

بكتابة  تم  إليد ع  لقايوني 

إليزكان  باملحكمة  البتد ئية   لضبط 

 1102 2021 تحت رقم  12 ماي  يوم 

ورقم  لسجل  لتجاري  23309.

427 P

STE MERCURY CERAMICA
S.A.R.L

تأسيس  لشركة
بتاريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 

30 أبريل 2021، تم تأسيس  لشركة 

ذ ت  ملميز ت  لتالية:

  STE  :  لتسمية  الجتماعية 

 .MERCURY CERAMICA sarl

 لهدف  الجتماعي : بيع  لزليج.
ب    331 رقم   :  ملقر  الجتماعي 

تجزئة  لهدى أكادير.

 100.000  :  لرأسما1  الجتماعي 

درهم مجزأة إلى 1000 حصة من فئة 

100 درهم للحصة  لو حدة

خالد  تعين  لسيد  تم   :  لتسيير 

ملدة                                  للشركة  كمسير  بوخريص 

غير محدودة.

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لنهائي.

تم  إليد ع  لقايوني لدى مصلحة 

باملحكمة  لتجارية  كتابة  لضبط 

أكادير بــتاريخ  :  06/05/2021 تحت 
رقم  99153.

428 P

STE PHARMACIE OUAHBI
SARL AU

رأسمالها : 2.000.000 درهــم
مقرها : ز وية شارع عبد  لعزيز 
ماسيوشارع  لوحدة  لوطنية

حي  ملوظفين- أكادير
س.ت : 17201

ملشاور ت  لجمع  لعام  طبقا 
 لتأسي�سي  ملنعقد بتاريخ 17 ديسمبر 
مع  شركة  تأسيس  تم   ،2020

 لخصائص  لتالية :
 STE PHARMACIE : سم  لشركة 

.OUAHBI SARL AU
رأس  ملا1 : 2.000.000 درهــم.

حميد  :  لسيد   لشريك  لوحيد 
وهبي.

مقرها  ألسا�سي : ز وية شارع عبد 
وشارع  لوحدة  لوطنية   لعزيزما�سي 

حي  ملوظفين- أكادير.
:  ستغال1   لنشاط  الجتماعي 

وإد رة صيدلية.
في  تسجيلها  مند  عاما   99  :  ملدة 

سجل  لتجارة و لشركات.
 ملسيرة :  لسيد حميد وهبي.

باملحكمة  تم   إليد ع  لقايوني 
أبريل   27 بتاريخ  بأكادير   لتجارية 

2021، تحت رقم99307.
429 P

STE PHARMACIE LOLITA
SARL AU

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة

فبر ير   2 في  للعقد  ملؤرخ  طبقا 
تأسيس شركة  ملسؤولية  تم   ،2021

محدودة    بالخصائص  لتالية :  
 STE PHARMACIE  :  السم  

    LOLITA SARL AU
 لهدف  :   تشغيل وإد رة صيدلية.

رأسما1  ملجموعة  : 100000.
 لتسيير و  لتوقيع : لبنى  كز 1.

735  لطابق   :  ملقر  الجتماعي 
تجزئة  يز   رقم  س  بلوك   ألر�سي 

تد رت  كادير.
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 ملدة :  99 سنة.

للمجموعة  تم  اليد ع  لقايوني 

باملحكمة  لتجارية  بالسجل  لتجاري 

بتاريخ   98718 رقم  تحت  بأكادير 

17مارس 2021.

 430 P

  Société PHARMACIE

MOUTAMASSIK

S.A.R.L A.U 

Au capital de 695.000 DH

 SIEGE SOCIALE : 233 IMM.

 16 RESIDENCE TAFOUKT

DCHEIRA INEZGANE

تـأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة ذ ت شريك وحيد

بين  لشركاء  بمقت�سى عقد عرفي 

ذ ت  ملسؤولية  شركة  تأسست 

وحيد.  شريك  ذ ت   ملحدودة 

وعناصرها كالتالي :

تحمل  سم   :  لشركة   لتسمية 

صيدلية متمسك   ش.م.م. ش.و.

 :  لغرض  الجتماعي  ألسا�سي 

صيدلية.

 16 عمارة   233  :  ملقر  الجتماعي 

تجزئة تافوكت  لدشيرة  يزكان.

في  حدد   :  لرأسما1  الجتماعي 

 6.950 مقسم  لى  درهم   695.000

درهم   100 بقيمة  حصة  جتماعية 

للحصة.

تخويل  تم   : و إلمضاء   لتسيير 

 Mme. إلى  لسيد:   لتسيير و إلمضاء 

-AOUATIF MOUTAMASSIK

بكتابة  تم  إليد ع  لقايوني  وقد 

 لضبط لدى هيئة  ملحكمة  البتد ئية 

بتاريخ      23307 رقم    تحث  بإيزكان  

12 ماي 2021.

431 P

مكتـــب  يلو فينونسيا1 لال ستشار ت ش. م.م. 

عمــارة1 شقة 1 شــارع تيتو بأكادير

 STE PELMA TRANS  

 SARL 

رأسمالها : 100.000 درهم 

بتأسيس شركة

تأسست  عرفي  عقد  وبموجب 

شركة د ت  ملسؤولية  ملحدودة تحت 

 STE PELMA TRANS « SARL « إسم

بتاريخ 6 ماي 2021. 

هدفها :

مقاو1 في يقل  ملستخدمين.

تجاري   محل   :  لعنو ن  لتجاري 

حي  لد خلة  شارع  لزيزفون   9 رقم 

بأكادير.

موزعة  درهم   100.000 رأسمالها 

حصة   كل  قيمة  حصة   1000 إلى 

100در هم، موزعة كما يلي :

 لسيد أصبان خالد  : 500 حصة.        

 500  : عبد  لكريم  بدوي   لسيد 

حصة.    

تعيين  تم   : تسيير  لشركة 

بدوي  و لسيد  خالد  أصبان   لسيد 

ملدة  للشركة  مسير   عبد  لكريم 

كامل  تخويلهما  مع  محدودة  غير 

 لصالحيات حسب  لقايون  السا�سي 

للشركة.

 ملدة : 99 سنة من تاريخ تأسيسها.

بمكتب  تم   إليد ع  لقايوني 

لدى  ملحكمة  لتجارية   لضبط 

بتاريخ    99111 رقم  تحت  بأكادير، 

6 ماي 2021.

 STE PELMA سجلت  لشركة 

بالسجل  لتجاري   TRANS SARL

بتاريخ   17327 رقم  تحت  بأكادير 

6 ماي 2021.

432 P

 SOCIETE OUAD NOUN

PREFA
SARL

Au Capital de 100.000 Dhs    

 Siège Social est fixé à: BLOC      

 F N 96 HAY MLY RACHID

LAAYOUNE

ICE: 002786889000001

تـــأسيــس  شركة
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة  تأسيس  تم   ،2021 17 مارس 

باملميز ت  ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

 لتالية :

 لتسمية :  شركة  و ديون بريفا.

 ملقر  الجتماعي : بلوك ف رقم 96 

حي موالي رشيد  لعيون.

درهم   100.000  :  لرأسمـــــــــــــا1 

فئة  من  حصة   1000 على  مقسمة 

100 درهم.

أو  متنوعة  :  عما1   لهــــــدف 

إنشاء ت، لبناء.

  100 بيروك  محمد   :  لشــــــــــــــركاء 

حصة.

محمد توفيق  100 حصة.

أحمد أبوزيد 100 حصة.

 لحبيبة أبوزيد 100  حصة.

 ملسير  لقايوني : محمد بيروك.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

أبريل   22 بتاريخ  بالعيون   البتد ئية 

2021 تحت رقم 2021/1291. 

433 P

 OSMANLI SERAMIC 
ش.م.م د ت شريك وحيد

تأسيس
في  عرفي  ملؤرخ  عقد  بمقت�سى 

بتاريخ  و ملسجل   2021 فبر ير   22

تأسيس  تم  بايزكان   2021 فبر ير   23

OSMANLI SERAMICشركة

ش.م.م. ذ ت شريك وحيد.

هدفها :

أشغا1  لبناء. 

أشغا1 مختلفة.

2  لطابق  : رقم   لعنو ن  لتجاري 

 الو1 حي  ملرس  لدشيرة   يزكان.

إلى  موزعة   100000 رأسمالها 

 100 حصة  كل  قيمة  حصة   1000

درهم  كتتبت على  لشكل  آلتي :

 لسيد فتيح كر لي : 1000 حصة.

كر لي  فتيح  تعيين  لسيد   تم 

كمسير للشركة ملدة غير محدودة. 

فتيح  توقيع  لسيد  تم  عتماد 

و لوثائق  جميع  لعقود  في  كر لي 

 إلد رية. 

99 سنة  :مدة عمر  لشركة   ملدة 

من تاريخ تأسيسها  لنهائي.

رقم   لسجل  لتجاري  إليضاحي 

.23073

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

بتاريخ20  بريل  بايزكان   البتد ئية 

2021  تحت رقم 922.     

434 P

Cabinet

IDJAMAA CONSEILS 

: Siège social

 N°701, LOT MESUGINA, DRARGA,

AGADIR

Tél : 06-62-61-12-88

E-mail :Idjamaa.conseils@gmail.com

ORAGA
محضر   لجمع   لعام   بمقت�سى 

و لذي   ،2021 أبريل   9 في    ملنعقد  

ذ ت  شركة  تأسيس  بموجبه  تم 

مسؤولية محدودة مميز تها كالتالي : 

.ORAGA : السم  لتجاري 

مسؤولية  ذ ت  شركة   :  لصفة 

محدودة.

 لرأسما1 : 100.000 درهم.

حيث يتوفر :

على500  تنزفت  عصام   لسيد 

حصة.

 500 على  رشيد  لغز لي   لسيد 

حصة.

تسويق  ملنتجات   :  لهدف 

 لفالحية.

 ملناقصة.
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باالستير د  يقوم  وسيط  أو  تاجر 
و لتصدير. 

در ركة  نعبادو  تكادير   :  لعنو ن 
 كادير.

فاتح  من  تبتدئ   :  لسنة  ملالية 
يناير إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

طرف  لسيد  من  تسير   :  لتسيير 
عصام تنزفت و لسيد رشيد  لغز لي.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 2021 ماي   10 بأكاديرفي   لتجارية 

تحت  لرقم  لترتيبي99190.
435 P

STE RA.BEL.TRANS
SARL AU

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى   
شركة  تأسست   ،2021 أبريل   8
محدودية  ملسؤولية ذ ت  لخصائص 

 لتالية :
 STE RA.BEL.TRANS  :  لتسمية 

.S.A.R.L A.U
رأسمالها :  000 100  درهم.

مقرها  الجتماعي : حي تيليال عمارة 
س 1866 أكادير.

:  ستير د   لهدف  الجتماعي 
أيو ع  جميع  وتسويق  وتوزيع 
من  وغيرها  و ملناز1  أثاث  ملباني 
 ملعد ت  ملستعملة،  لتجارة 

 لخارجية، الستير د و لتصدير.
بن  :  لسيد  و لتسيير   إلد رة 
لبطاقة  رشيد،  لحامل   ملامون 

   A836961 لتعريف  لوطنية رقم 
تم  إليد ع  -  إليد ع  لقايوني: 
باكادير  باملحكمة  لتجارية   لقايوني 
رقم  تحت   30/01/2021 يوم 
رقم  99353،  لسجل  لتجاري 

.17217
436 P

STE PROPRE ALITKANE
 SARL

بمقت�سي عقد عرفي  ملؤرخ بتاريخ  
1 فبر ير 2021،  بايزكان  تم تأسيس 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 

تحمل  لخصائص  لتالية :

 STE PROPRE  :  لتسمية 

.ALITKANE SARL
زيقة   18 رقم   :   ملقر  الجتماعي 

تجزئة  قرقاو  لدشيرة   1901

 لجهادية.
 رأس  ملا1   :   100.000 درهم.

  ملدة : 99 سنة.

  ملسير :   لسيد جوشت عبد هللا.

آو  مختلفة  أشغا1   :   لنشاط 

أشغا1  في  مقاو1  أعما1  لبناء، 

 لتنظيف،  لتجارة.    

تم  إليد ع  لقايوني لدي  ملحكمة 

مارس  فاتح  في  بايزكان    البتد ئية 

2021 تحت رقم 515.

437 P

SIGMA TRUCK الشركة
 ش م م 

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

2019، تم تأسيس  لشركة  15 يناير 

ذ ت  ملميز ت  آلتية :

 SIGMA :  لشركة   لتسمية 

TRUCK ش.م.م ش.و.
32 الفير ي   : رقم   ملقر  الجتماعي 

أدميم أيت ملو1.
رأس  ملا1 : 100.000 درهم.

 ملسير :  لسيد شاكر  لحبيب.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

فبر ير   19 بتاريخ  بإيزكان   البتد ئية 

.2019

 تحت رقم 322.

438 P

STE SAVAYA SPA
SARL AU

بتاريخ  منعقد  جمع  بموجب  قرر 

تأسيس شركة ذ ت   2021 أبريل   27

 لخصائص  لتالية :

 لتسمية : لقد تم تسمية  لشركة 

سفيا س ب     شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة.
حي   29 رقم  مقر  لشركة    : مقر 

1  لطبق   مسريات محل تجاري رقم 

 لسفلي  كادير. 

  100.000 في  : حدد  رؤوس أمو 1 

درهم مقسومة إلى 1000  حصة من 

100 درهم للو حد وموزعة كالتالي :

حسناء                  لسيدة  لعسوري 

1000 حصة.

 ملجموع : 1000حصة.

أهد ف  لشركة  من   :  ملوضوع 

مؤسسة  لتدليك و  لتجميل.

 لتسيير : يعتبر  لسيدة  لعسوري 

غير  ملدة  لشركة  حسناء  ملسيرة 

محدودة.

 ملدة : 99 سنة  بتد ء من تأسيسها 

حسب  ملحضر  لتأسي�سي.

 إليد ع  لقايوني : لقد تم  إليد ع 

لدى  ملحكمة  لتجارية   لقايوني 

تحت   2021 ماي   12 بتاريخ  باكادير 
رقم  99517،  لسجل  لتجاري  رقم 

.17113

439 P

SAADI MENUISIER
SARL A.U 

تأسيس
للجمع   لعام  بموجب عقد عرفي 

 ملنعقد يوم 11 أبريل 2021 و ملسجل 

تم   2021 أبريل   26 يوم  بأكادير 

تحديد  لقايون  ألسا�سي لشركة ذ ت 

ذ ت  ملو صفات  محدودة  مسؤولية 

 لتالية :

 لهدف : يهدف نشاط  لشركة إلى: 

 لنجارة بالعود .

جميع   شغا1  الملنيوم .

متنوعة, لزجاج   لحد دة, شغا1 

و  لتزيين.

 عما1  لتعاقد.
: حي حرفي سوق   ملقر  الجتماعي 

 لثالثاء جماعة سيدي وساي ماسة.

 ملدة : 99 سنة.
في  محدد   : رأسما1  لشركة 

20.000  درهم يملكها :

 لسعدي ياسين 200 حصة.

 لسنة  الجتماعية : من فاتح يناير 

إلى 31 دجنبر.

 لتسيير : يسير  لشركة وملدة غير 
محدودة  لسيد لسعدي ياسين.

كتابة  لدى  تم  إليد ع  لقايوني  
بإيزكان  باملحكمة  البتد ئية   لضبط 

يوم 10 ماي 2021 رقم 1071.10.
440 P

S.W.F.T TRANS
تأسيس شركة

في  عرفي  ملؤرخ  عقد  بمقت�سى 
شركة  تأسيس  تم   2021/01/20

S.W.F.T TRANS .م.م. م.
هدفها  : يقل  ألشخاص للغير.

عميرة  حي  لنية  يت   : -  لعنو ن 
شتوكة  يت باها.

درهم   100.000  : رأسمالها   -
كل  قيمة  حصة   1000 إلى  موزعة 

حصة 100درهم.
جو د  و لزين  تعيين  لسيد  تم 
غير  ملدة  للشركة  و  ملوقعة  كمسيرة 

محدودة.
-  ملدة  :مدة عمر  لشركة 99 سنة 

من تاريخ تأسيسها  لنهائي.
رقم  - لسجل  لتجاري  إليضاحي 

.23269
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني   -
ماي   10 بتاريخ  أليزكان   إلبتد ئية 

2021 تحت رقم 1068.
441 P

” Société” ROZAKI
شركة محدودة  ملسؤولية

رأسمالها 0.000،00 10 درهم
 ملقر  الجتماعي : بدو ر أوالد إبر هيم 

أوالد برحيل عمالة تارود يت.
بتاريخ  عرفي،  عقد  بمقت�سى 
وضع  لقايون  تم   ،2021 أبريل   28
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة.
“ROZAKI” باملميز ت  لتالية :

 لشركاء : 
مغربي،  كما1،  إبر هيم   لسيد 
30/08/1970،  لحامل  سنة  مزد د 
رقم  لبطاقة  لتعريف  لوطنية 
عبو  أوالد  بحي  JC  لساكن   100367

أوالد برحيل عمالة تارود يت.



عدد 5666 - 21 شو 1 1112 )2 يوييو 2021)الجريدة الرسمية   11020

 ملوضوع :

تتخذ  لشركة كموضوع لها  آلتي :

يقل  لبضائع لحساب  لغير. 

 لتسمية :

 ROZAKI  S.A.R.L « شركة ذ.م.م

.AU

أوالد  بدو ر   :  ملقر  الجتماعي 

إبر هيم أوالد برحيل عمالة تارود يت.

 ملدة : تسعة و تسعون سنة  بتد ء 

من تاريخ تسجيل  لشركة في  لسجل 

 لتجاري.

رأسما1  حدد   : رأسما1  لشركة 

درهم   10.0.00.000 ب   لشركة 

مقسمة إلى 1000حصة من فئة 100 

درهم موزعة كتالي :

 لسيد إبر هيم كما1 1000حصة 

 جتماعية.

 ملجموع 1000 حصة  جتماعية.

كما1  إبر هيم  :  لسيد   لتسيير 

عين مسير للشركة و يلزمها بتوقيعه 

 ملنفرد ملدة غير محددة.

من  تبتدئ   :  لسنة  الجتماعية 

فاتح يناير و تنتهي في 31 ديسمبر من 

كل سنة.

توزع  ألرباح  لصافية   :  ألرباح 

لالحتياط  في  ملائة   5 خصم  بعد 

 لقايوني على  لشركاء حسب حصتهم 

إلى  جديد  من  تنقل  أو  في  لشركة 

 لسنة  ملو لية.

تم  إليد ع   :  إليد ع  لقايوني 

لدى  بكتابة  لضبط   لقايوني 

بتاريخ  بتارود يت   ملحكمة  البتد ئية 

رقم  لسجل  تحث   2021 ماي   06

 لتجاري 7713.
مقتطف من أجل  إلشهار

442 P

 TIDRA LUXURY
 S.A.R.L 

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
وضع  لقايون  تم   ،2021/01/26

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

محدودة ذ ت  ملميز ت  لتالية :

TIDRA LUXURY : لتسمية 
ذ ت  شركة   :  لشكل  لقايوني 

مسؤولية محدودة.
رأسمالها : 000 100 درهما موزعة 

على 1000 حصة.
 E-IC  80 رقم   :  ملقر  الجتماعي 

مكرر تجزئة  ركاية  يت ملو1.
 ملدة : 99 سنة.

 لنشاط : تحويل وتثمين  ملنتجات 
في  لسوق  ملحلي  وتسويقها   ملحلية 
زيت  وتصدير  إيتاج   / و ألجنبي 
 ألركان ومشتقاته / تصدير  ملنتجات 
ومنتجات  لصناعة   لفالحية 

 لتقليدية.
 لشركاء :  لشكد لي عاد1 / صابي 

حسناء. 
 ملسير : صابي زكرياء.

:  ملحكمة   إليد ع  لقايوني 
بتاريخ  بايزكان   إلبتد ئية 

06/05/2021 تحت رقم 1055
 لسجل  لتجاري : رقم 23217

443 P

 STE STAR D’OR TRANS
» s.a.r.l  a.u «

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة  تأسست   22/01/2021
وحيد  شريك  محدودية  ملسؤولية 

ذ ت  لخصائص  لتالية :
 STE STAR D’OR  : -  لتسمية 

 » TRANS » s.a.r.l  a.u
- رأسمالها : 000.00 100 درهم.

- مقرها  الجتماعي : زيقة 598 رقم 
05 درب مبارك بو ركان أكادير. 

.يقل   -  : -  لهدف  الجتماعي 
 لبضائع لحساب  لغير .
-  لتصدير و الستر د.

-  لتجارة. 
-  إلد رة و لتسيير :  لسيد أصبان 
لبطاقة  لتعريف  هللا  لحامل  عبد 

 J295993 لوطنية رقم 
تم  إليد ع   : -  إليد ع  لقايوني 
بأكادير  باملحكمة  لتجارية   لقايوني 
رقم  تحت   12/05/2021 يوم 
رقم  99537،  لسجل  لتجاري 

.17135
444 P

C.A CONSEIL

 Siège social  : 97، 1ER ETAGE، AVENUE

 ،MANSOUR DAHBI، CITE DAKHLA

 Tél/ 05 28 237 626 Fax 05 28 22 81 55

E-mail  : cabinet_arrad@yahoo.fr

Agadir

 STE SOUSS & SOUTH

AGENCY

SARL

محضر  لجمع  لعام  بمقت�سى 

و لدي   20/01/2021 في   ملنعقد 

ذ ت  شركة  تأسيس  بموجبه  تم 

مسؤولية محدودة مميز تها كالتالي : 

 SOUSS & SOUTH  :  السم 

 AGENCY SARL STE

مسؤولية  ذ ت  شركة   :  لصفة 

محدودة

 لرأسما1 : 100.000.00 درهم 

 لهدف :  -مشغل  ملطاعم و ملقاهي

-  لعنو ن : 18  لشقة 1  لطابق 1 

زيقة  لزهور رياض  لسالم  كادير.

فاتح  من  لتبدأ   : -  لسنة  ملالية   

يناير إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

 لتسيير : تسير  لشركة من طرف 

 لسيد حميدوش محمد . 

باملحكمة  ثم  اليذ ع  لقايوني 

 06/05/2021 في  باكادير   لتجارية 

99111 لسجل  لتجاري  رقم  تحث 

رقم 17333 . 

445 P

Cabinet

IDJAMAA CONSEILS 

 Siège social  : N°704، LOT MESUGINA،

DRARGA، AGADIR

Tél  : 06-62-61-12-88

E-mail  : Idjamaa.conseils@gmail.com

VOITURES TILILA

محضر  لجمع  لعام  بمقت�سى 

17/01/2021و لدي  في   ملنعقد 

ذ ت  شركة  تأسيس  بموجبه  تم 

مسؤولية محدودة مميز تها كالتالي : 

 VOITURES:  السم  لتجاري 

TILILA

مسؤولية  ذ ت  شركة   :  لصفة 

محدودة.

 لرأسما1 100.000.00 :درهم .

حيث يتوفر  :

على1000  عبدو  رضو ن   لسيد 

حصة.

بيع  لسيار ت  و  شر ء   -:  لهدف 

 ملستعملة.

عمارة  :شارع  سنفو   لعنو ن  
1588 رقم 1حي تيليال  كادير .

فاتح  من  تبتدئ   :  لسنة  ملالية 

يناير إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

طرف  من  تسير   :  لتسيير 
 لسيد رضو ن عبدو. 

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 01/05/2021 في  بأكادير   لتجارية 

تحت  لرقم  لترتيبي 99111.

446 P

STE VERO MARBRE
 SARL

يوم  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

ذ ت  إنشاء شركة  تم   2021/01/13

 لخصائص  لتالية :

 STE VERO MARBRE : لتسمية 

.S.A.R.L
6 حي سيدي  رقـم   1 بلوك   :  ملقر 

ميمون قصبة  لطاهر  يت مـلو1. 

بيـع  لـرخـام   : غـرض  لشركة 

بالـتقـسيط.

درهم   100.000  :  لرأسما1 

من  يقدية  حصة   1000 إلى  مقسم 

فئة 100درهم كمايلي  : 

 وزيد مينة : 500 حصة - 

  يت طالب عاد1 : 500 حصة - 

  لتسيير في شخص  وزيد مينة - 

   إليد ع  لقايوني وضع باملحكمة 

 البتد ئية بايزكان يوم 06/05/2021 
و  لسجل  لتجاري   1053 رقم  تحت 

تحت رقم 23213 
مقتطف قصد  إلشهار.

447 P
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 مكتب حسابات شحودي
زيقة 7 بلوك 1 رقم 98 شارع  ملقاومة  يت 

ملو1، 86150،  يت ملو1  ملغرب

 SOCIETE TRANSPORT
CABALLO

SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  الجتماعي  : رقم 826 

بلوك ب  لحي  لصناعي  يت ملو1.
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
23277

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لقايون  تم   2021 21  بريل 
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية :
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
تسميتها  بمختصر   القتضاء 
 SOCIETE TRANSPORT

 : CABALLO SARL AU
مقاولة   : بإيجاز  غرض  لشركة 

للنقل لحساب  لغير.
 826 عنو ن  ملقر  الجتماعي :رقم 

بلوك ب  لحي  لصناعي  يت ملو1
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000  : مبلغ رأسما1  لشركة 

درهم، مقسم كالتالي :
 : بن  لغالي  إسماعيل   لسيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
بن  لغالي  لحي  إسماعيل   لسيد 
 لصناعي رقم 826 بلوك ب  يت ملو1 

 ملغرب.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
بتاريخ   البتد ئية  يزكان 

10/05/2021 تحت رقم 1076.
448 P

FIDUCIAIRE NADIM

ZIDANI AHMED COMPTABLE AGREE

0666531378

STE TRANS DIBYANI
S.A.R.L AU

شركة محدودة  ملسؤولية

من شريك و حد

ICE 002781313000001

تأسيس
بأيت  مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 

ملو1 28/01/2021 تم وضع  لنظام 

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

و لتي  و حد  شريك  من   ملحدودة 

تكمن مميز تها فيما يلي :

 STE TRANS «  :  لتسمية 

DIBYANI « S.A.R.L AU

غرض  لشركة  يمكن   :  لغرض 

لحساب  أو  لحسابها  لخاص  سو ء 

أخرى  دولة  أي  وفي  في  ملغرب   لغير 

فيما يلي

للبضائع  و  لدولي   لنقل  لوطني 

لحساب  لغير 

مقر  لشركة : يوجد مقر  لشركة 

أزرو  حي  لجديد   11 رقم   03 ببلوك 

أيت ملو1.

 ملدة : حددت مدة  لشركة في 99 

سنة  بتد ء  من تاريخ تكوينها  لنهائي.

رأسما1  يبلغ   : رأسما1  لشركة 

 لشركة مائة ألف درهم 100000.00 

مقسم إلى ألف حصة ذ ت مائة 100 

درهم كقيمة لحصة  لو حدة، 

 1000 :  لسعيد  لدبياني   لسيد 

حصة.

 لسنة  ملالية : تبتدئ في فاتح يناير 

وتنتهي في 31 ديسمبر.

يسير  لشركة  لسعيد   :  لتسيير 

 لدبياني ملدة غير محدودة.

كتابة  لدي  تم  إليد ع  لقايوني 

إيزكان  باملحكمة  البتد ئية   لضبط 

عدد  تحت   07/05/2021 بتاريخ 

.2021/1063

449 P

 AZUL
CONSULTANT

 Siège Social  : Avenue Bir Anzarane N°1
Majmaa Lahbab Taroudant

 TEL  : 05.28 85 33 71 GSM  :
06.62.16.26.59

E-mail  : naouar09@yahoo.fr
Constitution de Société

Comptabilité
Paie

Audit
Fiscalité

Organisation Comptable

TOUGHMERT SERVICES
Sarl AU

رأسمالها 100.000 درهم
شركة محدودة  ملسؤولية

من شريك و حد
تأسيس

موقع  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 2021 15  بريل  بتاريخ  بتارود يت 
مسؤولية  ذ ت  شركة  تأسست 
تحمل  وحيد  بشريك  محدودة 

 ملو صفات  لتالية  : 
 TOUGHMERT  لتسمية . 

.SERVICES Sarl AU
 ملوضوع : موضوع  لشركة هو :

 لتحويالت  ملالية أو  لنقدية. 
في  محدد   : رأسما1  الجتماعي 
 1000 إلى  موزع  درهم    100.000
درهم   100 بفئة  يصيب  جتماعي 

للو حد مكتتبة ومسددة كلها. 
أربعاء  سوق   :  ملقر  الجتماعي 
قيادة  توغمرت  جماعة  مكنون 
 لفيض أوالد برحيل إقليم تارود يت. 
 ملدة : مدة  لشركة محددة في 99 
في  تقييدها  تاريخ  من  تحتسب  سنة 

 لسجل  لتجاري.
: ستكون  لشركة مسيرة   لتسيير 
: لسيد  طرف  من  محددة  غير  وملدة 

علي  يت عمر.
بكتابة  تم  إليد ع  لقايوني  وقد 
باملحكمة  البتد ئية   لضبط 
 2021 ماي   01 بتاريخ  بتارود يت 
تحت رقم 385 )رقم  لسجل  لتجاري 

7691 تارود يت(.
مختصر لغاية  لنشر

450 P

STE RAHMANE SERVICES
SARL

إعـــالن قايــوني                           
بمقت�سي عقد عرفي  ملؤرخ بتاريخ  

تأسيس  تم  بأكادير  مارس2021    25

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 

تحمل  لخصائص  لتالية :

 STE RAHMANE  لتسمية: 

. SERVICES SARL

  ملقر  الجتماعي :   زيقة أدر ر رقم 

121 حي  ير ك بو ركان أكادير .

 رأس  ملا1   :   100.000.00 درهم.

  ملدة : 99      سنة  .

عبد  لرحمان    ملسير:   لسيد 

أشنار .

  لنشاط: 

-تجزئات عقارية.

 - منعش عقاري.

 – أشغا1 مختلفة وأشغا1  لبناء.           

تم  إليد ع  لقايوني لدي  ملحكمة 

 2021 ماي   17 في  بأكادير    لتجارية 

تحت رقم 99555.

451 P

SOCIÉTÉ TALUS SEA FOOD
إعالن عن تأسيس شركة

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

حررت  بأكادير   20 مارس21   09  

محدودة  ملسؤولية  شركة  قو يين 

خصائصها كالتالي:

 SOCIÉTÉ TALUS: شركة   سم  

.SEA FOOD

وحفظ  ألسماك   لهدف تجهيز 

و لقشريات و لرخويات.

ج / م 7 مبنى 21   ملقر  الجتماعي : 

إقامة بيتي سكن حي محمدي أكادير.

تاريخ  من  99 سنة  بتد ء    :  ملدة 

 لتأسيس  لنهائي.

 لرأسما1  الجتماعي :حدد في مبلغ 

500.000 درهم.

بتسيير  لشركة  يقوم   :  لتسيير 

وملدة غير محدودة  لسيد :
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-إبر هيم  لبطاح.

-سعيد  لعدر وي.

 اليد ع  لقايوني :  إليد ع  لقايوني 

بكتابة  لضبط باملحكمة  لتجارية تم 

بأكادير بتاريخ   6 ماي2021 تحت رقم 

.99118

452 P

STE HAMZA TIMOLAY
إعالن عن تأسيس

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

حررت  ببيوكرى    2021 27  بريل 

قو يين شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

خصائصها كالتالي : 

 STE تيموالي  همزة   :  السـم 

              .HAMZA TIMOLAY

-  ألهد ف: 

-1 يقل  لبضائع لحساب للغير. 

مر فق  بدون  يقل  ملتاع   2-

لحساب  لغير. 

-  ملقر  الجتماعي     : حي تيليال رقم 

36 بيوكرى  شتوكة  يت باها .

-  لرأسما1  الجتماعي  : 100.000 

من  سهم   1000 إلى  مقسمة  درهم 

يملكها  لسيد حمزة  100درهم،  لتي 

 وخوش.      

-  لتسيير: حمزة  وخوش.

تم  إليد ع   : -  إليد ع  لقايوني   

بايزكان   لدى  ملحكمة  البتد ئية 

تحت  أبريل   2021 20  بريل  بتاريخ 
رقم926 

453 P

MARIFOR TRAVAUX
إعالن عن تأسيس

فاتح  بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة  قو يين  حررت  فبر ير2021 

خصائصها  محدودة  مسؤولية  ذ ت 

كالتالي  :   

لالشغا1   فور  موري   :  السـم 

          .  MARIFOR TRAVAUX

-  ألهد ف:

-1حفر  البار.

-2  شغا1 متعددة أو  لبناء .      

 -  ملقر  الجتماعي :دو ر  لخربة  يت 
باها  ومال1 و د  لصفاء بيوكري.

-  لرأسما1  الجتماعي  : 100.000 
من  سهم   1000 إلى  مقسمة  درهم 
100درهم،  لتي يملكها  لسيد محمد 

 لعرف.      
-  لتسيير: محمد  لعرف.

تم  إليد ع   : -  إليد ع  لقايوني   
بايزكان   لدى  ملحكمة  البتد ئية 
بتاريخ 25  فبر ير  2021  فبر ير تحت 

رقم191.
454 P

 SOCIETE TIZAGOUNAC
 SARL

ICE 002801266000011
 تأسيس

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم   2021 07  بريل  بتاريخ  بتيزييت 
وضع قايون أسا�سي لشركة محدودة 
تحمل  لخصائص  و لتي   ملسؤولية 

 لتالية:
 SOCIETE  لتسمية: 

.  TIZAGOUNAC SARL
:   ستغال1   لهدف  الجتماعي 

 ملقالع. 
رأس  ملا1 :  حدد في 100.000.00 
من  حصة   1000 إلى  مقسمة  درهم 

فئة 100 درهم موزعة كالتالي:
بمجموع   - لسيد  كر م  حمد 

500 حصة.
- لسيد  يت ياصر  حمد بمجموع  

500 حصة. 
 ملدة : -  99 سنة  بتد ء من تاريخ 

تأسيسها.
بوتيركي  دو ر   ملقر  الجتماعي:  

جماعة أربعاء رسموكة تيزييت.
 ملسيرون :

مسير   ياصر  حمد  - لسيد  يت 
للشركة وملدة غير محدودة.

بكتابة  تم   :  إليد ع  لقايوني 
 لضبط باملحكمة  البتد ئية بتيزييت 
بتاريخ  150/2021 رقم   تحت 

 21 أبريل 2021.
455 P

SOCIETE PRODUCT-
  PHARMA
   SARL AU

ICE  002798037000093
تأسيس

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم   2021 06  بريل  بتاريخ  بتيزييت 
وضع قايون أسا�سي لشركة محدودة 
تحمل  لخصائص  و لتي   ملسؤولية 

 لتالية:
 SOCIETE PRODUCT : لتسمية 

.PHARMA SARL AU
 لهدف  الجتماعي :

  بيع مستلزمات  لصيدلة.
رأس  ملا1 :  حدد في 100.000.00 
من  حصة   1000 إلى  مقسمة  درهم 

فئة 100 درهم موزعة كالتالي:
بمجموع   عي�سى  بن  رشيد   لسيد 

1000 حصة.
تاريخ  من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

تأسيسها.
زيقة   2 رقم   ملقر  الجتماعي:  
بمدينة  و د  للكوس  لحي  ملحمدي 

تيزييت.
 ملسيرون:

مسير   عي�سى  بن  رشيد  - لسيد 
للشركة وملدة غير محدودة.

بكتابة  تم   :  إليد ع  لقايوني 
 لضبط باملحكمة  البتد ئية بتيزييت 
 1 بتاريخ   161/2021 رقم  تحت 

ماي2021.
456 P

THARAWAT DISTRIBUTION
تـــأسـيــس

 28 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بأكاديرتم تأسيس شركة  أبريل2021 

محدودة  ملسؤولية صفاتهاكمايلي :
 T H A R A W A T : لتسمية  

.DISTRIBUTION
 لهــدف:  تهدف  لشركة أساساإلى:

-تسويق  لبهار ت.
وتوزيع  ملنتجات  -تسويق 

 لغذ ئية.

 ملقر  الجتماعي:  لطابق  لسفلي 
رقم 221  عمارة 80 قطاع رقم 8 حي  

 لسالم  كادير.

تاريخ  من  99سنة  بتد ء   :  ملدة 

 لتسجيل بالسجل  لتجاري.

رأسما1  لشركة  :حدد   لرأسما1 

إلى  مقسمة  درهم   100.000,00 في 

درهم   100 بقيمة  حصة   1000

للو حدة.

 500 هللا  عبد  عمر  د  - لسيد 

حصة.

 500 محجوبة  لياس   لسيدة 

حصة.

هللا   عبد  : لسيدعمر  د   لتسيير 

على جميع  لوثائق  وكدلك  لتوقيع   ,

غير  ملدة  وذلك  و الد رية   لبنكية 

محدودة.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

7 ماي2021  بتاريخ   لتجارية ألكادير 

ورقم  لسجل   99181 رقم  تحت 

 لتجاري 17367.

457 P

 Sté ULTRAX

 CONSTRUCTION

 BATIMENT ET TRAVAUX

PUBLIC
 UCBTP 

 SOCIETE  A  RESPONSABILITE

LIMITEE

 AU  CAPITAL  DE : 100.000,00

dhs

 SIEGE SOCIAL: AV EL

 KHAWARIZMI N°101

  MOKARRAR HAY EL MASSIRA

AGADIR

ICE :002808226000082

وبموجب  أبريل2021   21 بتاريخ 

ذ ت  شركة  تأسست  عرفي  عقد 

 ملسؤولية   ملحدودة    تحت   سم :

 Société ULTRAX  -

 CONSTRUCTION  BATIMENT

. ET TRAVAUX PUBLIC  SARL
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هدفها    لبناء و ألشغا1  لعمومية  

 AV EL KHAWARIZMI: لعنو ن 

 N°101 MOKARRAR HAY EL

                                                                              .  MASSIRA  AGADIR
رأسمالها : 000. 100 درهم موزعة 

إلى 1000 حصة قيمة كل حصة 100 

درهم موزعة كما يلي :                                

محمد  لجوهري 500 حصة.                                                                                                                    

 دوجعا  بر هيم 500 حصة.

تعيين   محمد  تم  تسيير  لشركة 

ملدة  للشركة  كمسير    لجوهري  

كامل  تخويله  مع  محدودة  غير 

 لصالحيات حسب  لقايون  ألسا�سي                    

للشركة. 

تاريخ  من  سنة    99   :  ملدة 

تأسيسها.

باملحكمة  تم   إليد ع  لقايوني 

 لتجارية بأكادير تحت رقم 1676 .

 STE ULTRAX:    سجلت  لشركة

 CONSTRUCTION  BATIMENT

. ET TRAVAUX PUBLIC SARL

بالسجل  لتجاري ب بأكادير تحت 
رقم 17117  بتاريخ  15 ماي 2021.

Ste UCBTP SARL 

 AV EL KHAWARIZMI N°101 MOKARRAR

HAY EL MASSIRA  AGADIR

458 P

 SOCIÉTÉ ALLEMAGNE

MAROC RUSSIE TRADING
إعالن عن تأسيس شركة

بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

حررت  بأكادير   2021 مارس   25

محدودة  ملسؤولية  شركة  قو يين 

خصائصها كالتالي :

 SOCIÉTÉ  : شركة   سم  

 ALLEMAGNE MAROC RUSSIE

.TRADING

 لهدف  لتجارة في منتجات  لعناية 

بالنباتات.

عمارة 21 إقامة   ملقر الجتماعي : 

بيتي  لسكن  لحي  ملحمدي  كادير. 

تاريخ  من  99 سنة  بتد ء   ملدة :  

 لتأسيس  لنهائي.

 لرأسما1  الجتماعي :حدد في مبلغ 
100.000 درهم..

بتسيير  لشركة  :يقوم   لتسيير 
وملدة غير محدودة  لسيد :

-محمد خليل تزييتي.
 اليد ع  لقايوني  إليد ع  لقايوني 
بكتابة  لضبط باملحكمة  لتجارية تم 
تحت  ماي2021   11 بتاريخ  بأكادير 

رقم 99520.
459 P

 SOCIÉTÉ NEO-AGRO
INDUSTRIE

إعالن عن  لتأسيس شركة
 27 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
قو يين  حررت  بأكادير  أبريل2021 
شركة محدودة  ملسؤولية خصائصها 

كالتالي:
 S O C I É T É  سم  شركة : 

.NEO-AGRO INDUSTRIE
وحفظ  ألسماك  تجهيز   :  لهدف 
وجميع  و لرخويات  و لقشريات 

 ملأكوالت  لبحرية.
عمارة   7 م   / ج   ملقر  الجتماعي : 
محمدي  حي  سكن  بيتي  سكن   21

 كادير.
 ملدة :  99   سنة  بتد ء من تاريخ 

 لتأسيس  لنهائي.
في  حدد   :  لرأسما1  الجتماعي 

مبلغ 100.000 درهم.
بتسيير  لشركة  :يقوم   لتسيير 

وملدة غير محدودة  لسيد :
-فريد كر م.

 اليد ع  لقايوني  إليد ع  لقايوني 
بكتابة  لضبط باملحكمة  لتجارية تم 
تحت  ماي2021   17 بتاريخ  بأكادير 

رقم 99561.
460 P

SOCIÉTÉ AZOUR EXPRESS
تأسيس شركة

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
حررت  بأكادير   2021 28  بريل 
محدودة  ملسؤولية  شركة  قو يين 

خصائصها كالتالي :

 SOCIÉTÉ AZOUR : سم  شركة 

.EXPRESS

 لهدف :  نشطة  خرى للبريد
 ملقر  الجتماعي : زيقة  الخصاص 

رقم 126 حي  لسالم  كادير.

تاريخ  من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لنهائي.

في  حدد   :  لرأسما1  الجتماعي 

مبلغ 100.000 درهم.

بتسيير  لشركة  يقوم   :  لتسيير 

وملدة غير محدودة  لسيد :

محمد  لسكان.

 اليد ع  لقايوني :  إليد ع  لقايوني 

بكتابة  لضبط باملحكمة  لتجارية تم 

بأكادير بتاريخ 6 ماي 2021 تحت رقم 

.99160

461 P

GENERALE NIZAR
 SARL AU

 لتأسيس
 10 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

حررت  بــشــيــشــاوة   2021  بريل 

محدودة  ملسؤولية  شركة  قو يين 

ذ ت شريك وحيد خصائصها كالتالي :

 GENERALE NIZAR  :  السم 

.SARL AU

 لهدف : مخبزة ومحل حلويات.

محل  ملتو جد   :  ملقر  الجتماعي 

بالحي  إلد ري سيدي  ملختار شيشاوة.

تاريخ  من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتاسيس  لنهائي.

في  حدد   :  لرأسما1  الجتماعي 

مقسم  لى  درهم   100.000 مبلغ 

درهم   100 فئة  من  حصة   1000

للو حدة موزعة على  لشريك :

 لسيد  لحسن  والف 1000 حصة 

بمبلغ 100.000 درهم. 

فاتح  من  تبتدئ   :  لسنة  ملالية 

كل  من  دجنبر   31 في  وتنتهي  يناير 

سنة ما عد   لسنة  ملالية  الولى  لتي 

غاية  تاريخ  لتأسيس  لى  من  تبتدئ 

31 دجنبر .

بتسيير  لشركة  يقوم   :  لتسيير 

لحسن  محدودة  لسيد  غير  وملدة 

والف.

 ألرباح :  يتم  قتطاع 5 % لتكوين 

عليه   لرصيد  الحتياطي  ملنصوص 

يخصص  يوزع  و  و لصافي  قايوييا 

جديد  من  مرحل  مبلغ   حتياطا  و 

برمته  وجزئيا.

تم  اليد ع   :  اليد ع  لقايوني 

باملحكمة  بكتابة  لضبط   لقايوني 

 البتد ئية  يمي يتايوت  بتاريخ 6 ماي 

2021،  تحت رقم 2021/93.

462 P

 ENNACHITI IMPORT

EXPORT
 SARL AU

تأسيس
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

حررت  بــشــيــشــاوة   2021 10  بريل 

محدودة  ملسؤولية  شركة  قو يين 

ذ ت شريك وحيد خصائصها كالتالي :

 ENNACHITI IMPORT  :  السم 

.EXPORT SARL AU

و عما1  مختلفة  :  عما1   لهدف 

 لبناء,  ستير د وتصدير, وحفر  البار.

رقم  حي  لز وية   :  ملقر  الجتماعي 

08  لطريق  لرئي�سي  لصويرة  سيدي 

 ملختار شيشاوة.

تاريخ  من  سنة  بتد ء    99  :  ملدة 

 لتاسيس  لنهائي.

في  حدد   :  لرأسما1  الجتماعي 

مقسم  لى  درهم   100.000 مبلغ 

درهم   100 فئة  من  حصة   1000

للو حدة موزعة على  لشريك :

 1000 محمد  لناشطي   لسيد 

حصة بمبلغ 100.000 درهم. 

فاتح  من  تبتدئ   :  لسنة  ملالية 

كل  من  دجنبر   31 في  وتنتهي  يناير 

سنة ما عد   لسنة  ملالية  الولى  لتي 

غاية  تاريخ  لتأسيس  لى  من  تبتدئ 

31 دجنبر.
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بتسيير  لشركة  يقوم   :  لتسيير 
محمد  محدودة  لسيد  غير  وملدة 

 لناشطي
 ألرباح :  يتم  قتطاع 5 % لتكوين 
عليه   لرصيد  الحتياطي  ملنصوص 
يخصص  يوزع  و  و لصافي  قايوييا 
جديد  من  مرحل  مبلغ   حتياطا  و 

برمته  وجزئيا.
تم  اليد ع   :  اليد ع  لقايوني 
باملحكمة  بكتابة  لضبط   لقايوني 
 البتد ئية  يمي يتايوت  بتاريخ 6 ماي 

2021  تحت رقم 2021/92.
463 P

DORADO CARS
SARL AU
 لتأسيس

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
حررت  باكادير   2021 23 مارس 
محدودة  ملسؤولية  شركة  قو يين 
ذ ت شريك وحيد خصائصها كالتالي :

  DORADO CARS.  :  السم 
.SARL AU

 لهدف : كر ء  لسيار ت.
شارع  لجوالن   :  ملقر  الجتماعي 

رقم 15 حي  ملسيرة  كادير.
تاريخ  من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتاسيس  لنهائي.
في  حدد   :  لرأسما1  الجتماعي 
مقسم  لى  درهم   100.000 مبلغ 
درهم   100 فئة  من  حصة   1000

للو حدة موزعة على  لشريك :
1000 حصة   لسيد  لحرتي  مين 

بمبلغ 100.000 درهم. 
فاتح  من  تبتدئ   :  لسنة  ملالية 
كل  من  دجنبر   31 في  وتنتهي  يناير 
سنة ما عد   لسنة  ملالية  الولى  لتي 
غاية  تاريخ  لتأسيس  لى  من  تبتدئ 

31 دجنبر .
بتسيير  لشركة  يقوم   :  لتسيير 
محدودة  لسيد  لحرتي  غير  وملدة 

 مين.
 ألرباح :  يتم  قتطاع %5 لتكوين 
عليه   لرصيد  الحتياطي  ملنصوص 
يخصص  يوزع  و  و لصافي  قايوييا 
جديد  من  مرحل  مبلغ   حتياطا  و 

برمته  وجزئيا.

تم  اليد ع   :  اليد ع  لقايوني 

باملحكمة  بكتابة  لضبط   لقايوني 

 لتجارية بأكادير بتاريخ  5 ماي 2021، 

تحت رقم 99132.

464 P

NATIR TRANS
 SARL

 لتأسيس
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

حررت  بشيشاوة    2021 13 فبر ير 

محدودة  ملسؤولية  شركة  قو يين 

خصائصها كالتالي :

  NATIR TRANS SARL   : السم 

 لهدف :  يقل  لسلع لحساب  لغير

 ملقر  الجتماعي : حي  المل سيدي 

 ملختار شيشاوة     

تاريخ  من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتاسيس  لنهائي.

في  حدد   :  لرأسما1  الجتماعي 

مقسم  لى  درهم   100.000 مبلغ 

درهم   100 فئة  من  حصة   1000

للو حدة موزعة على  لشريك  :

   500 حياة  لناشطي   لـسيدة 

حصة بمبلغ  50.000 درهم. 

 لسيد عبد  لرحيم  لسديرة 500   

حصة بمبلغ  50.000 درهم.

فاتح  من  تبتدئ   :  لسنة  ملالية 

كل  من  دجنبر   31 في  وتنتهي  يناير 

سنة ما عد   لسنة  ملالية  الولى  لتي 

غاية  تاريخ  لتأسيس  لى  من  تبتدئ 

31 دجنبر .

بتسيير  لشركة  يقوم   :  لتسيير 

وملدة غيرمحدودة للسيد عبد  لرحيم 

 لسديرة.

للسيد عبد  :  سناد حق   المضاء 

 لرحيم  لسديرة.

 ألرباح :  يتم  قتطاع %5 لتكوين 

عليه   لرصيد  الحتياطي  ملنصوص 

يخصص  يوزع  و  و لصافي  قايوييا 

جديد  من  مرحل  مبلغ   حتياطا  و 

برمته  وجزئيا

تم  اليد ع   :  اليد ع  لقايوني 
باملحكمة  بكتابة  لضبط   لقايوني 
 10 بتاريخ  يتايوت   البتد ئية  يمي 

ماي 2021،  تحت  رقم 2021/91.
465 P

NEIMA TRANS LOGIS
 SARL AU

تأسيس
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
حررت  باكادير   2021 26  بريل 
محدودة  ملسؤولية  شركة  قو يين 
ذ ت شريك وحيد خصائصها كالتالي :

 NEIMA TRANS LOGIS. : السم 
.SARL AU

 لهدف : يقل  لسلع وطنيا و عامليا 
لحساب  لغير.

 809 رقم  : شارع   ملقر  الجتماعي 
تجزئة  ملسيرة رقم 675    كـــــاديــــر.

تاريخ  من  سنة  بتد ء    99  :  ملدة 
 لتاسيس  لنهائي.

في  حدد   :  لرأسما1  الجتماعي 
مقسم  لى  درهم   100.000 مبلغ 
درهم   100 فئة  من  حصة   1000

للو حدة موزعة على  لشريك :
 لسيد   لفا1 محمد 1000 حصة 

بمبلغ 100.000 درهم. 
فاتح  من  تبتدئ   :  لسنة  ملالية 
كل  من  دجنبر   31 في  وتنتهي  يناير 
سنة ما عد   لسنة  ملالية  الولى  لتي 
غاية  تاريخ  لتأسيس  لى  من  تبتدئ 

31 دجنبر .
بتسيير  لشركة  يقوم   :  لتسيير 
محدودة  لسيد  لفا1  غير  وملدة 

محمد.
 ألرباح :  يتم  قتطاع %5 لتكوين 
عليه   لرصيد  الحتياطي  ملنصوص 
يخصص  يوزع  و  و لصافي  قايوييا 
جديد  من  مرحل  مبلغ   حتياطا  و 

برمته  وجزئيا.
تم  اليد ع   :  اليد ع  لقايوني 
باملحكمة  بكتابة  لضبط   لقايوني 
ماي   10 بتاريخ  بأكادير   لتجارية 

2021، تحت رقم 99503.
466 P

STE GESTIMMB1
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

 19 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تأسست  لشركة   ،  ،2021 أبريل 

طبقا للقو يين  ملعمو1 بها.
.GESTIMMB1 السم  لتجاري 

 لهدف : تسيير  مللكيات  ملشتركة.
 ملدة : 99 سنة.

 لرأسما1 : 10.000 درهم.
813 شقة  : زيقة   ملقر  الجتماعي 
حي  ملسيرة،  01  لطابق  ألو1  رقم 

أكادير.
من  تبتدئ   :  لسنة  الجتماعية 
فاتح يناير إلى 31 ديسمبر من كل سنة.
 لتسيير : تسير  لشركة من طرف 

 لسيد أوصوح محمد.
لكل  لوثائق  تم  إليد ع  لقايوني 
بكتابة  بتأسيس  لشركة   ملتعلقة 
بأكادير  باملحكمة  لتجارية   لضبط 
رقم  تحت   ،2021 ماي   10 بتاريخ 

.99197
467 P

FOUNTY SECOURS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

تأسيــس شركة
فاتح  بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة  تأسيس  تم   ،2021 مارس 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة خصائصها 

كالتالــــي :
.FOUNTY SECOURS : لتسمية 
:  ستغال1   لهدف  الجتماعي 

سيار ت  إلسعاف.
 لنقل بو سطة سيار ت  إلسعاف.

 ملقر  الجتماعي : رقم 27 عمارة 32 
إقامة  لسعادة  لحي  ملحمدي أكادير.

 ملدة 99 سنة. 
درهم   100.000  :  لرأسما1 
1000حصة  جتماعية  إلى  مقسمة 
من فئة 100 درهم للحصة  لو حدة،
بتسيير  لشركة  يعهد   :  لتسيير 
غير  ملدة  ماكودي  يوسف  إلى  لسيد 
له  فينسب  أما  لتوقيع  محـددة، 

كذلك.
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بكتابة  تم  إليد ع  لقايوني  وقد 
لدى  ملحكمة  لتجارية   لضبط 
تحت   ،2021 ماي   7 بتاريخ  بأكادير 

رقم 99178.
468 P

SUNFRESH MAROC
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

ذ ت شريك وحيد 
تأسيــس شركة

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة  تأسيس  تم   ،2021 13أبريل 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ذ ت شريك 

وحيد خصائصها كالتالــــي :
 SUNFRESH  :  لتسمية 

.MAROC
تصدير   :  لهدف  الجتماعي 

و ستير د  لفو كه و لخضر.
 203 رقم  شقة   :  ملقر  الجتماعي 
فويتي  حي  هيفرياج  إقامة   B1 عمارة 

أكادير.
 ملدة : 99 سنة. 

 لرأسما1 : 10.000 درهم مقسمة 
فئة  من  حصة  جتماعية   100 إلى 
100 درهم للحصة  لو حدة، منتسبة 
للشريك  لوحيد  لسيدة  لشويخ 

زكية.
بتسيير  لشركة  يعهد   :  لتسيير 
غير  ملدة  زكية  إلى  لسيدة  لشويخ 
له  فينسب  أما  لتوقيع  محـددة، 

كذلك.
بكتابة  تم  إليد ع  لقايوني  وقد 
لدى  ملحكمة  لتجارية   لضبط 
تحت   ،2021 ماي   7 بتاريخ  بأكادير 

رقم 99176.
469 P

SOVIVAL
 لعنو ن : متجر بحي  ݣر  يݣنا جماعة 

أورير يو حي  كادير
 لتأسيـــــــــس 

تحت  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بتاريخ   مؤرخ   إلمضاء  لشخ�سي 
على  تمت  ملصادقة   ،2021 6 ماي 
ذ ت  لشركة   لقايون  ألسا�سي 

 لخصائص  لتالية :

.SOVIVAL: لتسمية  لقايويية 

ذ ت  شركة   :  لشكل  لقايوني 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.        

بحي  ݣر  متجر   :  ملقر  الجتماعي 

 يݣنا جماعة أورير يو حي  كادير.           

لحوم  تجارة   :  لغرض  الجتماعي 

توزيع  بنصف  لجملة،   لدو جن 

ويصف  بالجملة   ملو د  لغد ئية 

 لجملة. تجارة وتوزيع  للحوم  لطرية 

) لحيو يات،  لدو جن  و ملصنعة 

 . و لتوزيع  و ألسماك.  لتجارة  لعامة 

 الستير د و لتصدير.

جميع  ملعامالت  عامة  وبصفة 

و ملبادالت  لتجارية  لتي من شأنها أن 

تنمي و توسع من نشاط  لشركة.  .

 لرأسما1  الجتماعي : حدد في مائة 

ومحررة  مدفوعة  كلها  درهم  ألف 

حصة  ألف  إلى  ومقسمة  بالكامل 

للحصة  مائة درهم  بقيمة   جتماعية 

و لشريك  للمساهم  وكلها   لو حدة 

 لوحيد  لسيد أمزبل  لحسين.   

أمزبل  تعيين  لسيد  تم   لتسيير: 

ملدة  للشركة  وحيد   مسير    لحسين 

غير محدودة.

تاريخ  من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

في  لسجل  لتجاري  تسجيل  لشركة 

باملحكمة  لتجارية باكادير. 

من  تبتدئ   :  لسنة  الجتماعية 

وثالثين  و حد  في  وتنتهي  يناير  فاتح 

دجنبر من كل سنة.

 ألرباح : تخصم خمسة باملائة من 

لتأسيس  الحتياط  لقايوني   ألرباح 

و لباقي يوضع تحت تصرف  لجمعية 

 لعمومية للشركة.

بكتابة  تم   :  إليد ع  لقايوني 

لدى  ملحكمة  لتجارية   لضبط 

2021، تحت  18 ماي  بتاريخ  باكادير 

بالسجل  و ملسجلة   .99600  لرقم 

 لتجاري  لتحليلي رقم 17183.  

470 P

STE     ISNI COM
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

تأسيــس شركة
بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
شركة  تأسيس  تم   ،2021 أبريل   12
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة خصائصها 

كالتالــــي :
.ISNI COM  : لتسمية 

:  ستغال1   لهدف  الجتماعي 
طابعة .

تاجر لو زم  ملكاتب.
زيقة   01 رقم   ملقر  الجتماعي: 

 لنيل أغر س بو ركان أكادير.
 ملدة 99   سنة. 

درهم   100.000  :  لرأسما1 
حصة  جتماعية   1000 إلى  مقسمة 
من فئة 100 درهم للحصة  لو حدة.

 لتسيير: يعهد بتسيير  لشركة إلى 
 لسيد رضو ن بعلي ملدة غير محـددة، 

أما  لتوقيع فينسب له كذلك.
بكتابة  تم  إليد ع  لقايوني  وقد 
لدى  ملحكمة  لتجارية   لضبط 
2021، تحت  17 ماي  بتاريخ  بأكادير 

رقم 99551.                
  للخالصة و لبيان

عن  ملسير

471 P

STE SOCILOG
SARL

شركة ذ ت مسؤولية محدودة
تاسيس شركة

أبريل   27 في  للعقد  ملؤرخ  طبقا  
ذ ت  شركة  تاسيس  تم   ،2021
مسؤولية محدودة تحمل  لخصائص 

 لتالية :
.STE SOCILOG SARL : السم 

لحساب  يقل  لبضائع   :  لهدف 
 لغير.

 100.000  : ر سما1  لشركة 
درهم.

 ملسير : سامي بوعبيدة.
 ملقر  الجتماعي : زيقة 567 رقم 1 

حي  ر ك بو ركان  كادير.
 ملدة : 99 سنة.

للشركة  تم  اليد ع  لقايوني 
رقم  تحت  باكادير  بالسجل  لتجاري 

17331، بتاريخ 6 ماي 2021.
472

AMRDIS DISTRIBUTION
تأسيس شركة

بتاريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
وضع  لقايون  تم   ،2021 أبريل   29
ذ ت  لخصائص  لشركة   ألسا�سي 

 لتالية :
 AMRDIS  :  لتسمية 

.DISTRIBUTION
 لصفة  لقايويية : ش م م.

 ملقر  الجتماعي : رقم 166/ه زيقة 
جابر  بن حيان حي  لهدى، أكادير.

توزيع   :  لهدف  الجتماعي 
 ستير د و لتصدير منتجات  لغذ ئية 

 الساسية  لعامة.
 لرأسما1 : حدد في مبلغ 100.000 
حصة   1000 إلى  مقسم  درهم 
للحصة  100درهم  بقيمة   جتماعية 

 لو حدة كلها للسيد  لعمر ني فؤ د.
تعيين  لسيد  تم   :  لتسيير 
 لعمر ني فؤ د مسير للشركة ملدة غير 

محدودة.
 ملدة : 99 سنة.

إلى  يناير  فاتح  من   :  لسنة  ملالية 
31 ديسمبر من كل سنة.

بكتابة  تم   :  إليد ع  لقايوني 
لدى  ملحكمة  لتجارية   لضبط 
تحت   ،2021 ماي   7 بتاريخ  بأكادير 

 لرقم 99185.
473 P

KINE 4U
SARL

تأسيس شركة
23 سبتمبر  طبقا للعقد  ملؤرخ ب 
شركة  تأسيس  تقرر   ،2020

باملو صفات  آلتية :
.KINE 1U : لتسمية 

 MAG N°1  :  ملقر  الجتماعي 
 RESIDENCE ILLALA N°57

.FOUNTY AGADIR
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رأس  ملا1 : 100.000 درهم.

 ملسير : هند بركان.

إلى  يناير  فاتح  من   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبر.

كاتب  لضبط  لدى  تم  إليد ع 

بتاريخ  بأكادير  للمحكمة  لتجارية 

16 أكتوبر 2020، تحت رقم 96723.

474 P

STE BELRAY TRAVAUX
SARL

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة

 STE BELRAY TRAVAUX : السم 

.SARL

يناير   1 في  للعقد  ملؤرخ  طبقا 

محدودة  شركة  تأسيس  تم   ،2021

 ملسؤولية بالخصائص  لتالية :

وأشغا1  أشغا1  لبناء   :  لهدف 

مختلفة.
 100.000  : رأسما1  ملجموع 

درهم.
 لتسيير : ر يس  لحسن.

 ملقر  الجتماعي : بلوك ب رقم 67 

حي  ملسيرة  يت ملو1.

 ملدة : 99 سنة.

.ICE : 002701886000057

للمجموعة  تم  إليد ع  لقايوني 

باملحكمة  بالسجل  لتجاري 

 192 رقم  تحت  بايزكان   البتد ئية 
رقم  لسجل   ،2021 يناير   25 بتاريخ 

 لتجاري 22223.

475 P

WHITESOFT
SARL AU

إنشاء شركة ذ ت مسؤولية محدودة
WHITESOFT : السم  لتجاري 

.SARL AU

 لعنو ن : حي  در ر رقم 817 تكوين 

أكادير.

 مهام :  لبرمجة في  إلعالميات.

تكنولوجيا  في  هندسية  خدمات 

 إلعالم و إلتصا1.

 100.000  : رأسما1  لشركة 
درهم.

 لتسيير و إلمضاء :  لسيد حميدي 
محمد.

تم  إليد ع  لقايوني  ألسا�سي لدى 
باملحكمة  لتجارية  كتابة  لضبط 
تحت   ،2021 ماي   5 بتاريخ  بأكادير 

رقم 99127.
رقم  تحت  و لسجل  لتجاري 

.17309
476 P

شركة نسيم الريحان 
بروموسيون
 ش.م.م .ش.و
تأسيس شركة

في  محرر  عرفي  عقد  بموجب 
2021، تم  تارود يت بتاريخ 06  بريل 
إنشاء  لقايون  ألسا �سي لشركة ذ ت 
وحيد،  بشريك  محدودة   مسؤولية 

و لبيايات هي على  لنحو  لتالي  : 
نسيم  لريحان   :  السم 

بروموسيون.
  ملقر  الجتماعي: موطن لدى مز رع 
 لطابق  ألو1 شقة رقم 1 بلوك أ رقم 

39 حي  لسالم  يت  عز  تارود يت.  
نشاط  لشركة :  لترويج  لعقاري. 
في  مدة  لشركة  تحديد  تم   ملدة: 
تأسيسها.  تاريخ  من  عاما  بتد ء   99
 100.000  :  لرأسما1  الجتماعي 
حصة   1000 على  مقسمة  درهم 
للحصة  درهم   100  جتماعية 
تنسب إلى كل شريك بما يتناسب مع 

 شتر كاته وهي كما يلي :
لولتيتي  محمد  موالي   لسيد 

1000 حصة  جتماعية.
لولتيتي  محمد  موالي   لتسيير: 
مسيير بتوقيع وحيد ملدة غير محدودة.

 1 من    لسنة  الجتماعية: 
ينايرإلى31 دجنبر. 

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 البتد ئية بتارود يت بتاريخ 28  بريل 
2021 تحت رقم 362، رقم  لتسجيل 

بالسجل  لتجاري هو 7677.
477 P

شركة  سونتي اسيستونس
   تاسيس شركة

 السم :  سويتي  سيستونس.

وتكوين  :  إلسعاف   لهدف 

 ملمرضين و ملمرضات تجارة  ملنتجات 

 لشبه  لطبية. 

محدودة  شركة    لشكل: 

 ملسؤولية. 

 ر س  ملا1  :      100.000 درهم.

   لعنو ن  :   و لحوري رقم مكرر01 

 لدشيرة  يزكان.

مريم مولبا1   ملسير:  النسة 

. JB191211

99  سنة.  ملدة : 

للشركة    وضع  لسجل  لتجاري 

تحت   با يزكان  باملحكمة  البتد ئية 

رقم 23211  يومه 1 ماي 2021.

478 P

شركة صونابا فارما
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

تـأسـيـس شــركة
 29 بتأريخ   عرفي   عقد  بمقت�سى 

وضع  لقايون  تم   ،2021 أبريل 

 لتاسي�سي لشركة محدودة  ملسؤولية 

تحمل  لخصائص  لتالية :

 لـتـسـميـــــــــــــــة : شركة صويابا فارم.

د ت  ملسؤولية  شركة    :  لشكل  

 ملحدودة بمساهم و حد  .

شبه  بيع  ملو د   :  لـمـوضـــــوع 

 لصيدلية.

 5 :   ملكتب   لـمـقر  الجـتـماعــي  

طابق 1 بقعة 52 تاسال 3  كادير. 

مــــــدة  لشركــــــة  :  99  سنة  بتد ء 

من يوم تأسيسها  سنة.

 100.000  : رأسمـــا1  لشركـــة 

من  حصة   1000 على  مقسم  درهم 

فئة 100 درهم للحصة.

 لشركاء و مساهمتهم :

 1000 محمد   لسيد  لزر يدي 

حصة. 

نسبة  يتم  قتطاع    :  ألربـــــــــــــــــــاح   
لالحتياط  لقايوني  من  ألرباح    5  %
سو ء  تقرير لشركاء  حسب  و لباقي 

يوزع آو ينقل.
 لـتسـيـيــــــــــــــــــر     :   تسير  لشركة من 

طرف   لسيد  لزر يدي محمد. 
فاتح  من    :  لسنـــة  الجتمـاعيـة 

يناير إلى 31 دجنبـــــر.
لدى  تم  إليد ع  لقايوني  لقد 
ماي   7 يـوم   ملحكمة  لتجارية  كادير 

2021، تحت رقم 99171.
      للخالصة  لبيان

479 P

شركة بصمة الزرابي
 ش.م.م 

رأسمالها : 100.000 درهم
 ملقر  الجتماعي : عمارة رقم 21، 
 لشقة 682،  لطابق  لسادس، 
إقامة ياصر 3، بنسركاو، أكادير
ICE N° :  002817857000005

تأسيس  لشركة 
تأسيس شركة

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى   
بأكادير في 26 أبريل 2021،  تم خلق 
ذ ت  ملميز ت  تأسيس  لشركة  يظام 

 لتالية:
مسؤولية  ذ ت  شركة    :  لشكل  

محدودة .
 لتسمية :  شركة  بصمة  لزر بي.

 لهدف    :  تهدف  لشركة إلى :
أيو ع  جميع  تصدير  و   ستير د 

 لزر بي.
أثو ب  ملنتج  تصدير  و   ستير د 

وأدو ت  لزر بي.
رقم  عمارة   :  ملقر  الجتماعي 
682،  لطابق  لسادس،  21،  لشقة 

 قامة ياصر 3، بنسركاو، أكادير.
مدة  حددت   :  ملدة  الجتماعية 

 لشركة في 99 سنة.
أكريش  تعيين  لسيدة   لتسيير: 
للبطاقة  لوطنية  حسناء،  لحاملة 
مركز  و ملقيمة   ،J528061 رقم 
تغازوت، أكادير، مسيرة  لشركة ملدة 

غير محدودة.
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بتوقيع  ستلتزم  لشركة   :  لتوقيع 

 لسيدة أكريش حسناء. 
رأسما1  حدد    : رأسما1  لشركة 

مجزأة  درهم   100.000 في   لشركة 

على 1000 حصة من فئة 100 درهم 

على  لشكل موزعة   للسهم  لو حد 

  لتالي:                              

 لسيدة أكريش حسناء .....  1000 

حصة، أي 100.000 درهم .

تم  إليد ع   إليد ع  لقايوني: 

 لقايوني باملحكمة  البتد ئية بإيزكان 

رقم  تحت   ،2021 ماي   11 بتاريخ 

.99507

480 P

شركة   بيوكرى انفست  
 ش.م.م

 ملقر  الجتماعي : رقم 17 عمارة 

 لسالم شارع  لشيخ  لسعدي 

تالبرجت  كادير

ICE N° :  00282561000067

تأسيس شركة 
بمقت�سى  لنظام  ألسا�سي 

ومحضر  لتأسيس  ملؤرخين 

و ملسجلين   ،2021 ماي    1 بتاريخ 

مرجع   ،2021 ماي   5 بتاريخ  باكادير 

 02100071732075 رقم   لتسجيل 

و2021000393012021 تم تأسيس 

محدودة  مسؤولية  ذ ت  شركة 

بمساهم وحيد باملعايير  لتالية.                                                                                                                         

  لتسمية :  بيوكرى  يفست .                                                                                                 
:   إلنعاش  لعقاري   لغرض 

بجميع مكوياته .

تشييد  ملباني  و  أشغا1  لبناء   

و لطرقات وجميع  ألشغا1  لعمومية. 

خدمات متنوعة. 

بيع شر ء تصدير و ستير د جميع 

بالغرض  ألسا�سي  عالقة  له  ما 

للشركة.
 ملقر  : رقم 17 عمارة  لسالم شارع 

 لشيخ  لسعدي تالبرجت  كادير.         

 ملدة  :   99  سنة  يطالقا من تاريخ 

إنشائها.         

درهم   50.000  : رأس  ملا1    

مقسمة إلى 500 حصة من فئة 100 

لفائدة  لسيد  كلها  للحصة  درهم 

زكرياء بن فقيه.              

 لتسيير : عين  لسيد زكرياء بن فقيه 

مسير  للشركة لفترة غير محدودة.

كتابة  لدى  تم  إليد ع  لقايوني   

باكادير  باملحكمة  لتجارية   لضبط 

ماي   12 بتاريخ   99510 عدد  تحت 

                 .2021
ملخص قصد  لنشر

481 P

شركة أوطو إكول مرجانة
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

بشريك وحيد

تاسيس شركة
في   مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
وضع  لقايون  تم  ماي2021،   18

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  وحيد  بشريك   ملحدودة 

 لخصائص  لتالية: 

 لتسمية : أوطو إكو1 مرجاية.

مؤسسة   :  ملوضوع  الجتماعي 

تعليم  لسياقة.
تجزئة   33 رقم   :  ملقر  الجتماعي  

 فولكي 3  يت ملو1.  

من  سنة   99 في  حددت   :  ملدة 

تاريخ تأسيس  لشركة  لنهائي.

حدد   :  لرأسما1  الجتماعي 

مقسمة  درهم   10.000 في   لرأسما1 

قيمة  من  حصة  جتماعية   100 إلى 

100 درهم لكل حصة.

100 حصة  فاتحي   لسيد سفيان 

لكل  درهم   100 قيمة  من   جتماعية 

 10.000 قدرها  بمساهمة  حصة 

درهم.

 لتسيير : تسير  لشركة من طرف 

 لسيد سفيان فاتحي ملدة غير محددة.

صحيح  بشكل  ملزمة   لشركة 

فاتحي،  سفيان  للسيد  وحيد  بتوقيع 

مع  لحق في  مكايية تعيين ممثلله.                                                                           

فاتح  من  تبتدئ    :  لسنة  ملالية 

يناير و تنتهي في 31 دجنبر من كل سنة.

كتابة  لدى  تم  اليد ع  لقايوني 

بايزكان  باملحكمة  البتد ئية   لضبط 

رقم  تحت   ،2021 ماي   17 بتاريخ 

.1111

482 P

AGOUARIR
SARL AU

 ملقر  الجتماعي  لحي  لتجاري زيقة 

تونس  لز ك  سا  لز ك

 لسجل  لتجاري رقم : 2785 

ICE 002378598000002

حل شركة  لتضامن
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

يوم  و ملسجل   ،2021 21 أبريل 

عقد  لجمع  تم   ،2021 أبريل   27

لشركة  لتضامن    لعام  الستثنائي 
رأسمالها   ،AGOUARIR SARL AU

100,000 درهم، حيث تقرر ما يلي :

 AGOUARIR SARL شركة  حل 

.AU

 ، تعيين  لسيد:  لبافور  بر هيم 

لبطاقة  مغربي  لجنسية،  لحامل 

  JA 52231 رقم   لتعريف  لوطنية 

 ،1971 سبتمبر   25 بتاريخ   ملزد د 

 ملسؤو1 عن  لتصفية.

للشركة  تحديد  ملقر  الجتماعي 

مقر  للتصفية. 

 وقد تم  إليد ع  لقايوني للشركة 

باملحكمة  البتد ئية  بكتابة  لضبط 
بكلميم، يوم 6 ماي 2021، تحت  رقم 

                                              .187/2021.

483 P

2NA INOXPOL
SARL

LIQUIDATION
محضر  لجمع  لعام  بمقت�سى 

أبريل   8 في   لغير  لعادي  ملنعقد 

2021، تم بموجبه :

محضر  لجمع  لعام  بمقت�سى 

يوييو   17 في   لغير  لعادي  ملنعقد 

2019، تم بموجبه :

إعطاء بر ءة  لذمة للمصفية.

 إغالق وتصفية.

 لقدرة على  ستكما1  إلجر ء ت.

باملحكمة  يد ع   لقايوني  أال  ثم  

أبريل   27 في  بالد خلة    البتد ئية 

2021  تحث رقم  691/2021.  

484 P

ANGE NATURE  
        SARL AU

رأسمالها 220000 درهم

 ملقر  الجتماعي : رقم 2 زيقة  بن 

تومرت بيوكرى  شتوكة  يت بها

حل شركة ذ ت مسؤولية محدودة 
بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 27 أبريل 2021 تقرر مايلي :

.ANGE NATURE حل  لشركة
رقم  للتصفية:   ملقر  الجتماعي 
بيوكرى  شتوكة  تومرت  زيقة  بن   2

 يت بها.

عبد لعزيز  مزون  تعيين  لسيد 

كمصفي للشركة.

 تم  يد ع  مللف  لقايوني للشركة 

إليزكان  لدى  ملحكمة  البتد ئية 

تحت رقم 1050 بتاريخ 6 ماي 2021 
رقم  لسجل  لتجاري 8337.

485 P

اسماء فيش ش م م
مقرها  الجتماعي  : حي  سيركتي - 

 ورير,  كادير 

محضر  لجمع  لعام  بمقت�سى 

ماي   3 بتاريخ     الستثنائي  ملنعقد 

2021 قرر مساهمو  لشركة ما يلي :

توقيف  لنشاط  لتجاري للشركة 

محمد  إعفاء  لسيد  ثاريخه.  من 

جغناني من مهامه كمسير للشركة.

كمقر  مقر  لشركة  تحديد 

محمد  تعيين  لسيد  للتصفية.  

جغناني كمصف للشركة.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 لتجارية باكادير  بتاريخ 7 ماي 2021 

تحت رقم 99171. 

486 P
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FIDUCIAIRE ELSA CONSULTING

مكتب  لحسابات و الستشار ت

 لهاتف   06.61.77.96.86 – 05.82.220.111:

BNNB INTERNATIONAL

 SARL

حل شركة

محضر  لجمع  لعام  بمقت�سى 

12  بريل  في    الستثنائي  ملؤرخ 

 BNNB شركة  شركاء  قرر   2021

.INTERNATIONAL SARL

 لحل  ملسبق للشركة و لشروع في 

تصفيتها  بتد ء من يومه.

تعين  لسيدة ييكا بويكو كمصفية 

للشركة.

بكتابة  تم  إليد ع  لقايوني  وقد 

باكادير  هيئة  ملحكمة  لدى   لضبط 

بتاريخ   ،99122 رقم  تحت   لتجارية 

5 ماي 2021. 

487 P

FIDUCIAIRE ELSA CONSULTING

مكتب  لحسابات و الستشار ت

 لهاتف   06.61.77.96.86 – 05.82.220.111:

DOMAINE ARKA

SARL

حل شركة

محضر  لجمع  لعام  بمقت�سى 

 الستثنائي  ملؤرخ في 27  بريل  2021 

 DOMAINE شركة  شركاء  قرر 

.ARKA SARL

 لحل  ملسبق للشركة و لشروع في 

تصفيتها  بتد ء من يومه.

موالي  تعين  لسيد  سماعيل 

عر قيكمصفي للشركة

بكتابة  تم  إليد ع  لقايوني   وقد 

باكادير  هيئة  ملحكمة  لدى   لضبط 

بتاريخ   ،99120 رقم  تحت   لتجارية 

5 ماي 2021. 

488 P

 CONSEIL

 DEVELOPPEMENT

HOTELIER
S.A.R.L

 SIEGE SOCIAL : : IMM A3 N°13

 RIAD SALAM AGADIR

 لتصفية   ملسبقة
محضر  لجمع  لعام  بمقت�سى 

 2021 15 ديسمبر  بتاريخ   إلستثنائي 

تقرر مايلي : 

للشركة  بتد ء   لتصفية  ملسبقة 

من  ليوم يفسه.

فيليب  وليفير  تعيين  لسيد 

خو�سي ماري كوكيي، مصفي للشركة.

مقر  هو  مقر  لشركة 

 لتصفية.           

تم  إليد ع  لقايوني لدى  ملحكمة 

 لتجارية بأكادير بتاريخ 1 ماي 2021، 

تحت رقم 99399.

489 P

OSTRA MINE
SARL

تصفية  لشركة 
محضر  لجمع  لعام  بمقت�سى   

29  بريل  بتاريخ  عادي  ملؤرخ   لغير 

 OSTRA شركاء شركة   قرر     2021

.MINE SARL

برقم  موجود  مقرها  الجتماعي 

عبد  شارع   2 226   ملختار  لسو�سي 

 لرحمان بوعبيد 2  كادير  ما يلي :

فتح مسطرة تصفية  لشركة .

عبد  تعيين  لسيد  لشويخي 

 للطيف كمصفي للشركة.

للشركة  تحديد  ملقر  الجتماعي 

كمقر للتصفية.

تم وضع  لوثائق  لقايويية بكتابة 

لدى  ملحكمة  لتجارية   لضبط 

باكادير بتاريخ 1 ماي 2021 تحت رقم 

            .99111

490 P

STE SED INGENIERIE
SARL AU

 C/O N° 501 IMM. EL MENZEH
ILOT 1 AV. DES FAR AGADIR

 لتصفية  لقايويية
بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
تم  التفاق   ،2021 ديسمبر   3 يوم 

على ما يلي :
 لتصفية  لقايويية للشركة :

  .STE SED INGINIERIE SARL
كمصفي  ياسر  جبوري  تعيين 

للشركة.             
عمارة  ملنزه   501 مقر  لتصفية 

جزء 1 شارع  لجيش  مللكي أكادير.
باملحكمة   إليد ع  لقايوني 
  2021 ماي   6 يوم  بأكادير   لتجارية 

تحت رقم 99115.
491 P

   TAOUFIQ MULTI-SERVICES
ش.م.م

حل  لشركة قبل  ألو ن
بتاريخ مد والت  على   بناء  
2018، قرر  لجمع  لعام   3 ديسمبر 
 TAOUFIQ شركة  حل   الستثنائي 
ش.م.م   MULTI-SERVICES

وتصفيتها وديا.
عبد  تسمية  لسيد  تمت  وأيضا 
هذ   منح  مع  هللا  ملجدوب كمصفي، 
 ألخير جميع  لصالحيات لتولي  ملهمة 

 ملذكورة.
باملحكمة  البتد ئية  تم  إليد ع 
2018  تحت  19 دجنبر  يوم  بتيزييت 

عدد 2018/711.
492 P

MARINA SOUSS
SARL AU

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركاء  قرر  باكادير   2021 1 مارس 
 MARINA SOUSS SARL شركة   

AU ما يلي :
 MARINA SOUSS تصفية شركة

.SARL AU

تم  اليد ع   :  اليد ع  لقايوني 

باملحكمة  بكتابة  لضبط   لقايوني 

 لتجارية باكادير بتاريخ 5 ماي 2021 

تحت رقم 99135.

493 P

  ئــتــمــا يــيــة  ريــــش  كــــويـت

مكتب  لسيد حارف عمار
شقة 6 رقم 23 زيقة خالد بن  لوليد

 لد خلة - أكاد ير

 SOCIETE IMMOBILIERE

MOFNADA
SARL 

تفويت حصص
 ستقالة مسير

وتسمية مسير جديد
بأكادير  بمقت�سى عقد عرفي حرر 

في 22 أكتوبر 2020، تقرر مايلي :

للسيد  فوت  بنياز  حسن   لسيد 

حصة   165 لقا�سي  محمد  يت 

حسن  لصالح  لسيد  حصة  و165 

لكل  درهم   100 بقيمة   لجوهري، 

في  لشركة يملكها  حصة  لتي 

 IMMOBILIERE MOFNADA

باملحل  حيت  ملقر  لرئي�سي   ،SARL

رقم  بحي  لساحل   لتجاري  ملتو جد 

11 مكرر أورير َأكادير.

تعديل  تم  هذ   لتفويت،  بعد 

من  لقايون  ألسا�سي  و07   06  لبند 

للشركة ليصبح كالتالي :

 : لقا�سي   محمد  يت   لسيد 

50.500 أي 505 حصة.

 19.500 حسن  لجوهري   لسيد 

أي 195 حصة.   

 لبند 13 من  لقايون  ألسا�سي تم 

تعديله:  ستقالة مسير لشركة  لسيد 
حسن بنياز وتسمية حسن  لجوهري 

غير  ملدة  للشركة  مشارك  كمسير 

جميع  إمضاء  وسيتم  محدودة. 

 لوثائق  ملتعلقة بالشركة ومن ضمنها 

بين  مشترك  بإمضاء   ألور ق  لبنكية 

و لسيد  لقا�سي  محمد  يت   لسيد 

وبالتالي  ستقالة  حسن  لجوهري. 

حسن بنياز من مهامه كمسير للشركة.
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كتابة   لدى  تم   إليد ع  لقايوني 
 لضبط  باملحكمة   لتجارية  بأكادير 
رقم   تحت   ،2021 أبريل   11 بتاريخ 

.99127
494 P

AL MASIAF LOGISTIC
شركة  ش.م.م

مد والت  لجمع  لعام  بمقت�سى 
باملقر  الجتماعي   الستثنائي  ملنعقد 
 ،2021 ماي   6 بتاريخ  للشركة 
 AL MASIAF شركة  شركاء  قرر 
LOGISTIC رأسمالها 100.000 درهم  

ما يلي: 
 100 800 حصة من فئة  تفويت  
درهم  للو حدة من مجموع  لحصص  
محمد   يمتلكها  لسيد  بوطالب   لتي 
لفائدة   لسيدة زيد حدية.                            
رأسما1  لشركة   أصبح  وبذ لك 
درهم   100.000 في  حدد   لذي 

مقسمة إلى  1000 حصة كاألتي :
 100 محمد  طالب   لسيد  بو 

حصة   بقيمة     10.000 درهم.
حصة     900 حدية  زيد   لسيدة 

بقيمة 90.000 درهم.
مسيرة  حدية  زيد  تعين  لسيدة 

للشركة ملدة غير محدودة.
 لتوقيع  لدى  ملؤسسات  لبنكية 

من طرف  لسيدة زيد حدية..
باملحكمة  تم  إليد ع  وقد 
بتاريخ  بمدينة  يزكان   البتد ئية 

10 ماي 2021 تحت عدد 1070.
 لسجل  لتجاري رقم 23105.

495 P

  STE
AMEUBLEMENT RIAD

 لرأسما1  الجتماعي  :  
100.000.00درهم

 ملقر  الجتماعي :  حي  لسالم، رقم   
P8  كادير

هبة حصص  جتماعيـة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى   –I
أبريل2021، وهب  لسيد موسوي   9
جميع  لحصص  الجتماعية  محمد 
حصة   50 أي  بالشركة  له   ململوكة 
أخيه  لسيد  لفائدة   جتماعية 

موسوي  لهاشم. 

محضر  لجمع  II-بمقت�سى 

 9 بتاريخ   لعام  الستثنائي  ملنعقد 

أبريل2021، قرر  لشركاء ما يلي :

هبة  لحصص  على   ملصادقة 

 الجتماعية. 

6 و7 من  لقايون  تعديل  ملادتين 

 ألسا�سي.

تحيين  لقايون  ألسا�سي للشركة.

على  لقايون  ألسا�سي   ملصادقة 

 لجديد.   

لدى  تم  اليد ع  لقايوني   -  III

بتاريخ بأكادير    ملحكمة   لتجارية 

 5 ماي2021  تحت رقم  99131.

496 P

 SOCIETE DAHYA SERVICES 
SARL

 ملقر  الجتماعي: بزيقة تيموالي رقم 

11 حي  بن رشد كلميم. 

 لسجل  لتجاري رقم: 3309 بكلميم.

إعالن عن تعديل
بتاريخ    عرفي  عقد  بمقت�سى 

 6 يوم  و ملسجل  21أبريل2021 

عقد  لجمع  لعام  تم  ماي2021 

 DDAHYA لشركة   الستثنائي 

SERVICESذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  

رأسمالها 100.000,00  درهم، حيث 

تقرر ما يلي:

 500 تفويت  على  - ملصادقة 

من  لحصص  الجتماعية  حصة 

  ، دحيا  لحسن  يمتلكها  لسيد:   لتي 

لفائدة  لسيدة : سعاد  وصالح.

متكون  -رأسما1  لشركة  لحالي 

مقسمة  درهم   100.000،00 من 

 100,00 بقيمة   حصة    1000 على 

درهم لكل حصة، موزعة على  لشكل 

 لتالي:

 لسيد  حسن حليم : 50.000،00 

درهم، 500 حصة.

سعاد  وصالح:   لسيدة 

50.000.00 درهم، 500 حصة.

جديد  لسيدة   مسير  -تعين 
 28 بتاريخ  سعاد  وصالح  ملزد دة 
يوييو1989 بكلميم  و لحامل لبطاقة 
 ،JA 115721  : لتعريف  لوطنية رقم 
15 حي   لعنو ن:  بزيقة تيموالي رقم 

 بن رشد كلميم.
-تحيين  لقايون  ألسا�سي 

بتغيير لفصو1 01, 06, 07 و11. 
باملحكمة  -تم  إليد ع  لقايوني 
 10 بتاريخ  بكلميم   البتد ئية 

ماي2021  تحت رقم 187/ 2021.
497 P

 GRANDS شركة
  AMENAGEMENT RUREAUX

  SARL 
تعديل

بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 
29 أبريل2021 قرر مايلي:

-بيع 500 حصة من طرف  لسيد 
رجماتي  لى  لسيد  لياس  حمزة 

رجماتي .
وتعيين  مسير  لشركة  -تغيير 

 لسيد  لياس رجماتي .
-تحيين  لقايون  السا�سي للشركة.
بكتابة  تم  اليد ع  لقايوني 
بإيزكان  باملحكمة  البتد ئية   لضبط 
تحت رقم 1071 بتاريخ 10 ماي2021.
498 P

 HDI DISTRIBUTION شركة
ش.م. م. ذ ت شريك و حد

رأسمالها : 100.000.00 درهم
 ملقر  الجتماعي: شارع تاكمات بلوك 

2588 حي تيليال تيكوين أكادير
-تفويت حصص  جتماعية

-تعيين مسير جديد
محضر  لجمع  لعام  بموجب 
 13 يوم   الستثنائي  ملنعقد 
 7 يوم  بأكادير  و ملسجل  أبريل2021 
  HDI شركة  شركاء  قرر  ماي2021 

DISTRIBUTION ش.م.م ما يلي:
حصة  جتماعية   500 -تفويت 
هشام  إال1  ملك  لسيد  في   لتي 

لصالح  لسيد دوال عياد.

هشام  إال1  - ستقالة  لسيد 
وتعيين  لسيد  كمسير،  منصبه  من 
 HDI دوال عياد مسير  وحيد  لشركة 
غير  ملدة  ش.م.م   DISTRIBUTION

محدودة.
من  و19   6-7 -تغيير  لفصو1: 

 لقايون  ألسا�سي.
كتابة  لدى  تم  إليد ع  لقايوني 
بأكادير  باملحكمة  لتجارية   لضبط 
يوم 11 ماي2021تحت رقم 99516.

بمثابة مقتطف وبيان

499 P

  HAMID MEDICAL  الشركة
ش. م. م 

محضر  لجمع  لعام  بمقت�سى 
بتاريخ 18 يناير2021   تقرر ما يلي :

ملكية  في  حصة   500 -تفويت 
لفائدة  عبد  لرحيم  ٲورحو   لسيد 

 لسيد  حمد تاغزوت.
من  ملقر  مقر  لشركة  -تغيير 
إلى  ملقر  لحالي  لكائن   لسابق 
بعمارة باحماد رقم 130 شارع محمد 

 لسادس أيت ملو1.
-تغيير تسمية  لشركة من  السم 
 HAMID إلى  السم  لحالي   لسابق 

.MEDICAL
-إقالة  لسيد  ٲورحو عبد  لرحيم 
وتعيين  لسيد  مسير  منصب  من 
 حمد تاغزوت كمسير وحيد للشركة.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 18 بتاريخ  بايزكان   البتد ئية 

فبر ير2021.
500 P

C.A CONSEIL 

 Siège social : 97, 1ER ETAGE, AVENUE

 ,MANSOUR DAHBI, CITE DAKHLA

 Tél/ 05 28 237 626

 Fax 05 28 22 81 55

E-mail : cabinet_arrad@yahoo.fr

Agadir

REGA SUD
MODIFICATION

محضر  لجمع  لعام  بمقت�سى 
 ملنعقد في 19مارس2021 تم بموجبه
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 A REGA بشركة   تغيير ت    حد ت 
مسؤولية  ذ ت  شركة     SUD SARL
  200000.00 رأسمالها  محدودة 

درهم حيت قرر مايلي :
من  لسيدة  حصة   1500 تفويت 
حنان سبع لصالح  لسيد عبد  لعزيز 
فرعوني  هللا  عبد  و لسيد  فرعوني 
500 حصة   ، طبيعي  محمد  و لسيد 

لكل منهم.
تعيين  لسيد عبد  لعزيز فرعوني 

مسير جديد  للشركة.
يقل مكتب  لشركة إلى رقم 3 دو ر 
د ريد  لطريق  لوطنية جماعة سيدي 

بيبي شتوكة  يت بها.
تمديد  لغرض  لتجاري  لشركة.

 تحين  لقايون  ألسا�سي للشركة .               
باملحكمة  يد ع   لقايوني  أال  تم  
5ماي2021   في  باكادير    لتجارية 

تحث   رقم  99133.   
501 P

 ملكتب  لعام للحسابات و الستشار ت

شارع 29 فبر ير رقم 16 تالبرجت أكادير 

 لهاتف : 05 28 32 31 92    

  شركة طه أگا خدمات
  STE TAHA AGA SERVICES

 .S.A.R.L
إن   لجمع   لعام   ملنعقد     -  1
بتاريخ  17 ماي  2021    قرر  ما يلي  :

 1.يقل  ألسهم.
2. ستقالة مسير  لشركة.

وسلطات   ، جديد  مسير  3.تعيين 
 لتوقيع.

باإلجر ء ت  1.صالحية  لقيام 
 لقايويية.

 )2  تم   إليد ع   لقايوني  باملحكمة   
17 ماي2021   يوم   بأكادير   لتجارية 

تحت  عدد 99559.
مقتطف للنشر و لبيان

502 P

شركة سوس النس
تغيير في  لشركة

 7 في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 بريل 2021 ثم جمع  ستثنائي شركة 
سوس  ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

النس فتقرر ما يلي:

1.تفويت  لحصص .

 لسيد مصفار هشام قام بتفويت 
إلى  لسيد  غفري  حصصه  جميع 

عصام وعددها 331 حصة. 

 لسيد بلمكية محمد قام بتفويت 

إلى  لسيد  لعيماني  حصصه  جميع 

إبر هيم وعددها 333 حصة.

هشام  مصفار  2. ستقالة  لسيد 

وتعيين   لشركة  قايوني  كمسؤو1 

و لسيد  إبر هيم   لسيد  لعيماني 

قايوييين  كمسؤولين  عصام   غفري 

للشركة.

مكتب  من  مقر  لشركة  3.تغيير 
يسرى  لحي  عمارة   1 2  لطابق  رقم 

إلى  مر كش  يزكان  زيقة   لحسني 
1 عمارة يسرى  1  لطابق  مكتب رقم 

 لحي  لحسني زيقة مر كش  يزكان. 

و لبنكية  جميع  لوثائق  إلد رية 

طرف  لسيد  من  توقيعها  يتم 
و لسيد  غفري  إبر هيم   لعيماني 

عصام و لسيد زكير عبد  لصمد. 

بكتابة  تم  إليد ع  لقايوني 

تحت  بايزكان  لدى  ملحكمة   لضبط 
رقم  1073  لسجل  لتجاري  رقم 

20119 يوم 10 ماي 2021.

503 P

C.A CONSEIL

 Siège social : 97, BD AHMED MANSOUR

 EDDAHBI ,CITE DAKHLA

Tél/ 05 28 237 626

 Fax 05 28 22 81 55 

E-mail : cabinet_arrad@yahoo.fr

Agadir

SOCIETE HM’PLAST PVC
SARL

MODIFICATION
محضر  لجمع  لعام  بمقت�سى 

ثم  و لدي  أبريل2021   28  ملنعقد 

بشركة               تغيير ت  بموجبه  حد ت 

شركة    HM’PLAST PVC SARL
رأسمالها  محدودة    مسؤولية  ذ ت 

على  حيت  تفق  100.000.00درهم 

مايالي :

مملوكة  حصة   500 -تفويت 
لصالح  للسيد   البر هيمي  لحسين  

 لسيد مستمسك عبد  الله.
-تعيين  لسيد بكوري عبد  ملجيد 

مسير للشركة ملدة غير محددة.
-توقيعات  لبنك: ستكون  لشركة 
ملزمة بالتوقيع  لفردي للسيد بكوري 

عبد  ملجيد.
-تحبين  لقايون  ألسا�سي.  

باملحكمة   يد ع   لقايوني  -ثم   ال 
 لتجارية بالرشيدية  في 10 ماي2021 

تحت رقم 99568.
504 P

 CABINET IDEHLI D’EXPERTISE ET            

DE CONSEIL

مكتب  دحلي للخبرة و إلستشارة

 CABINET IDEHLI D’EXPERTISE ET DE

CONSEIL

 AV. MLY ISMAIL IMM. DAR ILLIGH 3EME

ETAGE N°311 NAHDA AGADIR

STE TECHNO PALM
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE
 AU CAPITAL DE : 100.000.00

DHS
 SIEGE SOCIAL  : RUE12 N°
 35 BIS  HAY AL MASSIRA
BOUDNIB ERRACHIDIA
تفويت حصص إجتماعية

 26 في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقن�سى 
مارس 2021، قام  لسيد عبد  لصمد 
900 حصة إجتماعية  قيوح بتفويت 
لفائدة   TECHNO PALM من شركة 

 لسيد يوسف دينية.
محضر  لجمع  لعام  بمقت�سى 
مارس   26 بتاريخ   إلستثنائي  ملنعقد 

2021 قرر  لشركاء ما يلي :
 ملصادقة على تفويت 900 حصة 
عبد  طرف  لسيد  من  إجتماعية 
يوسف  لفائدة  لسيد  قيوح   لصمد 

دينية.
 ستقالة  لسيد عبد  لصمد قيوح 

من منصبه كمسير للشركة.
تعيين  لسيد يوسف دينية كمسير 

وحيد للشركة وملدة غير محدودة.

بتوقيع  لسيد  ملزمة   لشركة 
يوسف دينية.

تغيير  لشكل  لقايوني للشركة إلى 
شركة ذ ت مسؤولية محدودة.

على  لقايون  ألسا�سي   ملصادقة 
 لجديد للشركة. 

باملحكمة   يد ع   لقايوني  تم   ال 
 لتجارية بالرشيدية  في 10 ماي2021 

تحت رقم 2021/221.
505 P

هــولديـنك صــحــــراء تـيـكـنـا
ـلـقـبـة ب هــولسـاتـيـك 

ُ
 مل

شـركـة مجهــولة  إلســـم
رأسمالها  الجتماعي: 

13.653.600,00 درهــم
 ملقر  الجتماعــي:بئر أيزر نسوق 

 لجــاجرقــم18،  لعـيـون
I- بمقـتـ�سى محضـر  لجمع  لعــام 
مارس   29 ب   الستثنائي  ملـؤرخ 

2021، تقــرر مــا يلــي:
يمتلكها  سهم  لتي   11.000 هبة 
لفائدة  بنته  بوعيدة  أحمد   لسيد 

مريم بوعيدة.
درهم   2.290.700,00 مبلغ  زيـــادة 
 13.653.600,00 من  لـرفعه  درهـــم 
 15.911.300,00 مبلغ  درهم  لى 

درهـــم باملساهمة  لعينية،
من  ) لرأسما1(   6 تـغـييــر  لبنــد 

 لقـايـون  ألسـاســي.
تـعديـــل  لقـايـون  ألسـاســي 

للشـركـة.
II - ثـم  اليـد ع  لـقايـويـي باملـحكمة 
أبريل   29 بتـاريـخ  بـالعـيـون   البـتـد ئيـة 

2021 تحـت رقـم 1370/21.
قـــصــد  لـــنــشـــر  

506 P

FIDUCIAIRE TEMSIA
TEL : 0673219130

STE BOUANASSE TRANS
يصف  لحصص  وتحويل  بيع   -
عبد  يملكها  لسيد  خصا�سي   لتي 
أسهم  مجموع  من  حصة   500 هللا  

 لشركة للسيد  خصا�سي حسن.
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- تحيين  لقايون  ألسا�سي للشركة 
مع مر عاة  لتعديالت  لجديدة .

تم  إليد ع  لقايوني لدى  ملحكمة 
 البتد ئية بإيزكان يوم 10 ماي 2021 

تحت رقم  1075.
للخالصة و لبيان

 ملسير

507 P

جبريل اسيستونس أي كونساي 
ش.م.م

محضر  لجمع  بمقت�سى 
بتاريخ   لعام  الستثنائي  ملنعقد 
شركة  مساهمو  قرر  ماي2021   5  
كونساي أي   جبريل  سيستونس 

 ما يلي :
  لزيادة في ر سما1  لشركة بقيمة 
110.000 درهم مقتطعة من  الرباح 
درهم   10.000 من  ليتحو1   ملتر كمة 
 1500 150.000 درهم أي بنسبة   لى 
مقسمة  للحصة   100 بقيمة  حصة 

كاالتي :
فيليب  ملير  للسيد  حصة   1125  

و375 حصة للسيد سعيد  بلهاض.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 لتجارية باكادير بتاريخ 11 ماي2021  

تحت رقم 99533.
508 P

STE POM IMMO
رأسمالها 1000000 درهم

تحرير ر س  ملا1
- بناًء على محضر لجمع  لعام 

ً
أوال

 الستثنائي بتاريخ 21/01/2021 قرر 
شركاء لشركة »بوم  مو« ما يلي :

 %75 عن  تحرير  على  •  ملو فقة 
حصة(   7500 )أي  رأس  ملا1  من 
عن  منها  لكل  درهم   100 بقيمة 
طريق  لحصص  لنقدية  ملخصصة 
حصصهم  مع  يتناسب  بما  للشركاء 
موالي  :  لسيد  على  لنحو  لتالي 
حصة   3750 لحريري  إسماعيل 
سامية  حماش  و  لسيدة   جتماعية 
ما مجموعه  3750 حصة  جتماعية 

7500 حصة  جتماعية.

لدى  تم  إليد ع  لقايوني   -
ً
ثاييا

رقم  تحت  باكادير   ملحكمة  لتجارية 
99513 بتاريخ 12/05/2021.

509 P

مكتب حسابات سرو 
ش.م.م

عمــارة د مو شــارع محمد  لسادس  يت ملــو1
 لفاكس : 05-28-21-22-65
 لهاتف : 05-28-21-72-16

 »Sté »VIVO CONSULT
SARL AU

بمقتضـى  لجمع  لعام  لغير 
 ،01/02/2021 في   لعادي  ملؤرخ 
 VIVO CONSULT SARL AU لشركة

تقرر مايلي : 
ب  رأسما1  لشركة  في  - لزيادة 
من  لينتقل  درهم   100.000,00
100.000,00 درعم  لى 200.000,00 
 100.000,00 بضخ  ذلك  و  درهم 
طرف  لشريك  لجديد  من  درهم 

 لسيد عبد  لجبار بايددة.
حسن  - ستقالة  ملسير  لسيد 
للشركة  كمسير  مهامه  من  بوكيري 
بايددة  عبد  لجبار  تعيين  لسيد  و 

كمسير جديد ملدة غير محدودة.
جديد  قايون  سا�سي  تبني   -

للشركة محدودة  ملسؤولية .
-تحيين  لقايون  ألسا�سي   

للشركة.
باملحكمــة  تم  إليد ع  لقايوني 
 11/05/2021 في  بايزكان   البتد ئية 

تحت رقم1093.
510 P

  ئــتــمــا يــيــة ريــــش كــــويـت
مكتب  لسيد حارف عمار

شقة 6 رقم 23 زيقة خالد بن  لوليد حي 
 لد خلة - أكاد ير-

تغيير  ملقر  لتجاري

 A3H INGENIERIE DU
SOUSS
SARL AU
RC  :6671

بموجب  لعقد  لعرفي  ملصادق 
بأكادير،   07/01/2021 بتاريخ  عليه 

تقرر ما يلي :

 لشريك  لوحيد يقرر تغيير  ملقر 

 : إلى  لعنو ن  لتالي  للشركة   لتجاري 

تيكوين   1871 تيليال رقم  ميز يين حي 

أكادير.

من   1 تعديل  لفصل  تم  وعليه 

 لقايون  ألسا�سي للشركة. 

لدى  بكتابة  لضبط  تم  إليد ع 

بتاريخ  بأكادير   ملحكمة  لتجارية 

29/01/2021 تحت رقم 99316.
لـلـنسخ و  إلشـارة 

511 P

 BEIN ETUDES ET شركة

INGENIERIE
ش.م.م.ش.و. 

 لكائن بالطابق  لسفلي و لطابق 

 ألو1 بلوك  سا رقم 100 تمديد 

 لد خلة  كادير

- تغيير مقر  لشركة.

-تحيين  لنظام  السا�سي.

ملحضر  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 لجمعية  لعامة غير  لعادية لشركة 

 BEIN ETUDES ET INGENIERIE

 2021 يناير   27 بتاريخ  ش.م.م.ش.و 

تم  التفاق و لتر �سي على مايلي :

من  لطابق  مقر  لشركة  تغيير   -

عباس  لقباج  شارع   22 رقم   لتاني 

إلى  لعنو ن  حي رياض  لسالم  كادير 

و لطابق  بالطابق  لسفلي   لجديد 

تمديد   100 رقم  بلوك  سا   ألو1 

 لد خلة  كادير.

- تحيين  لنظام  ألسا�سي للشركة.
في  لسجل  لتجاري  رقم  لتقييد 

10725

512 P

COSMERIT
SARL

شركة محدودة  ملسؤولية
رأسمالها :200.000,00 درهم

تحويل  ملقر  الجتماعي 

بمقت�سى  لجمع  لعام 

 11/01/2021 في   الستثنائي  ملؤرخ 

قررمساهمو   لشركة ما يلي : 

1 - تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة 

إلى : محل �سي 5جي رو ق كارفور  در ر 

تيكيوين  كادير

تعديل  لقايون  السا�سي   -  2

للشركة.

بكتابة  ثم  إليد ع  لقايوني 

لدى  ملحكمة  لتجارية   لضبط 

تحت   17/05/2021 بتاريخ  باكادير 
رقم 99551.

للخالصة و  لتذكير

قبا1 حسن

513 P

FRIGO 2020 AGRI
SARL

شركة محدودة  ملسؤولية
رأسمالها :.100.000.00 درهم

 تتبيت  ملقر  الجتماعي 
محضر  لجمع  لعام  الستثنائي 

بمقت�سى  لجمع  لعام 

 09/01/2021 في   الستثنائي  ملؤرخ 

قررمساهمو   لشركة ما يلي : 

1 - تتبيت  ملقر  الجتماعي للشركة 

في  لعنو ن  لتالي : دو ر در يد سيدي 

بيبي بيوكري.

تعديل  لقايون  السا�سي   -  2

للشركة.

بكتابة  ثم  إليد ع  لقايوني 

لدى  ملحكمة  البتد ئية   لضبط 

تحت   02/05/2021 بتاريخ  بايزكان 
رقم 1012. 

للخالصة و  لتذكير

قبا1 حسن

514 P

 STE INFINITY IMMOBILIER

شركة ذات مسؤولية 

محدودةذات الشريك الوحيد
رأس ما1  لشركة :20.000 درهم 

مركب  بو سعود رقم 59 تزييت 

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

صادق  لشريك  12  بريل2021، 

 INFINITY للشركة   لوحيد 

IMMOBILIER على ما يلي :
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للشركةمن  تغيير  ملقر  الجتماعي 
»رقم 10 باب  كلو تزييت« إلى »مركب 

 بو سعود رقم 59 تزييت« 
صياغة  لقايون  ألساس  إعادة 

للشركة.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   10 بتاريخ  بتزييت   البتد ئية 

2021 تحت رقم 172/2021.
لالستخالص و لبيان

 ملسير

515 P

STE NOBEL MENUISERIE
SARL

شركة ذ ت مسؤولية محدودة
رأسمالها : 100.000,00 درهــم

مقرها : تجزئة، رقم 59  ملنطقة 
 لصناعية تاسيال- إيزكان

س.ت : 10313
مشاور ت  لجمع  بمقت�سى 
بتاريخ   لعام  الستثنائي  ملنعقد 

23/09/2020، تقررمايلي :
للشركة  تحويل  ملقر  الجتماعي 
من  لعنو ن :تجزئة، رقم 59  ملنطقة 
 لصناعية تاسيال- إيزكان إلى  لعنو ن 
: مكتب 17  لطابق  ألو1 مركب  المل 

عمارة 2 شارع  لحسن  لثاني أكادير
تعديل  لنظام  ألسا�سي.

باملحكمة  تم   إليد ع  لقايوني 
بتاريخ  بإيزكان   البتد ئية 

29/01/2021 تحت  لرقم 987.
516 P

 CENTRE REGIONAL DES SERVICES
TIZNIT

 TEL : 05.28.60.21.10 

»PROTER DU SOUSS « شركة
محضر  لجمع  لعام  على  بناء 
 : بتاريخ   الستثنائي  ملنعقد 
شركة  شريك  قرر   17/12/2019
ذ ت   »PROTER DU SOUSS  «
 ملسؤولية  ملحدودة من شريك و حد 

ما يلي :
إلى  تحويل  لشكل  لقايوني 
من  محدودة  مسؤولية  ذ ت  »شركة 

شريك و حد«.

تحويل  ملقر  الجتماعي إلى  لعنو ن 

 لتالي  : دو ر  د  يجار أربعاء  لساحل 

تيزييت.

50 حصة من طرف  بريكان  يقل 

 لحسن إلى بوجا علي.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني   

 : بتاريخ  بتيزييت   البتد ئية 

11/05/2021تحت رقم : 177.

517 P

 STE PROJETEC
رأسمالها 100000 درهم

تحويل  ملقر  الجتماعي

- بناًء على محضر لجمع  لعام 
ً
أوال

 الستثنائي بتاريخ 20/11/2020 قرر 

 لشريك  لوحيد لشركة »بروجيتك« 

ما يلي :
تحويل مقر  لشركة من  : رقم 13 

1  156تقاطع شارع  ملقاومة   لطابق 

مع شارع و د زيز  كادير

 5 506  لطابق  رقم  شقة   :  لى  

156تقاطع  تيفاوين  عمارة   E2 بلوك 

حي  زيز  و د  شارع  مع  شارع  ملقاومة 

 لصناعي  كادير.

لدى  تم  إليد ع  لقايوني   -  
ً
ثاييا

رقم  تحت  باكادير   ملحكمة  لتجارية 

99175 بتاريخ 07/05/2021.

518 P

شركـة سفانا الخضرا
ش.م.م

دو ر لكريعة، جماعة  لكدية 

 لبيضاء، قيادة  والد  ملهالة،

تارود يت 

محضر  لجمع  لعام  بمقت�سى 

فبر ير   16 بتاريخ   الستثنائي  ملؤرخ 

سفايا  شركة  قررشركاء   ،2021

 لخضر  ش.م .م مايلي :

عقدة  فسخ  على   ملصادقة 

 الستيطان

للشركة  لى  تغيير ملقر الجتماعي 

 لعنو ن  لتالي : دو ر لكريعة، جماعة 

 لكدية  لبيضاء، قيادة  والد  ملهالة، 

تارود يت .

من  ر سما1  لشركة  زيادة   -
600000.00 درهم  لى 5100000.00 

درهم
توسيع  لغرض  الجتماعي للشركة 
:  ستير د  بإضافة  لنشاط  لتالي 

عجو1  لتسمين
تعديل  لفصل رقم 7 , 6 ,1 ,3و8 

من  لقايون  السا�سي للشركة
كتابة  لدى  تـم  اليد ع  لقايوني 
باملحكمة  البتد ئية   لضبط 
بتاريخ   398 عدد  تحت  بتارود يت 

 . 06/05/2021
519 P

STE SOUTH CITRUS
 SARL

شركة ذ ت مسؤولية محدودة 
رأسمالها : 100.000 درهم 

 ملقر  الجتماعي :رقم 10 شارع محمد 
 لسادس -  يت ملو1

سجل تجاري رقم :10155/  يزكان
قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تم  تخاذ   ،2021 22  بريل  يوم 

 لقر ر ت  لتالية :
يقل مقر  لشركة  لى  لعنو ن  التي 
: رقم 10 شارع محمد  لسادس -  يت 

ملو1.
تحيين  لقايون  ألسا�سي للشركة.

بكتابة  تم  إليـد ع  لقـايوني 
بايزكان   لضبط للمحكمة  إلبتد ئية 
رقم  تحت   2021 ماي   11 بتاريخ 

.1092
520 P

SOUSS PACK
SARL

على  لعقد  لعرفي  ملحرر  بناء 
و ملسجل   23/09/2020 بتاريخ 
.23/09/2020 بتاريخ   ببيوكرى 
فبر ير   5 على  لعقد  ملحرر  بناء  و   
فبر ير   06 بتاريخ  و  ملسجل   2021
لحسن,  لغشيم  قرر  لسيد   .2021
 SOUSS لشركة   لشريك  لوحيد 
مسؤولية  ذ ت   -  PACK –SARL
 2000000,00 رأسمالها  محدودة 

تاومة  حي  مقرها  الجتماعي  درهم 
زيقة رقم 33 بلوك ب رقم 17 بيوكرى 

مايلي : 

:  لعنو ن  مقر  لشركة  تغيير   -

 22 رقم   : هو  ملقر  لشركة   لجديد 

ومحمد  شارع  لحسن  لثاني  د  

بيوكرى شتوكة  يت بها.

للشركة  تغيير  لشكل  لقايوني   -

مسؤولية  ذ ت  شريكة   « أصبح   :

عوض  وحيد«  بشريك  محدودة 

»شريكة ذ ت مسؤولية محدودة« 

- تغيير في أهد ف  لشريكة : 

و  لتغليف  مو د  لتعبئة  بائع 

بالتقسيط

 الستير د و  لتصدير.

مو د  لتعبئة  جميع  تصنيع 

و لتغليف

-  إليد ع : تم  إليد ع  لقايوني لدى 

باملحكمة  البتد ئية  مكتب  لضبط 

تحت   31/03/2021 بتاريخ  بايزكان 

رقم 771.

521 P

STE SAMIFISC

CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE SOCIAL  : IMM ZERKDI ET AMZIL

 APPT N°01 AV AL MOUKAOUAMA

.AGADIR

 TEL  : 06.11.82.16.25 / FIX  :

05.28.23.28.68

EMAIL  : samifisc@gmail.com

STE TIKA DRIVER CARS

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

21/01/2021، تم إقر ر ما يلي :

بيتي  إقامة  مقر  لشركة من  تغير 

 ملركب  القامتي لعمارة رقم 21 محل 

رقم 3  لحي  ملحمدي أكادير  لى محل 

شارع   91 رقم  باملنز1  2  لكائن  رقم 

 لخو رزمي حي  ملسيرة أكادير.

محمد  للسيد  و لتسيير   لتوقيع 

بوحسين.

باملحكمة  تم  - إليد ع  لقايوني 

 لتجارية بأكادير بتاريخ 05/05/2021 

تحت رقم 99125 . 

522 P
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 AZELGHA CAR

SARL AU

عرفي  ملؤرخ  عقد  بمقت�سي 

ملو1  بايت   2021  /05/ بتاريخ06 

قررت  لجمعية  لعامة  الستثنائية 

 AZELGHA CAR SARL AU لشركة 

مايلي  :

:  لسيد  لحسين   ستقالة  ملسير 

رقم  للبطاقة  لوطنية   زلغا  لحامل 

JB278211

:  لسيد  ذمة  ملسير  لقديم   بر ء 

للبطاقة   لحسين  زلغا  لحامل 

JB278211 لوطنية رقم 

:  لسيد  تعيين  ملسير  لجديد 

للبطاقة   جاكاك  بر هيم  لحامل 

JM65011 لوطنية رقم 

تحيين  لقايون  السا�سي . 

:  لسيد   لتوقيع  الجتماعي 

 جاكاك  بر هيم .

تم  إليد ع  لقايوني لدي  ملحكمة 

 11/05/2021 في   البتد ئية  يزكان 

تحت رقم 1091.

523 P

 SOCIETE » BOUTOUNA

» MESSAGERIE

 ذ ت مسؤولية محدودة 

للشريك  لوحيد

 رأسمالها 100.000درهم

 مقرها  الجتماعي : رقم 58، محل 

رقم 7، تجزيئة  للوبان، تزييت.

عقد  لجمع  لعام  بموجب   -

 الستثنائي  ملنعقد بتزييت , بتاريخ 06 

2021, قرر  لسيد بوتنا سعيد   بريل 

 ملمثل  لوحيد لشركة 

رأسمالها   ,  « لإلرساليات  بوتنا   «

100.000,00 درهم مقرها  الجتماعي 

 ،7 رقم  محل   ،58 رقم   ، بتزييت 

تجزيئة  للوبان،, قرر مايلي  :

 I  ستقالة مساعد  ملدير 

رمان   ستقالة  لسيد  لحسين 

كمساعد  ملدير وكمسؤو1 عن نشاط 

يقل  لبضائع.

 II تعين  ملدير

 تعين  لسيد بوتنا سعيد،  لساكن 
حي  لد خلة،   ،13 رقم   ،3 ببلوك  و 

 كادير،  لحامل لبطاقة  لتعريف رقم 

JE 211821  ملدير و لشريك  لوحيد 

للشركة ملدة غير محددة.

III تعين مساعد  ملدير

مخو ،  محمود  تعين  لسيد 

جماعة  تيروست،  بحي   لساكن 

لبطاقة  تويزكي،  سا،  لحامل 

 JA112210 لتعريف رقم 

عن  ومسؤو1  كمساعد  ملدير 

تالت  ملدة  يقل  لبضائع  نشاط 

سنو ت )3 سنو ت(

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

09  بريل  بتاريخ  بتزييت   البتد ئية 

2021 تحت رقم : 133/2021.
للخالصة و لبيان

بوتنا لإلرساليات

524 P

FATH TOURS
SARL

محضر  لجمع  لعام  بمقت�سى 

بتاريخ ش.م.م  تــــــور  فـــــتـــح   لشركة 

بعد  الستماع  و   2021 أبريل   08

وقر ءة  ملحضر, تقرر ما يلي

-  ستقالة  لسيد عمر أمشتاك  أ 

من منصبه كمسير للشركة, و تعيين 

وحيدة  مسيرة  كريم  عائشة   لسيدة 

للشركة.

جميع  لصالحيات  تفويض   - ب 

بالشركة  و  المضاء ت  ملتعلقة 

للسيدة عائشة كريم.

بكتابة  تم  اليد ع  لقايوني 

لدى  ملحكمة  البتد ئية   لضبط 

تحت   2021 ماي   06 بتاريخ  بايزكان 
رقم 1015 .

 لخالصة و  لتذكير

525 P

 شركة 
HOTEL CLUB AL MOGGAR

شركة ذ ت مسؤولية محدودة 
شارع محمد  لخامس  كادير

ملحضر  لجمعية  لعمومية  تبعا 
 2021 ماي   05 في  مؤرخ  عادية   لغير 
 HOTEL« شركاء  لشركة  صادق 
شركة   »CLUB ALMOGGAR

محدودة  ملسؤولية على ما يلي :
 ستقالة  لسيد قشاش عبد إلله 
في  كمشارك  في  لشركة  مهامه  من 
كاملة  ذمة  إبر ء  إعطائه  مع   لتسيير 

ونهائية عن فترة تسييره.
تعتين  لسيد  عر ب هشام حامل 
 JE268628 تعريف  لوطنية  لبطاقة 
:  لشركة  في  لتسيير  كمشارك 
بالتوقيع  ملشترك  ملتزمة   صبحت 
و لسيد  عر ب  محمد  جو د  للسيد 
هشام  و  لسيد يحي محمد و  لسيد 
سنو ت  ثالث  ملدة  هشام،   عر ب 

متتالية قابلة للتجديد ضمنيا.
في  ما1  لشركة  رأس  مبلغ  تأكيد 
مبلغ 20.000.000,00 درهم عشرون 

مليون درهم.
صياغة  لقايون  ألسا�سي  إعادة 

للشركة طبقا ملا سبق.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 لتجارية ألكادير بتاريخ 17/05/2021 

تحت رقم 99560.
526 P

NEW MATERIAUX
SARL AU

AU CAPITAL DE 500.000 DHS
 LOT 275/C, HAY DAKHLA -

AGADIR
RC N° : 11617
تعديل قايوني

قر ر  لشريك  لوحيد  على  بناء 
تقرر  2021 أبريل   15 في   للشركة 

ما يلي :
من  أحمد  عصافير  إقالة  لسيد 
مشارك  لسيدة  كمسير  منصبه 
بوهدود يادية، مسير وشريك وحيد، 

تبقى هي  ملسير  لوحيد للشركة.

كتابة  لدى  تم  إليد ع  لقايوني 

بأكادير  باملحكمة  لتجارية   لضبط 

رقم  تحت   2021 ماي   1 بتاريخ 

.99100

527 P

 شركة – ج.م.اي ترونسبور–
ش.م.م

محضر  لجمع  بمقت�سى 

بتاريخ   لعام  الستثنائي  ملنعقد 

03/05/2021 قرر مساهمو   لشركة  

ما يلي  :

تفويت صالحيات  لتوقيع  ملزدوج 

للسادة  :

-1 زكي عبد هللا و  زكي  لحسن -2 

زكي عبد هللا و زكي  لحسين. --3  زكي 

 لحسن و زكي  لحسين 

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 لتجارية باكادير بتاريخ 07/05/2021 

تحت رقم 99170.

528 P

 ألستاذ سعـيـد إيـشـشـطـون

موثق

أكادير، في :30 أبريل 2021

 COMPTOIRE AGRICOLE«

»DES SEMENCES
: »CASEM-SARL«  ختصار  

تحيين  لقايون  ألسا�سي لشركة 
تلقاه  ألستاذ  عقد  بمقت�سى 

بأكادير،  سعيد  يششطون،  ملوثق 

صادق   ،2021 مارس   10 بتاريخ 

 لجمع  لعام  الستثنائي  ملنعقد 

بتاريخ 10 مارس 2021 على :

للغرض  الجتماعي  إضافة   -/I

للشركة كعنصر أو1 :

 L’importation et l’exportation

 de produits agricoles, semences,

engrais, filets et tourbes ؛

بالسجل  فرعين  II/-  لحاق 

عن  عبارة  للشركة   لتجاري 

مستودعين وهما : 

بحد  9،  ملتو جد  رقم  مستودع 

 لسو لم، مقاطعة برشيد؛
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156،  ملتو جد  رقم  مستودع 

ملو1،  أليت  باملنطقة  لصناعية 

عمالة  يزكان- يت ملو1 ؛

تحيين  لقايون  ألسا�سي   -/III

 COMPTOIRE AGRICOLE« لشركة

DES SEMENCES«،  ختصار  

»CASEM-SARL«؛

بكتابة  تم  إليد ع  لقايوني   -/IV

 لضبط لدى  ملحكمة  لتجارية بالد ر 

 2021 أبريل   16 بتاريخ   لبيضاء، 

تحت عدد 771791.
- مقتطف من أجل  إلشهار -

529 P

 NEW FIRME شركة
ش.م.م ش.و 

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

شريك  قرر  باكادير   2020 ماي   11

Sté NEW FIRME SARL  شركة 

ما يلي :

إضافة هدف  جتماعي للشركة:

•  هــــــــد ف  الســــتــــقــــبــــــا1 

و لسكرتارية  لطبية.
من  لقايون   ,03 تغيير  لبند 

 ألسا�سي للشركة . 

تم  اليد ع   :  اليد ع  لقايوني 

باملحكمة  بكتابة  لضبط   لقايوني 

 لتجارية بأكادير بتاريخ 

16/07/2020 تحت رقم 91115.
للخالصة و  لتذكير 

530 P

MIRA FISH شركة
ش.م.م.ش.و

رأسمالها : 2.700.000 درهم

 ملقر  الجتماعي : 61 إقامة يسمين 

بلوك أ طابق 1 ز وية شارع  ملقاومة 

وشارع قا�سي عياض أكادير

تغيير نشاط  لشركة
بمقت�سى عقد عرفي للجمع  لعام 

 ،2021 أبريل   20 يوم   لغير  لعادي 

قرر شريك  لشركة ما يلي :

تم تغيير نشاط  لشركة إلى : تجهيز 

وتصدير  ملأكوالت  لبحرية ؛

من  لنظام   3 تعديل  لفصل 
 ألسا�سي للشركة.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 ،1502 رقم  تحت  بأكادير   لتجارية 

بتاريخ 30 أبريل 2021.
531 P

 STE AFRI EQUIPEMENT
 SARL

 ستدر ك خطا وقع في  لجريدة 
 لرسمية عدد5661 

وضع  من  إليد ع  لقايوني  بدال 
تحت  بايزكان  باملحكمة  البتد ئية 

رقم 867 بتاريخ 13/01/2021
يعوض ب  إليد ع  لقايوني وضع 
بتاريخ  بأكادير  باملحكمة  لتجارية 

11/05/2021 تحت رقم 99532
532 P

STE SD PROJETS
SARL

ر سمالها : 500.000 درهم
مقرها  الجتماعي : عمارة 30 شقة 
رقم 8 زيقة  حمد لوكيلي حسان 

 لرباط
 21 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
فبر ير 2021، قرر شركاء شركة »س 

د بروجي« ش.ذ.م.م. ما يلي :
عمارة  من   مقر  لشركة  تغيير 
لوكيلي  زيقة  حمد   8 رقم  شقة   30
تجزئة  ملستقبل  حسان  لرباط  لى 

35  لعيون.
تعديل  لقايون  السا�سي.

باملحكمة  تم  اليد ع  لقايوني 
تحت  لسجل  بالرباط   لتجارية 

 لتجاري رقم 111733.
 533 P

STE NAAIM SOC
SARL AU

ر سمالها : 100.000 درهم
مقرها  الجتماعي : تجزئة يصر 

 ملستقبل رقم 119 تمارة
بمقت�سى عقد عرفي بتمارة بتاريخ 
شركة  شركاء  قرر   2021 أبريل   22
»نعيم سوك« ش.ذ.م.م..ش.و ما يلي :

بالغاء  هدف  لشركة  تقليص 
و الستير د  )يقل  لبضائع   لنشاطين 

و لتصدير(.
باملحكمة  تم  اليد ع  لقايوني 
 لتجارية بالرباط تحت رقم 111782 

في 19 ماي 2021.
534 P

STE ADOUZ CASH
SARL AU

بمقت�سى  لعقد  لعرفي  ملصادق 
 ،2021 أبريل   13 بتاريخ  عليه 
مسؤولية  ذ ت  شركة  تم  نشاء 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد تحمل 

 لخصائص  لتالية :
 ADOUZ CASH SARL : لتسمية 

.AU
: مدخل أدوز فم   ملقر  الجتماعي 
3208 بني   لعنصر   لطريق  لجهوية 

مال1.
تحويل   :  لغرض  الجتماعي 

 المو 1 و ستخالص  ملستحقات.
ر سما1 : 100.000 درهم.

مدة  لشركة : 99 سنة  بتد ء من 
تاريخ تسجيلها في  لسجل  لتجاري.

كما1  :  لسيد  لعربي   ملسير 
غير  ملدة  وذلك   ،CIN N°L267021

محددة.
فاتح  من  تبتدئ   :  لسنة  ملالية 
كل  من  ديسمبر   31 في  وتنتهي  يناير 

سنة.
بكتابة  تم  اليد ع  لقايوني 
ببني  باملحكمة  البتد ئية   لضبط 
513،  لسجل  رقم  تحت  مال1 
11 ماي  بتاريخ   11181  لتجاري رقم 

.2021
535 P

 STE DEVSEMPIRE
SARL

شركة ذ ت مسؤولية محدودة
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
شركة  تاسيس  تم   2021 مارس   9  
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة و لتي تتميز 

بما يلي :

 لتسمية  الجتماعية : ديفز أمبير 

شركة ذ ت مسؤولية محدودة.

:  لبرمجة   لهدف  الجتماعي 

وأنشطة  و العالن  و الستشار ت 

تكنولوجيا  ملعلومات  الخرى.
حلو1  وتوفير  وتصنيع  تصميم 

تكنولوجيا  ملعلومات.

و لبر مج  لجديدة  و  بيع  الجهزة 

 ملستعملة.

تقنيات  لحاسب  على   لتدريب 

 اللي و التصا1.

عمارة   : مقرها  الجتماعي  عنو ن 
30 رقم 8، شارع موالي أحمد لوكيلي 

10070  لرباط  حسان  لرباط، 

 ملغرب.
درهم   10.000  : رأسما1  لشركة 

مقسم كالتالي :

 50  .. بن  لقر�سي  يوسف   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 لسيد معاد جمعاوي ... 50 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة.

 ملدة : 99 سنة.

بن  يوسف  :  لسيد   لتسيير 

غير  ملدة  للشركة  مسير   لقر�سي، 

محدودة، عنو يه ملناصير أوالد غايم، 

تمارة 12010 .

 لسنة  الجتماعية : من فاتح يناير 

 لى 31 ديسمبر.

 لسجل  لتجاري رقم : 151763.
في  لسجل  لتجاري  تم  لتقييد 

بالرباط بتاريخ 3 ماي 2021.

536 P

 STE ENTROPOTS

 FRIGORIFIQUES

MICHLIFEN
قرر  لجمع  لعام  الستثنائي 

:  غالق   2021 أبريل   22 في   ملنعقد 

تصفية  لشركة.

بكتابة  تم  اليد ع  لقايوني 

بتيفلت  باملحكمة  البتد ئية   لضبط 

تحت رقم 173 بتاريخ 17 ماي 2021.

537  P
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STE KENZOLUB
تاسيس شركة

في مؤرخ  عرفي  عقد   بموجب 
تاسيس  تم   ،2021 أبريل   16  
لها  محدودة  مسؤولية  ذ ت  شركة 

 ملو صفات  لتالية :
.KENZOLUB : لتسمية 

:  الشغا1   لهدف  الجتماعي 
 ملختلفة أو  لبناء،  الستير د وتصدير 

ويقل  لبضائع.
23 شارع  يو 1   :  ملقر  الجتماعي 
 1 رقم  مكتب   11 فلوري   قامة 

ميموزة قنيطرة.
 لر سما1 : حدد ر سما1  لشركة 

في 100.000 درهم.
تسيير  لشركة : عين  لسيد عزيز 
مسير ن  عطار  و لسيد حسام  عطار 

للشركة مع جميع  لصالحيات.
بكتابة  تم  اليد ع  لقايوني 
باملحكمة  البتد ئية   لضبط 
بالقنيطرة تحت  لسجل  لتجاري رقم 

.60599
للنسخ و لبيان

 لوكيل

538 P

STE Z SHAHD TRAITEUR
SARL AU

تاسيس شركة 
يوم محرر  عرفي  عقد   بمقت�سى 
في  لرباط  مسجل   2021 مارس   10  
تم  قد   ،2021 مارس   21 بتاريخ 
ذ ت  ملسؤولية  شركة  تأسيس 

 ملحدودة بشريك وحيد.
 لهدف  الجتماعي : ممون حفالت 

ومطعم.
درهم   10.000  : ر سما1  لشركة 
 100 فئة  من  100 حصة  مقسم  لى 

درهم للحصة  لو حدة.
 لسيدة مظلوم زهرة 100 حصة.

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 
وضع  تاريخ  من  أي   لتاسيس  لنهائي 

 لسجل  لتجاري.
رقم  ف  بلوك   2 :  ما1   لعنو ن 

208 يعقوب  ملنصور  لرباط.

 ملسير :  لسيدة مظلوم زهرة.
باملحكمة  تم  اليد ع  لقايوني 
 لتجارية بالرباط تحت رقم 111286 
2021، رقم  لسجل  29 أبريل  بتاريخ 

 لتجاري 151709.
539 P

STE NLO
 SARL AU

تاسيس شركة
يوم  محرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 
في  لرباط  مسجل   2020 فبر ير    6
تم  قد   ،2020 فبر ير   10 بتاريخ 
ذ ت  ملسؤولية  شركة  تأسيس 

 ملحدودة بشريك وحيد.
:  ستشار ت في   لهدف  الجتماعي 

 لتسيير و لتو صل.
تنظيم  الحد ث  ملهنية.

وتهئية  ملساحات  تصميم 
 لخضر ء.

ر سما1  لشركة : 100.000 درهم 
 100 فئة  من  100 حصة  مقسم  لى 

درهم للحصة  لو حدة.
 1000 ياسين  لعميري   لسيد 

حصة.
من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 
وضع  تاريخ  من  أي   لتاسيس  لنهائي 

 لسجل  لتجاري.
باتريس  شارع   77  :  لعنو ن 

لومومبا رقم 6 حسان  لرباط.
 ملسير :  لسيد لعميري ياسين.

باملحكمة  تم  اليد ع  لقايوني 
 لتجارية بالرباط تحت رقم 113035 
2021، رقم  لسجل  22 أبريل  بتاريخ 

 لتجاري 151519.
540 P

STE CPS MAROC
شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

ذ ت شريك وحيد
 لر سما1 : 100.000 درهم

مقرها  الجتماعي : 7 زيقة  لحريري 
طنجة  ملغرب

 لسجل  لتجاري رقم : 63361
 عالن قايوني

للشركة  قرر  لشريك  لوحيد 
عز1  لسيد   2021 مارس   16 بتاريخ 
كمسير  مهامه  من  روي،  شار1  كلود 

للشركة وذلك بأثر فوري.

بقلم  تم  اليد ع  لقايوني 

بتاريخ  بطنجة   ملحكمة  لتجارية 

 212121 رقم  تحت   ،2021 ماي   18

بالسجل  و لتسجيل  لتعديلي 

ماي   18 بتاريخ  لطنجة   لتجاري 

2021، تحت رقم 1575.
 اليد ع  ملسير

541 P

STE MQM
شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

ذ ت شريك وحيد

 لر سما1 : 10.000 يورو

مقرها  الجتماعي : ملنطقة  لحرة 

للصادر ت تجزئة 13 أ/يورد مي 

طنجة  ملغرب

 لسجل  لتجاري رقم : 55823

 عالن قايوني
للشركة  قرر  لشريك  لوحيد 

عز1  لسيد   2021 مارس   16 بتاريخ 

كمسير  مهامه  من  روي،  شار1  كلود 

للشركة وذلك بأثر فوري.

بقلم  تم  اليد ع  لقايوني 

بتاريخ  بطنجة   ملحكمة  لتجارية 

 212122 رقم  تحت   ،2021 ماي   18

بالسجل  و لتسجيل  لتعديلي 

ماي   18 بتاريخ  لطنجة   لتجاري 

2021، تحت رقم 1576.
 اليد ع  ملسير

542 P

 STE KUFFERATH

MOROCCO FREE ZONE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

ر سما1 : 100.000 يورو

مقرها  الجتماعي : تجزئة 116 بلوك 

2  ملنطقة  لحرة للصادر ت بطنجة 

 ملغرب

 لسجل  لتجاري بطنجة : 67783

خال1  لجمع  شركاء  لشركة  قرر 

بتاريخ غير  لعادي  ملنعقد    لعام 

 10 مارس 2021 ما يلي :

باستقالة  لسيد  علما   الحاطة 

مهامه  من  سيلفا  د   أرتورد  فالفيو 

كمسير.

باستقالة  لسيد  علما   الحاطة 

مهامه  من  كروه  جورج   يبرهارد 

كمسير.

 الحاطة علما بنقل 50 حصة  لتي 

يملكها  لسيد فالفيو أرتور د  سيلفا 

 H.KUFFERATH شركة  لصالح 

.GMBH

للشركة  تغيير  لشكل  لقايوني 

ذ ت مسؤولية  لذلك  لى شركة  وفقا 

محدودة ذ ت شريك وحيد.

صياغة  لنظام  السا�سي   عادة 

للشركة.

بقلم  تم  اليد ع  لقايوني 

بتاريخ  بطنجة   ملحكمة  لتجارية 

 212123 رقم  تحت   ،2021 ماي   18

بالسجل  و لتسجيل  لتعديلي 

ماي   18 بتاريخ  لطنجة   لتجاري 

2021، تحت رقم 1577.
 اليد ع 

 ملسير

543 P

STE ASSESMENT CABINET

SARL

متعلق بتاسيس شركة
موقع  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالرباط، تم تاسيس شركة باملميز ت 

 لتالية :

 :  لتسمية  الجتماعية 

.ASSESMENT  CABINET

ذ ت  شركة   :  لشكل  لقايوني 

مسؤولية محدودة.

 ،11 عمارة  :  قامة  لخير،   ملقر 

شقة رقم 11، سال  لجديدة.

:  الستشار ت   لهدف  الجتماعي 

 الد رية.

تاريخ  من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

تسجيلها بالسجل  لتجاري.
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يتحدد   :  لر سما1  الجتماعي 

في  للشركة   لر سما1  الجتماعي 

مقسم  لى  درهم   100.000 مبلغ 

1000 حصة ذ ت 100 درهم كقيمة 

أسمية للحصة  لو حدة، موزعة على 

 لشركاء على  لنحو  لتالي :

 900  .. محسن  لناجي   لسيد 

حصة.

 100  ... بوحموش  بشرى   لسيدة 

حصة.

مجموع  لحصص ... 1000 حصة.

ملدة  تسير  لشركة  يتم   :  لتسيير 

غير محددة من طرف  لسيد محسن 

مزد د  مغربية،  ذو  لجنسية   لناجي 

1961،  لحامل  ماي   28 بتاريخ 

 A587511 رقم  للبطاقة  لوطنية 

 ،10 قطاع  بزيقة  الجاص  قاطن 

مجموعة 1، عمارة ب 1، شقة رقم 6 

حي  لرياض  لرباط.

كتابة  لدى  تم  اليد ع  لقايوني 

بسال  باملحكمة  البتد ئية   لضبط 

رقم  تحت   ،2021 ماي   17 بتاريخ 

.36622

تم  اليد ع  عالن  لتسجيل 

بالسجل  لتجاري لدى كتابة  لضبط 

بتاريخ  بسال  باملحكمة  البتد ئية 

من   539 رقم  تحت   ،2021 ماي   17

 لسجل  لترتيبي.
من أجل  لتخليص و لنشر

 لتسيير

544 P

STE LES PETITS PLAISIRS
تاسيس شركة

أبريل   22 بتاريخ  عرفي  بعقد 

وضع  لنظام  بالرباط  مسجل   2021

ذ ت  ملسؤولية  للشركة   السا�سي 

مميز تها  وحيد  بشريك   ملحدودة 

كالتالي :

 LES PETITS  :  السم  لتجاري 

.PLAISIRS

 لر سما1 : 10.000 درهم مقسمة 

 لى 100 حصة كل و حدة 100 درهم 

منحت للشريك  لوحيد :

حمزة  لدكالي  لحامل   لسيد 
A608515 ب  رقم  للبطاقة  لوطنية 

100 حصة.
 لسنة  الجتماعية : من فاتح يناير 

 لى 31 ديسمبر  من كل سنة.
رياض  بريامج   :  ملقر  الجتماعي 
 10 رقم   اليدلس  ملحل  لتجاري 

 لرباط حي  لرياض .
وتوزيع  بيع   :  ملوضوع  الجتماعي 

 لعاب  الطفا1 وأدو ت  لزينة.
 ملدة : 99 سنة  بتد ء من تقييدها 

في  لسجل  لتجاري.
:  لسيدة سكينة  لعلوي   لتسيير 
للبطاقة  لوطنية   لبلغيتي  لحاملة 

رقم  A711017  ملدة غير محددة.
باملحكمة  تسجيل  لشركة  تم 
ماي   17 بتاريخ  بالرباط   لتجارية 

2021، تحت رقم 152069.
545 P

STE MEDISEL
SARL AU

CAPITALA : 250.000 DHS
 SIEGE : 50 BVL MOHAMED

ZERKTOUNI NADOR
ICE N° : 001562551000012

IF N° : 05370011
RC N° : 2165 NADOR
حل  لشركة وتصفيتها

بتاريخ  بمقت�سى   ملحضر  ملوقع 
طارق  قرر  لسيد   2021 أبريل   5
يحيى  لشريك و ملسير  لوحيد لشركة 
مسؤولية  ذ ت  شركة   ،  MEDISEL
ر سمالها  وحيد،  بشريك  محدودة 
 50 مقرها  درهم،  لكائن   250.000
محمد  لزرقطوني،  قليم  شارع 

 لناظور ما يلي :
 5 تاريخ  من  حل  لشركة  بتد ء 

أبريل 2021.
تعيين  ملصفي للشركة في شخص 
و لحامل  بنفسه  يحيى  طارق   لسيد 

.C215111 للبطاقة  لوطنية رقم
ماي   11 بتاريخ  تصفية  لشركة 

.2021
 ملقر  لرئي�سي لتصفية  لشركة هو 

50 شارع محمد  لزرقطوني  لناظور

بكتابة  تم  اليد ع  لقايوني 
باملحكمة  البتد ئية   لضبط 
بالناظور بتاريخ 17 ماي 2021، تحت 

رقم 987.
 ملسير  لوحيد

طارق يحيى

546 P

ETUDE NOTARIALE

MAITRE ABDESSAMAD ESSALIHI

NOTAIRE

STE JNANE PALMIER
SARL

شركة محدودة  ملسؤولية
مقرها  الجتماعي : شارع  لعقيد 

 لعالم،  لطابق  لر بع شقة 1 
رقم 29، مبروكة  لد ر لبيضاء

 لسجل  لتجاري رقم : 116597
 لتعريف  ملوحد رقم : 2801128

تلقاه  توثيقي  عقد  بمقت�سى  
موثق  عبد  لصمد  لصلحي   الستاذ 
باملحمدية بتاريخ 17 أبريل 2021 قرر 

 لشركاء ما يلي :
عز1  ملسيرة  لوحيدة  لسيدة 

غيثة حماني.
تعيين  لسيد حكيم زمز وي مسير 
 JNANE PALMIER للشركة  وحيد 

.SARL
تحيين  لنظام  السا�سي للشركة.

باملحكمة  تم  اليد ع  لقايوني 
بتاريخ  بالد ر لبيضاء    لتجارية 

12 ماي 2021، تحت رقم 778119.
547 P

ETUDE NOTARIALE

MAITRE ABDESSAMAD ESSALIHI

NOTAIRE

STE DIVA TRANS
SARL AU

شركة محدودة  ملسؤولية
بشريك وحيد

مقرها  الجتماعي : حي  لحسني رقم 
118  قامة  لقصبة، شارع  بن سينا 

 لد ر لبيضاء
 لسجل  لتجاري رقم : 136517

 لتعريف  ملوحد رقم : 2801128
تلقاه  توثيقي  عقد  بمقت�سى  
موثق  عبد  لصمد  لصلحي   الستاذ 
2021 قرر  أبريل   8 بتاريخ  باملحمدية 

 لشريك  لوحيد  ما يلي :

عبد  لرحمان  قام  لسيد 

جميع  لحصص  بتفويت   ليوريزي 

 DIVA وهي 150.000 حصة في شركة

لفائدة  لسيد   TRANS SARL AU

حكيم زمز وي.

جديد  لسيد  وحيد  شريك  قبو1 

حكيم زمز وي.

عبد  قبو1  ستقالة  لسيد 

مسير  بصفته   لرحمان  ليوريزي 

وحيد للشركة.

تعيين  لسيد حكيم زمز وي مسير 

 DIVA TRANS SARL وحيد للشركة 

.AU

تحيين  لنظام  السا�سي للشركة.

باملحكمة  تم  اليد ع  لقايوني 

 22 بتاريخ  بالد ر لبيضاء   لتجارية 

أبريل  2021، تحت رقم 775161.

548 P

 STE GCF CONSULTING &

SERVICES
SARL AU

تاسيس شركة
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم  نشاء  بالرباط   2021 أبريل   11

ذ ت  لشركة   لقايون  السا�سي 

وحيد  بشريك   ملسؤولية  ملحدودة 

خصائصها كالتالي :

 STE GCF  :  لتسمية 

 CONSULTING &   SERVICES

.SARL AU
ر سما1 : 100.000 درهم.

و لتسيير  :  الستشارة   ملوضوع 

و لتكوين  ملستمر.

 ملدة : 99 سنة.

مكرر شارع   25  :  ملقر  الجتماعي 

أكد 1   15 رقم  شقة  بويبالن،  جبل 

 لرباط.

:  لسيدة  و لحصص   لشركاء 

كل  قيمة  1000 حصة  دوخو  بشرى 

حصة 100 درهم.
 لتسيير : تم تعيين  لسيدة بشرى 

دوخو كمسيرة للشركة.
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بالسجل  تم  اليد ع  لقايوني 

لدى  ملحكمة  لتجارية   لتجاري 

رقم   ،2021 ماي   20 بتاريخ  بالرباط 

 لسجل  لتجاري رقم 152113.

549 P

STE AUTO AFRAS
SARL AU

محرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تكوين  تم   ،2021 أبريل   19 بتاريخ 

مسؤولية  ذ ت  لشركة  أسا�سي  يظام 

 ملحدودة بشريك وحيد

خصائصها كالتالي :

  STE AUTO AFRAS  :  لتسمية 

.SARL AU

 لهدف : تمارس  لشركة  الهد ف 

 لتالية :

تجارة  لسيار ت  ملستعملة.

تجارة معد ت  السعاف و لعتاد.

مندوب مبيعات.

معمورة  :  قامة   ملقر  الجتماعي 

118 محل  حصين عمارة وصا1 رقم 

رقم 2 سال  لجديدة.

 100.000  : ر سما1  الجتماعي 

قيمة  حصة   1000 مقسم  لى  درهم 

كل و حدة 100 درهم.

تعيين  لسيد محمد  تم   :  لتسيير 

 لبصر  لحامل للبطاقة  لوطنية رقم 

للشركة  وحيد  كمسير   ،AB601708

وملدة غير محدودة.

وضع  تم   اليد ع  لقايوني: 

كتاية  لضبط  لدى   مللف  لقايوني 

باملحكمة  البتد ئية بسال، تحت رقم 

 لسجل  لتجاري 33721.

550 P

STE TRANS DIRECT AUTO
SARL AU

بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 

6 ماي 2021، تم تكوين يظام أسا�سي 

مسؤولية  ملحدودة  ذ ت  لشركة 

بشريك وحيد خصائصها كالتالي :

 STE TRANS DIRECT  :  لتسمية 

.AUTO  SARL AU

 لهدف : تمارس  لشركة  الهد ف 

 لتالية :

 ستير د  لسيار ت  لجديدة 

و ملستعملة.

 الستير د وتصدير.

 ستير د معد ت  السعاف و لعتاد.

رقم  زيقة  لهند   :  ملقر  الجتماعي 

307 محل 6  لقبيبات  لرباط.

 10.000  : ر سما1  الجتماعي 

درهم مقسم  لى 100 حصة قيمة كل 

و حدة 100 درهم.

 لتسيير : تم تعيين  لسيدة  تورية 

نسبان  لحامل للبطاقة  لوطنية رقم 

للشركة  A109718، كمسيرة وحيدة 

وملدة غير محدودة.

وضع  تم   اليد ع  لقايوني: 

كتاية  لضبط  لدى   مللف  لقايوني 

تحت  بالرباط،  باملحكمة  لتجارية 

رقم  لسجل  لتجاري 152135.

551 P

STE SOUFARM

مقرها  الجتماعي : تجزئة  لتيسير 

زيقة 11  رقم 18 سيدي مومن 

 لد ر لبيضاء

عام  ستثنائي  جمع  بمقت�سى 

بتاريخ 29 مارس 2021 تم يقل  ملقر 

 الجتماعي للشركة  لى تجزئة  لتيسير 

مومن  سيدي   18 رقم   11 زيقة 

 لد ر لبيضاء.

تحيين  تم  ذلك  و ستناد   لى 

من  لقايون  السا�سي   1  لفصل 

للشركة.

لقد تم  اليد ع  لقايوني باملحكمة 

رقم  تحت  بالد ر لبيضاء   لتجارية 

779077 بتاريخ 20 ماي 2021.

552 P

STE TRA ZIAN
مقرها  الجتماعي : رقم 187 دو ر 

لجديد شطر 1  لصخير ت

عام  ستثنائي  جمع  بمقت�سى 

بتاريخ فاتح مارس 2021 تم بيع كافة 

في  كايت   لحصص  الجتماعية  لتي 

سليمان  لخطابي  لى  حوزة  لسيد 

ليصبح  عبد  لرحيم  لزياني   لسيد 

ذ ت  »شركة   لشكل  لقايوني 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد«.

يقل  ملقر  الجتماعي  تم  لقد 

لجديد  دو ر   187 للشركة  لىرقم 

شطر 1  لصخير ت.

عبد  لرحيم  لزياني  يعين  لسيد 

مسير  وحيد  ملدة غير محدودة.

باملحكمة  تم  اليد ع  لقايوني 

 1062 رقم  تحت  بتمارة،    البتد ئية 

بتاريخ 11 ماي 2021.

553 P

STE PUNTA BELLA
SARL AU

تاسيس شركة
 29 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

ذ ت  شركة  تم  نشاء   2021 مارس 

وحيد  بشريك   ملسؤولية  ملحدودة 

 لخصائص  لتالية :

.STE PUNTA BELLA : لتسمية 

هدف  لشركة  يتعلق   :  لنشاط 

باملغرب وبالخارج ب :

جميع أنشطة  إليو ء  لسياحي.

 ملقر  الجتماعي :حي  لقسم شارع 

 لوالء  لرقم C26  لد خلة.

تاريخ  من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتاسيس.
 100.000 في مبلغ  : حدد  ر سما1 

درهم مقسم  لى 1000 حصة من فئة 

100 درهم للو حدة.

توزيع ر سما1 : 

 SOUFIANE HAMAINI  لسيد 

كمسير للشركة 1000 حصة.

تعيين  لسيد  تم   :  لتسيير 

.SOUFIANE HAMAINI

من  تبتدئ   :  لسنة  الجتماعية 
فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر.

باملحكمة  تم  اليد ع  لقايوني 
 17 بتاريخ  بو د  لذهب   البتد ئية 
 ،2021/708 رقم  تحت   ،2021 ماي 

وبالسجل  لتجاري رقم 18209.
554 P

 STE  FSAY CONSULTING
 SARL 

تأسيس شركة
 30 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
إنشاء شركة ذ ت  تم    ،2021 مارس 
بالخصائص   ملسؤولية  ملحدودة 

 لتالية: 
 STE FSAY                    : لتسمية 

.CONSULTING
هدف  لشركة  يتعلق   لنشاط: 

باملغرب وبالخارج ب:
أنشطة  الستشارة  جميع 
و لدعم  و ملساعدة  في  لتسيير 
لألفر د  و الستشار ت  و لخدمات 

و لشركات...
 1 حي  لنهضة   ملقر  الجتماعي: 

 لرقم 2675  لد خلة. 
تاريخ  من  سنة  بتدء     99  ملدة: 

 لتأسيس .
رأس  ملا1: حدد في مبلغ 100.000 
من  حصة   1000 إلى   مقسم  درهم 

فئة 100 درهم للو حدة.
توزيع رأس  ملا1: 

 300  ..... هللا  خلق  عبد   لسيد 
حصة.

 350  ...... سفيان  المين    لسيد 
حصة.

 350  ..... بوعدي  ياسين   لسيد 
حصة.

 لتسيير: تم تعيين  لسيد عبد هللا 
 خلق كمسير للشركة.

من  تبتدئ   لسنة  الجتماعية: 
فاتح يناير وتنتهي في 31 دجنبر.

باملحكمة  تم   إليد ع  لقايوني:  
 29 بتاريخ  بو د  لذهب   البتد ئية 
أبريل 2021،  تحت رقم 709/2021 
وبالسجل  لتجاري تحت رقم 18109.
555 P
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STE LOGIFRET
 S.A.R.L

تعديالت قايويية
إثر  لجمع  لعام  الستثنائي  على 
  »  LOGIFRET  « شركة   ملساهم 
ذ ت  ملسؤولية  ملحـدودة،  شـركة 
درهم   100.000 رأسمـالها   لبـالغ 
و لكـائن مقرها : حي  ألمل شطر  لثاني 

رقم 298،  لعيون.
للشركة  تحويل  ملقر  الجتماعي 
من  لعنو ن  لقديم إلى عنو ن جديد 
L رقم  بلوك  هو: تجزئة موالي رشيد 

11  لعيون. 
ليشمل  نشاط  لشركة  توسيع  
أعما1  لبناء   ألنشطة  لتالية 
 لعامة،  لهندسة  ملديية ، غرق  آلبار 
يجارة  لخشب  أعما1  وحفر  آلبار، 
و ألملنيوم ، شر ء وبيع معد ت ومو د 
 لبناء ومعد ت  لحفر ، إجر ء  ألعما1 
 ، و إلز لة(  ،  لتركيب  )أعما1  لحفر 
إنشاء وصالت  ملياه وصيايتها ، أعما1 

 لصرف  لصحي....  لخ.
كتـابة  لدى  تم  إليد ع  لقـايوني 
 لضـبط باملحـكمة  البتد ئية بالعيون 
رقم  تحت   ،2021 ماي   20 بتـاريخ 

. 1558/2021
556 P

STE NEW MOULE
SARL

شركة ذ ت مسؤولية محدودة
 لعقد و ملحاضر  ملعدلة لنظامها 

 السا�سي
تاسيس شركة

محرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 
ومصحح باالمضاء ت بتاريخ 5 مارس 
وضع  لنظام  السا�سي  تم   ،2008
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  للشركة 

بالبينات  التية :
 STE NEW MOULE  :  لتسمية 

.SARL
و لنجارة،  :  لديكور   لغرض 

 الستير د و لتصدير.
 100.000  : ر سما1  الجتماعي 
1000 حصة بقيمة  درهم مقسم  لى 

 سمية 100 درهم للحصة.

وموزع بين  لشريكين كالتالي :
 500  .. فرجي  زهير  لدكالي   لسيد 

حصة.
 500  ... ياسر  لفا�سي   لسيد 

حصة.
 ملجموع .... 1000 حصة.

 ملدة : 99 سنة.
 1392 رقم   :  ملقر  الجتماعي 
»س«  ملنطقة  قطاع   لطابق  الو1 

 لصناعية، حي  لرحمة سال.
زهير  :  لسيد  مسير   لشركة 
ياسر  لفا�سي،   لدكالي فرجي و لسيد 

ملدة غير محدودة.
 11293 رقم  لسجل  لتجاري 

باملحكمة  البتد ئية بسال.
تعديالت  لنظام  السا�سي.

تغيير  ملقر  الجتماعي.
محضر  لجمع  لعام  بموجب 
 ملؤرخ في 21 ديسمبر 2009 و ملسجل 
بتاريخ 19 يناير 2009، تم تغيير  ملقر 
  الجتماعي للشركة  لى  لعنو ن  لتالي :
وزيقة  شارع  ملقاومة  ز وية   7 رقم 

لبنان  لرباط.
بمصلحة  هذ   ملحضر  تم  يد ع 
 لسجل  لتجاري باملحكمة  البتد ئية 
بسال بتاريخ 21 يناير 2011 تحت رقم 

.62
ويتيجة لهذ   لتغيير تم يقل ملف 
 لشركة  لى  ملحكمة  لتجارية بالرباط 
رقم  لسجل  له  خصص  حيث 

 لتجاري : 115785.
بين  حصص  جتماعية  تفويت 

 لشريكين في  لشركة.
في  بموجب  لعقد  لعرفي  ملؤرخ 
بتاريخ  و ملسجل   2010 ديسمبر   30
حصص  تفويت  تم   2010 يناير   1
في  لشركة  بين  لشريكين   جتماعية 

وفقا للبيايات  لتالية :
 ملفوت :  لسيد ياسر  لفا�سي.

:  لسيد زهير  لدكالي  إليه   ملفوت 
فرجي.

 500  : عدد  لحصص  ملفوتة 
 100 ذ ت  لقيمة  السمية  حصة 
إلجمالية  بقيمة  أي  للحصة  درهم 

قدرها 50.000 درهم.
بمصلحة  هذ   لعقد  إيد ع  تم 
 لسجل  لتجاري باملحكمة  البتد ئية 
بسال بتاريخ 21 يناير 2021 تحت رقم 

.62
محضر  لجمع  لعام  بموجب 
 ملؤرخ في 30 ديسمبر 2010 و ملسجل 
تفويت  تم   2010 يناير   1 بتاريخ  
في  بين  لشريكين  حصص  جتماعية 

 لشركة وفقا للبيايات  لتالية :

 ملفوت :  لسيد ياسر  لفاسيز
:  لسيد زهير  لدكالي  إليه   ملفوت 

فرجي.
 500  : عدد  لحصص  ملفوتة 
 100 ذ ت  لقيمة  السمية  حصة 
إجمالية  بقيمة  أي  للحصة  درهم 

قدرها 50.000 درهم.
بمصلحة  هذ   لعقد  أيد ع  تم 
 لسجل  لتجاري باملحكمة  البتد ئية 
بسال بتاريخ 21 يناير 2021 تحت رقم 

.62
محضر  لجمع  لعام  بموجب 
 ملؤرخ في 30 ديسمبر 2010 و ملسجل 
تفويت  تم   2010 يناير   1 بتاريخ  
في  بين  لشريكين  حصص  جتماعية 

 لشركة وفقا للبيايات  لتالية :
 ملفوت :  لسيد ياسر  لفا�سي.

:  لسيد زهير  لدكالي  إليه   ملفوت 
فرجي.

 500  : عدد  لحصص  ملفوتة 
 100 ذ ت  لقيمة  السمية  حصة 
بقيمة  جمالية  أي  للحصة  درهم 

قدرها 50.000 درهم.
بمصلحة  هذ   لعقد  تم  يد ع  
 لسجل  لتجاري باملحكمة  البتد ئية 
تحت   ،2011 يناير   21 بتاريخ  بسال 

رقم 62.
محضر  لجمع  لعام  بموجب 
 ملؤرخ في 30 ديسمبر 2010 و ملسجل 
بتاريخ 1 يناير 2011 تم تقرير ما يلي :
حصص  جتماعية  تفويت  تأكيد 
بنفس  في  لشركة  بين  لشريكين 

 لبيايات  ملذكورة.
و ستمر رها  شكل  لشركة  تغيير 
ذ ت  ملسؤولية  شركة  تسمية  تحت 
 SARL و لشريك  لوحيد    ملحدودة 
هذ   غثر  على  أيه  تقرر  حيث   ،AU
زهير  لدكالي   لتفويت، أصبح  لسيد 
ملجموع  لحصص  ماللكا  فرجي 
 18 للمادة  وتطبيقا  لرأسما1   ملكوية 
 31 و لبند   5.96 رقم  من  لقايون 
فان  للشركة،  من  لنظام  ألسا�سي 
 جتماع جميع  لحصص في يد شريك 
 لوحيد ترتب عنه أن تستمر  لشركة 
ذ ت  ملسؤولية  شركة  تسمية  تحت 
 SARL و لشريك  لوحيد   ملحدودة 

AU
زهير  للسيد  تدبير  لشركة   سناد 
تسميته  تمت  فرجي  لذي   لدكالي 
تقديم  بعد  للشركة  وحيد   مسير  
الستقالته  ياسر  لفا�سي   لسيد 
كمسير ثاني، وذلك تطبيقا للبند 17 

من  لنظام  السا�سي للشركة.

تم  اليد ع  هذ   ملحضر بمصلحة 
 لسجل  لتجاري باملحكمة  البتد ئية 
تحت   ،2011 يناير   21 بتاريخ  بسال 

رقم 62.
557 P

MAZAOU
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

 ملقر  إلجتماعي : A 18 زيقة عمر  بن 
 لعاص  لقنيطرة

 لسجل  لتجاري عدد 56359
تحويل  ملقر  إلجتماعي 

محضر  لجمع  لعام  بمقت�سى   
 MAZAOU لشركة   لغير  لعادي 

تقرر  ما يلي :
تحويل  ملقر  على   ملصادقة 
إقامة  لهدى   11 رقم  من   إلجتماعي 
A 18 زيقة عمر  بن  لعاص  لقنيطرة
تجزئة  لحد دة   2036 رقم  إلى 
مكتب  إقامة  لنخيل  مهدية  طريق 

رقم 6  لقنيطرة.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
عدد  تحت  بالقنيطرة   إلبتد ئية 

82175 بتاريخ 18 ماي 2021.
558 P

F.H.I  TRANS
SARL AU

شركة  ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 
ذ ت شريك وحيد

 ملقر  إلجتماعي : 1130 إسماعيلية 
 لقنيطرة

تأسيس شركة
بتاريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
21 أبريل 2021 ومصحح  إلمضاء ت 
ملدينة  تصحيح  إلمضاء ت  بمصالح 
 لقنيطرة تم إعد د  لقايون  ألسا�سي 
لشركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ذ ت 

شريك وحيد باملو صفات  لتالية :
 F.H.I  TRANS  : تسمية  لشركة 

.SARL AU
شركة    : للشركة   لشكل  لقايوني 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ذ ت شريك 

وحيد.

 1130  : للشركة   ملقر  إلجتماعي  

إسماعيلية  لقنيطرة.

من  :  لغرض   لهدف  إلجتماعي 

 لشركة في  ملغرب أو خارجه، بشكل 

مباشر أو غير مباشر، سو ء لنفسها أو 

لغيرها أو مساهمة في :
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مقاو1 في يقل  ملستخدمين.
مقاو1 في يقل  لبضائع.

أو  في  ألشغا1  ملختلفة  مقاو1 
 لبناء.

جميع  لعمليات  عام،  وبشكل 
 لتجارية،  ملالية،  لصناعية، 
و لخدماتية،   لعقارية،  لحرفية، 
و ملرتبط  لحساب  لشركة،  جميعها 
بشكل مباشر أو غير مباشر بالهدف 

 إلجتماعي لتطوير  لشركة.
 ملدة : حددت مدة  لشركة في 99 

سنة منذ تاريخ  لتأسيس.
رأسما1  حدد   : رأسما1  لشركة 
درهم   100.000.00 في   لشركة 
إجتماعية  حصة   1000 إلى  مقسمة 
للحصة  لو حدة،  درهم    100 ب 

موزعة على  لنحو  لتالي :
فحي�سي  أسامة   لسيد 
حصة   1000 درهم   100.000.00

إجتماعية.
:  لشريك  لوحيد   لرأسما1 
ما  يمتلك  فحي�سي  أسامة   لسيد 
ما  درهم   100.000.00 مجموعه 

يعاد1 1000 حصة إجتماعية.
يسيرها  :  لشركة  تسيير  لشركة 
 لسيد أسامة فحي�سي وذلك ملدة غير 

محددة.
يم  إليد ع   :  إليد ع  لقايوني 
باملحكمة  إلبتد ئية   لقايوني 
ملدينة  بمصلحة  لسجل  لتجاري 
 2021 أبريل   18 بتاريخ   لقنيطرة 

تحت عدد 60621.
لإليد ع و لبيان

559 P

BISOFT SERVICES
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
رأسمالها : 100.000.00 درهم

 ملقر  إلجتماعي : 11 زيقة شعيب 
 لدكالي شقة رقم 9  لقنيطرة

تأسيس شركة 
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بالقنيطرة، تم وضع  لقايون  ألسا�سي 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  لشركة 

ذ ت  ملو صفات  لتالية :

 BISOFT SERVICES  :  لتسمية 

.SARL

ذ ت  شركة   :  لشكل  لقايوني 

 ملسؤولية  ملحدودة.
 ملقر  إلجتماعي : 11 زيقة شعيب 

 لدكالي شقة رقم 9  لقنيطرة.

موضوع  لشركة : 
مهندس  ستشاري

مبرمج مصمم محلل كمبيوتر.

 إلستير د و لتصدير.
رأسما1  حدد   : رأسما1  لشركة 

درهم   100.000.00 مبلغ  في   لشركة 

إجتماعية  حصة   1000 إلى  مقسمة 

محررة  للو حدة،  درهم    100 بقيمة 

على  وموزعة  مكتتبة،  بكاملها، 

 لشركاء كالتالي :

 1000 هشام  لكودري   لسيد 

حصة.

 ملدة : 99 سنة.

إلى  لسيد هشام  أسند   :  لتسيير 

 لكودري.

إلى  يناير  فاتح  من   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبر.
بالسجل  لتجاري  تم  لتقييد 

بالقنيطرة تحت  باملحكمة  إلبتد ئية 
رقم 60517 بتاريخ 11 ماي 2021.

560 P

MAINS D’OR BY ZR
شركة  ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

بشريك وحيد
رأسمالها : 100.000.00 درهم

 ملقر  إلجتماعي : ز وية زيقة حمان 

 لفطو كي وزيقة قرطبة مكتب رقم 

2  لقنيطرة

تأسيس
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقنيطرة، تم وضع  لقايون  ألسا�سي 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  لشركة 

ذ ت  ملو صفات  وحيد  بشريك 

 لتالية:

 MAINS D’OR BY ZR : لتسمية 

.SARL AU

ذ ت  شركة   :  لشكل  لقايوني 
 ملسؤولية  ملحدودة بشريك وحيد.

 ملقر  إلجتماعي : ز وية زيقة حمان 
 لفطو كي وزيقة قرطبة مكتب رقم 2 

 لقنيطرة.
موضوع  لشركة :

ممون.
 لتجارة في  ملنتجات  لغذ ئية.

رأسما1  حدد   : رأسما1  لشركة 
درهم   100.000.00 مبلغ  في   لشركة 
إجتماعية  حصة   1000 إلى  مقسمة 
محررة  للو حدة،  درهم    100 بقيمة 
على  وموزعة  مكتتبة،  بكاملها، 

 لشركاء كالتالي :
 1000 رضو ني  زهو    لسيدة 

حصة.
 ملدة : 99 سنة.

زهو   إلى  لسيدة  أسند   :  لتسيير 
رضو ني.

إلى  يناير  فاتح  من   :  لسنة  ملالية 
31 ديسمبر.

بالسجل  لتجاري  تم  لتقييد 
بالقنيطرة تحت  باملحكمة  إلبتد ئية 

رقم 60611 بتاريخ 18 ماي 2021.
561 P

 SOCIETE AYOUB BLACK
TRANS

شركة  ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 
بشريك وحيد

رأسمالها : 100.000.00 درهم
 ملقر  إلجتماعي : مكتب 7 ز وية زيقة 
 C أحمد شوقي ومحمد غرييط بلوك
إقامة  لليمون فا1 فلوري  لقنيطرة

تأسيس
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بالقنيطرة، تم وضع  لقايون  ألسا�سي 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  لشركة 
ذ ت  ملو صفات  وحيد  بشريك 

 لتالية:
 SOCIETE AYOUB  :  لتسمية 

.BLACK TRANS SARL AU
ذ ت  شركة   :  لشكل  لقايوني 

 ملسؤولية  ملحدودة بشريك وحيد.

ز وية   7 مكتب   :  ملقر  إلجتماعي 
غرييط  ومحمد  شوقي  أحمد  زيقة 
فلوري  فا1  إقامة  لليمون   C بلوك 

 لقنيطرة.
موضوع  لشركة :

 ملقاولة في يقل  ألشخاص.
رأسما1  حدد   : رأسما1  لشركة 
درهم   100.000.00 مبلغ  في   لشركة 
إجتماعية  حصة   1000 إلى  مقسمة 
محررة  للو حدة،  درهم    100 بقيمة 
على  وموزعة  مكتتبة،  بكاملها، 

 لشركاء كالتالي :
 لسيد أيوب  لغبي 1000 حصة.

 ملدة : 99 سنة.
إلى  لسيدأيوب  أسند   :  لتسيير 

 لغبي.
إلى  يناير  فاتح  من   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبر.
بالسجل  لتجاري  تم  لتقييد 
بالقنيطرة تحت  باملحكمة  إلبتد ئية 

رقم 60681.
562 P

 SOCIETE BEN LHAZAM
GLOBAL

شركة  ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 
بشريك وحيد

رأسمالها : 100.000.00 درهم
 ملقر  إلجتماعي : ز وية شارع محمد 
 لديوري ومحمد عبدو إقامة كامليا 
مكتب 21  لطابق  لثاني  لقنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بالقنيطرة، تم وضع  لقايون  ألسا�سي 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  لشركة 
ذ ت  ملو صفات  وحيد  بشريك 

 لتالية:
 SOCIETE BEN  :  لتسمية 

.LHAZAM GLOBAL SARL AU
ذ ت  شركة   :  لشكل  لقايوني 

 ملسؤولية  ملحدودة بشريك وحيد.
شارع  ز وية   :  ملقر  إلجتماعي 
إقامة  محمد  لديوري ومحمد عبدو 
21  لطابق  لثاني  مكتب  كاميليا 

 لقنيطرة.
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موضوع  لشركة :
تاجر  ألجهزة و ألدو ت  لصحية.

رأسما1  حدد   : رأسما1  لشركة 
درهم   100.000.00 مبلغ  في   لشركة 
إجتماعية  حصة   1000 إلى  مقسمة 
محررة  للو حدة،  درهم    100 بقيمة 
على   وموزعة  مكتتبة،  بكاملها، 

 لشركاء كالتالي :
 1000  لسيد عزيز  يت بولحسن 

حصة.
 ملدة : 99 سنة.

عزيز  إلى  لسيد  أسند   :  لتسيير 
 يت بولحسن.

إلى  يناير  فاتح  من   :  لسنة  ملالية 
31 ديسمبر.

بالسجل  لتجاري  تم  لتقييد 
بالقنيطرة تحت  باملحكمة  إلبتد ئية 

رقم 60661 بتاريخ 19 ماي 2021.
563 P

 SOCIETE AZIZ LUXE
CONSTRUCTION

شركة  ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 
بشريك وحيد

رأسمالها : 100.000.00 درهم
 ملقر  إلجتماعي : ز وية زيقة أحمد 

شوقي ومحمد غرييط بلوك C مكتب 
7   لقنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بالقنيطرة، تم وضع  لقايون  ألسا�سي 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  لشركة 
ذ ت  ملو صفات  وحيد  بشريك 

 لتالية:
 SOCIETE AZIZ LUXE : لتسمية 

.CONSTRUCTION SARL AU
ذ ت  شركة   :  لشكل  لقايوني 

 ملسؤولية  ملحدودة بشريك وحيد.
 ملقر  إلجتماعي : ز وية زيقة أحمد 
شوقي ومحمد غرييط بلوك C مكتب 

7   لقنيطرة.
موضوع  لشركة :

أو  في  ألشغا1  ملختلفة   ملقاولة 
 لبناء.

رأسما1  حدد   : رأسما1  لشركة 

درهم   100.000.00 مبلغ  في   لشركة 

إجتماعية  حصة   1000 إلى  مقسمة 

محررة  للو حدة،  درهم    100 بقيمة 

على   وموزعة  مكتتبة،  بكاملها، 

 لشركاء كالتالي :

سعيد  عبد  لعزيز  يت   لسيد 

1000 حصة.

 ملدة : 99 سنة.

عبد  إلى  لسيد  أسند   :  لتسيير 

 لعزيز  يت سعيد.

إلى  يناير  فاتح  من   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبر.
بالسجل  لتجاري  تم  لتقييد 

بالقنيطرة تحت  باملحكمة  إلبتد ئية 
رقم 60663 بتاريخ 19 ماي 2021.

564 P

SOCIETE CARBUTIF
SARL

شركة  ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
رأسمالها : 100.000.00 درهم

 ملقر  إلجتماعي : د ئرة تيفلت 

جماعة سيدي عبد  لرز ق دو ر  يت 

حمو  يدير تيفلت

  تكوين شركة
مصحح  عرفي  عقد  بموجب 

تم   2021 أبريل   28 بتاريخ   إلمضاء 

 إلتفاق على ما يلي :

SOCIETE CARBUTIF : لتسمية 

.S.A.R.L

 لهدف  إلجتماعي :

محطة وقود.

 ملقر  إلجتماعي :   ملقر  إلجتماعي 

تيفلت جماعة سيدي  د ئرة  للشركة 

حمو  يدير  دو ر  يت  عبد  لرز ق 

تيفلت.

:  ملدة  لزمنية   ملدة   لزمنية 

 ملحددة 99 سنة تبتدئ يوم تسجيل 

عد   ما  بالسجل  لتجاري   لشركة 

تفكيكها  ملسبق أو تمديد  ملدة .

مد  لشركاء،  لشركة   :  لرأسما1 

ما يلي :

 لسيد  غوثان  يور بمبلغ 50.000 

درهم.

 لسيدة رزوق ليلى بمبلغ 50.000 

درهم.

 لتسيير :  لشركة مسيرة من طرف 

 لسيد  غوثان  يور  لذي يقيم ب 29 
قطاع  اللفة  و د  ملخازن  سد  زيقة 

رقم  لبطاقة  لوطنية  سال   لعيايدة 

AB 515026 ملدة غير محدودة. لسنة 

 ملالية:   لسنة  ملالية تبتدئ من فاتح 

يناير وتنتهي في 31 ديسمبر.

أو1 سنة عملية ستنتهي في 31 من 

ديسمبر لسنة 2021.

تقسيم  ألرباح : تخصم 5 في  ملائة 

من أرباح  لشركة كاحتياج قايوني.

بكتابة  تم  إليد ع  لقايوني 

بتيفلت  باملحكمة  إلبتد ئية   لضبط 

تحت رقم 139 بتاريخ 18 ماي 2021.

565 P

ROBOTRANS
شركة  ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

بشريك وحيد
رأسمالها : 100.000.00 درهم

 ملقر  إلجتماعي : معمورة، تجزئة 

 لعصام رقم 176،  لشقة رقم 10  

 لقنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالقنيطرة، تم وضع  لقايون  ألسا�سي 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  لشركة 

ذ ت  ملو صفات  وحيد  بشريك 

 لتالية:

 ROBOTRANS SARL  :  لتسمية 

.AU

ذ ت  شركة   :  لشكل  لقايوني 

 ملسؤولية  ملحدودة بشريك وحيد.

تجزئة  : معمورة،   ملقر  إلجتماعي 

  10 رقم  176،  لشقة  رقم   لعصام 

 لقنيطرة.

موضوع  لشركة :

وطنيا  يقل  لبضائع  في   ملقاولة 

ودوليا.

رأسما1  حدد   : رأسما1  لشركة 

درهم   100.000.00 مبلغ  في   لشركة 

إجتماعية  حصة   1000 إلى  مقسمة 

محررة  للو حدة،  درهم    100 بقيمة 

على   وموزعة  مكتتبة،  بكاملها، 

 لشركاء كالتالي :

 1000 فاطمي  محمد   لسيد 

حصة.

 ملدة : 99 سنة.

إلى  لسيد محمد  أسند   :  لتسيير 

فاطمي.

إلى  يناير  فاتح  من   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبر.
بالسجل  لتجاري  تم  لتقييد 

بالقنيطرة تحت  باملحكمة  إلبتد ئية 
رقم 13225 بتاريخ 3 يوييو 2015.

566 P

AIT OUFKIR SERVICES
SARL A AU

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

 ملقر  إلجتماعي : 17 شارع عمر  بن 

 لعاص عمارة  سماعيل مكتب رقم 

1  لقنيطرة

تأسيس 
بتاريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

15 أبريل 2021 ومصحح  إلمضاء ت 

ملدينة  تصحيح  إلمضاء ت  بمصالح 

 لقنيطرة تم إعد د  لقايون  ألسا�سي 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  لشركة 

باملو صفات  لتالية :

 AIT OUFKIR  : تسمية  لشركة 

.SERVICES SARL AU

شركة    : للشركة   لشكل  لقايوني 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ذ ت شريك 

و حد.

 ملقر  إلجتماعي  للشركة : 17 شارع 

عمارة  سماعيل  عمر  بن  لعاص 

مكتب رقم 1  لقنيطرة.

من  :  لغرض   لهدف  إلجتماعي 

 لشركة في  ملغرب أو خارجه، بشكل 

مباشر أو غير مباشر، سو ء لنفسها أو 

لغيرها أو مساهمة في :
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تاجر في  ملالبس  لجاهزة.

مقاو1 في يقل  لبضائع.

أو  في  ألشغا1  ملختلفة  مقاو1 

 لبناء.

جميع  لعمليات  أعم،  وبشكل 

 لتجارية،  ملالية،  لصناعية، 

و لخدماتية،   لعقارية،  لحرفية، 

و ملرتبط  لحساب  لشركة،  جميعها 

بشكل مباشر أو غير مباشر بالهدف 

 إلجتماعي لتطوير  لشركة.

 ملدة : حددت مدة  لشركة في 99 

سنة منذ تاريخ  لتأسيس.
رأسما1  حدد   : رأسما1  لشركة 

درهم   100.000.00 في   لشركة 

إجتماعية  حصة   1000 إلى  مقسمة 

للحصة  لو حدة،  درهم    100 ب 

موزعة على  لنحو  لتالي :

مولود  وفقير   لسيد  يت 

حصة   1000 درهم   100.000.00

إجتماعية.

مجموعه  ما  تمتلك   :  لرأسما1 

 1000 يعاد1  ما  درهم   100.000.00

حصة إجتماعية.

يسيرها  :  لشركة  تسيير  لشركة 

ملدة  وذلك  مولود  وفقير   لسيد  يت 

غير محددة.

يم  إليد ع   :  إليد ع  لقايوني 

باملحكمة  إلبتد ئية   لقايوني 

ملدينة  بمصلحة  لسجل  لتجاري 

 لقنيطرة بتاريخ 20 ماي 2021 تحت 

عدد 60671.
لإليد ع و لبيان

567 P

ROSMERTA
SARL AU

 25 بتاربخ  عرفي  عقد  تحت 

شركة  تأسيس  تم   ،2021 مارس 

باملو صفات  لتالية :

 ROSMERTA SARL  :  لتسمية 

.AU
أحمد  زيقة   19  :  ملقر  إلجتماعي 
 ،3 رقم  بركات،  لطابق  لسفلي، 

 ملعاريف،  لد ر لبيضاء.

 لهدف  إلجتماعي : 
مركز  إلتصا1.

ذ ت  شركة    :  لشكل  لقايوني 
شريك  ذ ت  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
 لتسيير : 

 لسيد عاد1 بنسمينة .
و لسيد عثمان بنريان.

 لر سما1 : 10.000.00 درهم.
:  ملحكمة   إليد ع  لقايوني 

 لتجارية بالد ر لبيضاء.
 لسجل  لتجاري : 198787.

قصد  لنشر و إلعالن

568 P

EMPERATRIZ
 1 بتاربخ  عرفي  عقد  تحت 
شركة  تأسيس  تم   ،2021 مارس 

باملو صفات  لتالية :
.EMPERATRIZ : لتسمية 

أحمد  زيقة   19  :  ملقر  إلجتماعي 
 ،3 رقم  بركات،  لطابق  لسفلي، 

 ملعاريف،  لد ر لبيضاء.
 لهدف  إلجتماعي : 

 لبيع و لشر ء عبر  إليتريت.
ذ ت  شركة    :  لشكل  لقايوني 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
 لتسيير :  لسيدة سلمى  ألزرق .

 لر سما1 : 10.000.00 درهم.
:  ملحكمة   إليد ع  لقايوني 

 لتجارية بالد ر لبيضاء.
 لسجل  لتجاري : 500997.

قصد  لنشر و إلعالن

569 P

AMETHIS NORTH AFRICA
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

رأسمالها :300.000 درهم
 ملقر  إلجتماعي : 10 شارع مو�سى بن 
يصير،  لطابق  لسادس، رقم 11، 

غوتييه،  لد ر لبيضاء
 لسجل  لتجاري 101683

محضر  لجمع  لعام  على  بناء  
 2021 مارس   30 بتاريخ   إلستثنائي 
تقرر  صباحا،  على  لساعة  لعاشرة 

ما يلي :

شارع   10 من  مقر  لشركة  يقل 

يصير،  لطابق  لسادس،  بن  مو�سى 

إلى  غوتييه،  لد ر لبيضاء   ،11 رقم 

جيهاني،  شارع   10  لعنو ن  لتالي 

 لطابق  لثاني،  لدر لبيضاء.

من   1 للمادة   لتعديل  ملقابل 

 لنظام  ألسا�سي.

 عتماد  لنظام  ألسا�سي  ملحدث.

إلتمام  إلجر ء ت   لصالحيات 

 لقايويية.

لدى  تم  إليد ع  لقايوني 

باملحكمة  لتجارية  كتابة  لضبط 

 2021 ماي   12 بتاريخ  بالد ر لبيضاء 

تحت رقم 778181.
قصد  لنشر و إلعالن

570 P

سوكاسمي
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رأسمالها  إلجتماعي : 30.000 درهم

 ملقر  إلجتماعي : أزرو رقم 215 شارع 

2 رتاحا

 لسجل  لتجاري رقم : 28885

محضر  لجمعية  على  بناء  

للمساهمين  غير  لعادية   لعمومية 

مكناس  في   2021 أبريل   7 بتاريخ 

لشركة  SOGASMI، تقرر ما يلي :

إقر ر بوفاة  ملدير  لسيد بلكاسمي 

وليد.

على  و ملو فقة  رأس  ملا1  توزيع 

شركاء جدد.

قبل  من  تعيين  إلد رة  لجديدة 

محمد،  ملدير  بلكاسمي   لسيد 

 لقايوني.

للنظام  ألسا�سي  تعديل  ملقابلة 

و عتماد  لنظام  ألسا�سي  ملنقح 

و ملنسق للشركة.

في  ملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 2173 رقم  تحت  ملكناس   لتجارية 

بتاريخ 19 ماي 2021 .
لإلستخر ج و إلشارة

571 P

MIYA HOUSE
SARL AU

شركة محدودة  ملسؤولية 
بشريك وحيد

رأس  ملا1 : 10000.00 درهم
 ملقر  إلجتماعي : شارع  لعر ق مبنى 

باديس رقم 1  لقبيبات  لرباط
 لسجل  لتجاري  لرباط 111193

 ملوضوع :يقل عنو ن مقرها 
 إلجتماعي

عقب صدور قر ر من  لجمع  لعام 
 2021 أبريل   28 بتاريخ   إلستثنائي 

تقرر :
يقل  ملقر  إلجتماعي على  لعنو ن: 
 1 رقم  باديس  مبنى  شارع  لعر ق 

 لقبيبات  لرباط.
وبناء عليه، تم تعديل  لبند رقم 1 

من  لنظام  ألسا�سي. 
في  إجر ء  إليد ع  لقايوني  تم 
 20 بتاريخ   ملحكمة  لتجارية  لرباط 

ماي 2021 تحت رقم 111796.
572 P

21DEV
SARL

RC : 152155
تأسيس شركة محدودة  ملسؤولية
 لصفة  لقايويية : شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة
محضر  لشركة  ملؤرخ  بمقت�سى 
بتاريخ 25 مارس 2021 تقرر تأسيس 
محدودة  مسؤولية  ذ ت  شركة 

خاصيتها كالتالي :
ذ ت   21DEV SARL  :  لتسمية 

مسؤولية محدودة.
نشاطها  تمارس  :  لشركة   لهدف 

باملغرب وخارجه.
نشاطها  لرئي�سي : منعش عقاري

مقر  لشركة   :  ملقر  إلجتماعي 
30 شقة رقم  في  لعنو ن  لتالي  حدد 
حسان  لوكيلي  موالي  حمد  زيقة   8

 لرباط.
 ملدة  لقايويية : تأسست  لشركة 
تاريخ  من  سنة  بتد ء   99 ملدة 

 لتأسيس  لنهائي لها.
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رأسما1   :  لرأسما1  إلجتماعي 

 لشركة حدد في مبلغ 600.000 درهم 

قسمت إلى 1000 حصة من فئة 100 

ويمثل  كليا  دفع  حصة  لكل  درهم 

مساهمة أيجزت يقد  لفائدة  لشركة 

من طرف  لسيد ن :

 عبدالوي طارق 250 حصة.

 و ألزمي هشام 750 حصة.

بالكامل  هذه  لحصص  تدفع 

وتخصص كلها للشريكين.

يسير  لشركة  لسيد   :  لتسيير 

مغربي  لجنسية  طارق،  عبدالوي 

رقم  للبطاقة  لوطنية  حامل 

.F353893

بالسجل  تم  إليد ع  لقايوني 

لدى  ملحكمة  لتجارية   لتجاري 

بالرباط تحت رقم 111807.

573 P 

IMMO 2
S.A.R.L AU

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة بشريك وحيد

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

شركة  تأسيس  تم   2021 مارس   2  

بشريك  محدودة  مسؤولية  ذ ت 

وحيد.

ذ ت  شركة   :  لشكل  لقايوني 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

.IMMO 2 S.A.R.L AU : لتسمية 

:  قتناء وبناء وبيع وتأجير   لهدف 

كايت  سو ء  و ملباني  جميع  ألر �سي 

مبنية أو غير مبنية و ملنشآت كاملة أو 

يصف تشطيب من أي يوع.

و إلنشاء ت  تأجير  ملباني  ملبنية 

بأيو عها.

بقصد  جميع  ملباني   قتناء 

تقسيمها وخدمتها ومعد تها.
تجاري  محل   :  ملقر  إلجتماعي 

مبنى 30، شقة 8، شارع موالي أحمد 

لوكيلي حسان  لرباط.

تاريخ  من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

تسجيل  لشركة بالسجل  لتجاري.

 لرأسما1 : حدد رأسما1  لشركة 
 1000 إلى  درهم مقسم   100.000 في 
درهم   100 بقيمة  إجتماعية  حصة 
كما  وتوزيعها  سدد  كتتابها  للو حدة 

يلي :
مريم   لسيدة  لشرقاوي  لدقاق 

1000 حصة.
تدير  لشركة  لسيدة   :  لتسيير 
غير  ملدة  مريم،   لشرقاوي  لدقاق 
توقيع  تاريخ  من  محدودة  بتد ء 
 لقايون  ألسا�سي للشركة مع  عتماد 
و لوثائق  جميع  لعقود  في  توقيعها 

 إلد رية و لبنكية.
من  تبتدئ   :  لسنة  إلجتماعية 
31 ديسمبر من  فاتح يناير وتنتهي في 

كل سنة.
5 % من   ألرباح : يخصم ما قدره 
في  تكوين  إلحتياطي  لقايوني  أجل 

حدود 1/5 من  لرأسما1 .
وقد تم  إليدع  لقايوني باملحكمة 
 لتجارية بالرباط تحت رقم 151113 

بتاريخ 21 أبريل 2021.
بمقت�سى مقتطف وبيان

574 P

TOUT A SEC PRO
S.A.R.L AU

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة بشريك وحيد

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
 5 ماي 2021 تم تأسيس شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
ذ ت  شركة   :  لشكل  لقايوني 

مسؤولية محدودةو بشريك وحيد.
 TOUT A SEC PRO  :  لتسمية 

.S.A.R.L AU
 لهدف : 

 لتبيض  لصناعي.
 لتنظيف  لجاف،  لتنظيف، 

 لغسيل،  لصباغة.
13 زيقة أوسلو   :  ملقر  إلجتماعي 
 2 محل  عبد  لكريم  لخطابي  شارع 

حي  ملحيط  لرباط.
تاريخ  من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

تسجيل  لشركة بالسجل  لتجاري.

حدد  لرأسما1   :  لرأسما1 

مقسم  درهم   100.000 في   لشركة 

بقيمة  إجتماعية  حصة   1000 إلى 

سدد  كتتابها  للو حدة  درهم   100

وتوزيعها كما يلي :

 لسيد لكحل عاد1 1000 حصة.

تدير  لشركة  لسيدة   :  لتسيير 

غير  ملدة  فاطمة  لزهر ء،  لكحل 

توقيع  تاريخ  من  محدودة  بتد ء 

 لقايون  ألسا�سي للشركة مع  عتماد 

و لوثائق  جميع  لعقود  في  توقيعها 

 إلد رية و لبنكية.

من  تبتدئ   :  لسنة  إلجتماعية 

31 ديسمبر من  فاتح يناير وتنتهي في 

كل سنة.

5 % من   ألرباح : يخصم ما قدره 

في  تكوين  إلحتياطي  لقايوني  أجل 

حدود 1/5 من  لرأسما1 .

وقد تم  إليدع  لقايوني باملحكمة 

 لتجارية بالرباط تحت رقم 152077 

بتاريخ 18 ماي 2021.
بمقت�سى مقتطف وبيان

575 P

SIGMA ATLANTIC
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

فسخ  لشركة مسبقا
إن  لجمع  لعام  إلستثنائي 

لشركة   2021 ماي   1 بتاريخ   ملنعقد 

ذ ت  شركة   SIGMA ATLANTIC

و حدة  بشريكة  محدودة  مسؤولية 

مقرها  درهم،   10.000 رأسمالها 

سيدي  زيقة  كلمان   20  إلجتماعي 

قرر  أكد 1  لرباط   2 رقم  شقة  علي 

ما يلي :

فسخ  لشركة مسبقا.

للشركة  لسيدة  كمصفية  تعيين 

رشيدة عديان.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 لتجارية بالرباط تحت رقم 111731 

بتاريخ 19 ماي 2021.
وهذ  بمثابة مقتطف وبيان

576 P

INSSAF 2021
SARL AU

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بالد ر لبيضاء تم تأسيس شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة بشريك و حد.
.INSSAF 2021 : لتسمية 

 لهدف : 
وكيل  ألعما1 .

يجارة  لخشب  ألملنيوم.
شارع  بر هيم   :  لعنو ن  لتجاري 
شارع  حمد  ملجاطي   12  لرود ني 

إقامة جبا1  أللب  لطابق  ألو1.
 لرأسما1 : حدد رأسما1  لشركة 
إلى  مقسمة  درهم   100000.00 في 
درهم   100 بقيمة  حصة   1000

للحصة  لسيد  لبوزيدي دريس.
تعيين  لسيد  تم   :  لتسيير 
 لبوزيدي دريس كمسير للشركة ملدة 

غير محدودة.
إلى  يناير  فاتح  من   :  لسنة  ملالية 
31 ديسمبر من كل سنة ما عد   لسنة 
تاريخ  لتسجيل  من  تبتدئ   ألولى 
في  لسجل  لتجاري  تم  لتقييد 
 187627 رقم  تحت  بالد ر لبيضاء 

بتاريخ فاتح فبر ير 2021.
577 P

YOROS SERVICE
SARL AU

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بتاريخ 15 يناير 2021 بالد ر لبيضاء 
ذ ت  ملسؤولية  شركة  تأسيس  تم 

 ملحدودة بشريك و حد.
.YOROS SERVICE : لتسمية 

 لهدف :
وكيل  ألعما1 .

يجارة  لخشب  ألملنيوم.
شارع  بر هيم   :  لعنو ن  لتجاري 
شارع  حمد  ملجاطي   12  لرود ني 

إقامة جبا1  أللب  لطابق  ألو1.
 لرأسما1 : حدد رأسما1  لشركة 
إلى  مقسمة  درهم   100000.00 في 
درهم   100 بقيمة  حصة   1000

للحصة  لسيد فوزي حسن.
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فوزي  تعيين  لسيد  تم   :  لتسيير 

غير  ملدة  للشركة  كمسير  حسن 

محدودة.

إلى  يناير  فاتح  من   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عد   لسنة 

تاريخ  لتسجيل  من  تبتدئ   ألولى 

في  لسجل  لتجاري  تم  لتقييد 

 187629 رقم  تحت  بالد ر لبيضاء 

بتاريخ فاتح فبر ير 2021.

578 P

AMG COMP

SARL AU

بمقت�سى عقد عرفي مسجل بتاريخ 

بالد ر لبيضاء   2020 يوفمنبر   3

ذ ت  ملسؤولية  شركة  تأسيس  تم 

 ملحدودة بشريك و حد.

.AMG COMP : لتسمية 

 لهدف :

أجهزة  ملعلوميات  وتركيب  بيع 

ومختلف  أعما1  لبناء  في  ومقاو1 

 ألعما1 .

شارع   151  :  لعنو ن  لتجاري 

 سامة بن زيد  لطابق  لثاني يسار ج 

حي  ملعاريف   لد ر لبيضاء.

 لرأسما1 : حدد رأسما1  لشركة 

إلى  مقسمة  درهم   100.000.00 في 

درهم   100 بقيمة  حصة   1000

للحصة للسيد فوزي مو�سى.

فوزي  تعيين  لسيد  تم   :  لتسيير 

غير  ملدة  للشركة  كمسير  مو�سى 

محدودة.

إلى  يناير  فاتح  من   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عد   لسنة 

تاريخ  لتسجيل  من  تبتدئ   ألولى 

في  لسجل  لتجاري  تم  لتقييد 

 181123 رقم  تحت  بالد ر لبيضاء 

بتاريخ 27 يناير 2020.

579 P

STE. VESTELAT
SARL AU

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بتاريخ 21 يناير 2020 بالد ر لبيضاء 
ذ ت  ملسؤولية  شركة  تأسيس  تم 

 ملحدودة بشريك و حد.

.VESTELAT : لتسمية 

 لهدف :
تسويق مو د وأدو ت  لبناء.

و ألشغا1  أعما1  لبناء  في  مقاو1 
 لحرة.

شارع   13   :  لعنو ن  لتجاري 
 لقصر  لطابق  لخامس شقة رقم 10 

 ملعاريف  لد ر لبيضاء.
 لرأسما1 : حدد رأسما1  لشركة 
إلى  مقسمة  درهم   100.000.00 في 
درهم   100 بقيمة  حصة   1000

للحصة مقسمة كالتالي:
 100 حصة للسيد فوزي حسن.

فوزي  تعيين  لسيد  تم   :  لتسيير 
غير  ملدة  للشركة  كمسير  حسن 

محدودة.
إلى  يناير  فاتح  من   :  لسنة  ملالية 
31 ديسمبر من كل سنة ما عد   لسنة 

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتسجيل.
في  لسجل  لتجاري  تم  لتقييد 
 155317 رقم  تحت  بالد ر لبيضاء 

بتاريخ 1 فبر ير 2020.
580 P

 POLYGON INGENIERIE ET
CONSEIL
SARL AU

 لتصفية  ملسبقة
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
قرر   2021 مارس   9 بتاريخ   ملنعقد 

 لشريك ما يلي :
بتاريخ  للشركة   لتصفية  ملسبقة 

9 مارس 2021.
تعيين  لسيد  بر هيم  دري�سي 

توز ني ولعلي مصفي للشركة.
بالعنو ن  مقر  لتصفية  تحديد 
لوكيلي  موالي  حمد  شارع   3  :  لتالي 

 لشقة رقم 15  لطابق 3  لرباط.

بكتابة  تم  إليد ع  لقايوني 
لدى  ملحكمة  لتجارية   لضبط 
تحت   2021 ماي   20 بتاريخ  بالرباط 

رقم 111815.
581 P

MDA REAL ESTATE
SARL

 AU CAPITAL DE : 10.000.00
DHS

 SIEGE SOCIAL : 30 AVENUE
 OQBA APPT N°12 1EME ETAGE
RESIDENCE NIL AGDAL RABAT

 : RC 125585
تغيير  لتسمية

 وتغيير  ملقر  إلجتماعي
 MDA REAL شركة  شركاء   تخذ 
خال1  لجمع  لعام   ESTATE SARL
 2021 أبريل   26 بتاريخ   إلستثنائي 

 لقر ر ت  لتالية :
 MDA REAL تغيير تسمية  لشركة
 YAQIN أصبح  آلن  ESTATE  لذي 

.CAPITAL
للشركة  تحويل  ملقر  إلجتماعي 
إلى محج  لرياض عمارة رقم 1  لطابق 
 ألو1 شقة رقم1 حي  لرياض  لرباط.
تحيين  لنظام  ألسا�سي للشركة.

وقد تم  إليد ع  لقايوني باملحكمة 
 لتجارية بالرباط تحت رقم 111710 

بتاريخ 18 ماي 2021.
مقتطف من أجل  إلشهار

582 P

 ARMA INTERIM
 FORMATION EVOLUTION

MAROC SA
 AU CAPITAL DE : 300.000.00

DHS
 SIEGE SOCIAL : AVENUE

 MEHDI BEN BARKA, LOT
 SOUMIA, LOT 5, SOUISSI

RABAT
RC : 116599
تغيير  لتسمية

 وتعديل  لنشاط  إلجتماعي

 ARMA شركة  شركاء   تخذ 
 INTERIM FORMATION
خال1   EVOLUTION MAROC SA
 30 بتاريخ   لجمع  لعام  إلستثنائي 

أبريل 2021  لقر ر ت  لتالية :
 ARMA تسمية  لشركة  تغيير 
 INTERIM FORMATION
EVOLUTION MAROC  لذي أصبح 

.LABEL PERFORMANCES آلن 
تعديل  لنشاط  إلجتماعي 

للشركة.
 تحيين  لنظام  ألسا�سي للشركة.

وقد تم  إليد ع  لقايوني باملحكمة 
 لتجارية بالرباط تحت رقم 111709 

بتاريخ 18 ماي 2021.
مقتطف من أجل  إلشهار

583 P

STE BERRY PACK
SA

AU CAPITAL DE 300.000 DHS
 SIEGE SOCIAL : 30 AVENUE

 OQBA APPT N°12 RESIDENCE
NIL AGDAL RABAT

RC : 125565
حل الرشكة

لشركة  بمقت�سى  لجمع  لعام 
في  BERRY PACK SA  ملؤرخ 
باملقر  الجتماعي   2020 10 ديسمبر 

للشركة قرر ما يلي :
 BERRY لشركة   لحل  ملبكر 
PACK SA ويحولها إلى تصفية طوعية 

 عتبار  من هذ   ليوم.
وجودها  في  ستبقى  لشركة 
نهاية  حتى  ألغر ض  لتصفية 
وسيتبع  سم  لشركة   لتصفية، 
وتم  في  لتصفية«  » لشركة   ملذكورة 
تثبيت مكتب  لتصفية  ملسجل في 30 
شارع عقبة شقة رقم 12 إقامة  لنيل 

أكد 1  لرباط.
تعيين  لسيد  قرر  لجمع  لعام 
للشركة  بلخير مصفيا  عبد  لرحمان 

طيلة مدة  لتصفية.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   18 بتاريخ  بالرباط   لتجارية 

2021، تحت رقم 111712.

584 P
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ALTEK TECHNOLOGIES
SARL AU

AU CAPITAL DE 100.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : 3.0 AVENUE

 OQBA APPT N°12BIS

RESIDENCE NIL AGDAL RABAT

RC : N°111601

تغيير  ملقر  الجتماعي
للشركة   تخذ  لشريك  لوحيد 

 ALTEK TECHNOLOGIES SARL

2021،  لقر ر  أبريل   6 بتاريخ   AU

 لتالي :

تغيير  ملقر  الجتماعي للشركة :

من 30 شارع عقبة، شقة رقم 12 

بيس، إقامة  لنيل أكد 1  لرباط.
مكاتب  زيقة  لحسيمة   75 إلى 

 ألطلس  لطابق  لخامس مكتب رقم 

31  ألطلس فاس.

تحيين  لنظام  ألسا�سي للشركة.

وقد تم  إليد ع  لقايوني باملحكمة 

 لتجارية بالرباط تحت رقم 111708 

بتاريخ 18 ماي 2021.

585 P

 EQUIPEMENT

MAINTENANCE 

 ET AMENAGEMENT

GOUTE AGOUTE
SARL AU

AU CAPITAL DE 100.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : 3.0 AVENUE

 OQBA APPT N°12BIS

RESIDENCE NIL AGDAL RABAT

RC : N°115195

تفويت حصص  جتماعية
لشركة   تخذ  لشريك  لوحيد 

 EQUIPEMENT MAINTENANCE

 ET AMENAGEMENT GOUTE A

أبريل   7 بتاريخ   GOUTE SARL AU

2021،  لقر ر ت  لتالية :

بين  1000 حصة  بتفويت   إلقر ر 

و ملفوت  رديد  ياسين   لبائع  لسيد 

إليه  لسيد فيصل فريتي.

رشيد  ياسين   ستقالة  لسيد 

فيصل  جديد  لسيد  مسير  وتعيين 

لبطاقة  لتعريف  فريتي  لحامل 

.J391571 لوطنية رقم 

تحيين  لنظام  ألسا�سي للشركة.

وقد تم  إليد ع  لقايوني باملحكمة 

 لتجارية بالرباط تحت رقم 111711 

بتاريخ 18 ماي 2021.

586 P

ديو ن  ألستاذ خالد  ملسعودي

موثق بطنجة

ز وية زيقة  بن  لكثير وشارع محمد  لخامس

إقامة دوس ماريس » لشقة 15«  لطابق  ألو1، 

طنجة

 لهاتف : 039323033

فاكس : 039323331

 FLUID UNIVERSAL

COMPANY FUNCOM

SARL

رأس مالها : 2.000.000 درهم

مقرها  الجتماعي : طنجة 17 شارع 

موالي يوسف، زيقة ميموز س،

رقم 25

محضر  لجمع  لعام  بمقت�سى 

 FLUID للشركة  ملسماة   الستثنائي 

 UNIVERSAL COMPANY

رأسمالها  م  م  ش   FUNCOM

2.000.000 درهم، مقرها  الجتماعي 

يوسف،  موالي  شارع   17 طنجة   :

25،  ملنعقد  رقم  ميموز س،  زيقة 

تم   ،2021 فبر ير   23 بتاريخ  بطنجة 

خالد  بمكتب  ألستاذ  تحريره  إعادة 

تقرر  بطنجة،  موثق    ملسعودي، 

ما يلي :

عبد  وفاة  لسيد  بحالة   لتصريح 

في  شريكا  بصفته  أسريح،   ملجيد 

 لشركة  ملسماة أعاله و ملسير  لوحيد 

لها.

تحديد هوية ورثة  ملرحوم  لسيد 

أربعة،  وعددهم  عبد  ملجيد  سريح 

وهم زوجتيه  لسيدة فاطمة  ملزو�سي 

و بنه  لسيد  كنزة  لزيتوني  و لسيدة 

مرو ن  سريح، و بنته  لسيدة كريمة 

 سريح وحسب ما هو منصوص عليه 

في عقد  الر ثة  ملنجزة بطنجة بتاريخ 

كناش  لتركات   ،2020 مارس   26

207 صحيفة 259 عدد 259 وملحق 

ماي   6 بتاريخ  مؤرخ  عدلي  تصحيحي 

مكرر   206 كناش  لتركات   ،2020

صحيفة 163 عدد 322.

فإن  لجمع  لعام  لذلك،  وتبعا 

للشركاء يصرحون بقبو1 و ملصادقة 

مرو ن  به  لسيد  ما  لتزم  على جميع 

 سريح.

منصب  ملسير  بشغور   لتصريح 

كمسير  مرو ن  سريح  وتعيين  لسيد 

وحيد للشركة  ملسماة أعاله.

يصيب  في  و رث  كل  حصر حصة 

عليهم  وتوزيعها  في  لشركة  مورثهم 

كالتالي :

فاطمة  للسيدة  حصة   313

 ملزو�سي.

313 حصة للسيدة كنزة  لزيتوني.

كريمة  للسيدة  حصة   1158

 سريح.

مرو ن  للسيد  حصة   2916

 سريح.

مجموع  لحصص 5000 حصة.
تعديل صيغة  ملادة 7 من  لقايون 

 ألسا�سي  لذي كان محرر  كالتالي :

 5000 عبد  ملجيد  سريح   لسيد 

حصة.

 5000 مرو ن  سريح   لسيد 

حصة.

 ملجموع : 10.000 حصة.

على  محرر   سيصبح  و لذي 

 لشكل  لتالي :

 313 فاطمة  ملزو�سي   لسيدة 

حصة.

 لسيدة كنزة  لزيتوني 313 حصة.

 1158 كريمة  سريح   لسيدة 

حصة.

 7916 مرو ن  سريح   لسيد 

حصة.

 ملجموع : 10.000 حصة.
تفويض : وقد تم  إليد ع بالسجل 
 17519 رقم   لتجاري  لتحليلي 
مارس   30 بتاريخ  باملحكمة  لتجارية 

2021، تحت رقم 3020.
للجمع  لعام  محضر  بمقت�سى 
أعاله،  للشركة  ملسماة   الستثنائي 
فبر ير   23 بتاريخ  بطنجة  و ملنعقد 
بمكتب  تحريره  إعادة  تم   ،2021
موثق  خالد  ملسعودي،   ألستاذ 

بطنجة، تقرر ما يلي :
تفويت  عمليات  على   ملصادقة 
جميع  لشركاء  حصص  مجموع 

لفائدة  لسيد مرو ن  سريح.
تأكيد تعيين  لسيد مرو ن  سريح 
للشركة  وحيد  كمسير  منصبه  في 

 ملسماة أعاله.
شركة  من  شكل  لشركة  تحويل 
متعددة  ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   لشركاء 
وإعادة  وحيد  بشريك   ملحدودة 

ذباجة  لقايون  ألسا�سي للشركة.
تفويض.

وقد تم  إليد ع بالسجل  لتجاري 
باملحكمة   17519 رقم   لتحليلي 
 ،2021 أبريل   22 بتاريخ   لتجارية 

تحت رقم 3730.
587 P

 FLYING  TRANSPORT AND
LOGISTICS

SARL AU
قرر  لجمع  لعام  لغير  لعادي 
للشركة   ،2021 ماي  فاتح  بتاريخ 
 FLYING TRANSPORT AND
رأسمالها   LOGISTICS SARL AU

100.000 درهم.
موالي  بشارع   : مقرها  الجتماعي 
 108 شقة   30 رقم  عمارة   لوكيلي 

حسان  لرباط، ما يلي :
تحويل مقر  الجتماعي للشركة :

 FLYING قررت  لشركة 
 TRANSPORT AND LOGISTICS
كنزة  إقامة  مقرها  الجتماعي  تحويل 
13 تجزئة سعيد  1 شقة  عمارة  لف 

حجي سال.
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باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   20 بتاريخ  بالرباط   لتجارية 

2021، تحت رقم 111797.
588 P

 STE ALKHOUMSSI LUXE
SERVICE

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بالحسيمة   2020 أغسطس   19
مسؤولية  ذ ت  شركة  تأسيس  تم 
محدودة من شريك و حد باملو صفات 

 لتالية :
سوسيط  لخوم�سي   :  لتسمية 

لوكس سغفيس.
ذ ت  شركة   :  لصفة  لقايويية 

مسؤولية محدودة من شريك و حد.
 لهدف  الجتماعي : أعما1  لدهن 

وأعما1 متنوعة.
درهم   100.000  : رأس  ملا1 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 
موزعة  للحصة  لو حدة  درهم   100

بين  لشركاء على  لشكل  لتالي :
 لسيد عبد  لحق  لخم�سي 1000 
للحصة  درهم   100 فئة  من  حصة 

 لو حدة.
من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 
وضع  تاريخ  من  أي   لتأسيس  لنهائي 

 لسجل  لتجاري.
إلى  يناير  فاتح  من   :  لسنة  ملالية 
31 ديسمبر من كل سنة ما عد   لسنة 

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتسجيل.
دو ر  دسولين   :  ملقر  الجتماعي 

جماعة قيادة  زمورن  لحسيمة.
 ملسير : عبد  لحق  لخم�سي.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
رقم  لتسجيل  بالحسيمة   البتد ئية 

بالسجل  لتجاري 3189.
589 P

كبي اف كو ال ط د
بمقت�سى عقد عرفي بتاريخ 6 يناير 
2021 بسال تم تأسيس شركة كبي  ف 
كو  1 ط د، ذ ت مسؤولية محدودة 
من شريك و حد باملو صفات  لتالية :

 لتسمية : كبي  ف كو  1 ط د..

ذ ت  شركة   :  لصفة  لقايويية 

مسؤولية محدودة من شريك و حد.

بيع   :  لهدف  الجتماعي 

ومنتوجات  مستحضر ت  لتجميل 

صيداليية و الستير د و لتصدير.
درهم   100.000  : رأس  ملا1 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

موزعة  للحصة  لو حدة  درهم   100

بين  لشركاء على  لشكل  لتالي :

1000 حصة  وفيق  مريم   لسيدة 

من فئة 100 درهم للحصة  لو حدة.

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

وضع  تاريخ  من  أي   لتأسيس  لنهائي 

 لسجل  لتجاري.

إلى  يناير  فاتح  من   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عد   لسنة 

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتسجيل.

سال  تجزئة   :  ملقر  الجتماعي 

 لجديدة رقم 1001  حصين سال.

 ملسيرة : مريم وفيق.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

رقم  لتسجيل  بسال   البتد ئية 

بالسجل  لتجاري 32697.

590 P

H J R TRANS & TRAVAUX
SARL AU

تأسيس شركة
بالرباط  عرفي  عقد  بمقت�سى 

ذ ت  ملسؤولية  شركة  تأسيس  تم 

تحمل  و لتي  و حد  بشريك   ملحدودة 

 لخصائص  لتالية :

 H J R TRANS &  :  لتسمية 

.TRAVAUX

.SARL AU : لصفة  لقايويية 

يقل  مقاو1   :  لهدف  الجتماعي 

 لبضائع.

مقاو1 بناء وأشغا1 مختلفة.

 ستير د وتصدير.
رأسما1  لشركة : 100.000 درهم 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

موزعة  للحصة  لو حدة  درهم   100

على  لشكل  لتالي :

 لسيد رشيد حجاج 1000 حصة.

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

وضع  تاريخ  من  أي   لتأسيس  لنهائي 

 لسجل  لتجاري.

إلى  يناير  فاتح  من   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عد   لسنة 

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتسجيل.
طابق   05 رقم   :  ملقر  الجتماعي 
أكد 1  عو   ضاية  زيقة   11 عمارة   2

 لرباط.
 ملسير : رشيد حجاج.

 لسجل  لتجاري : 151933.

591 P

EL JAOUHARI CAR
SARL AU

تغيير ت مختلفة
مد والت  لجمع  لعام  إثر  على 

مارس   6 بتاريخ   الستثنائي  ملنعقد 

 EL شركة  مساهم  قرر   ،2021

و لتي   JAOUHARI CAR SARL AU

 20 رقم  د  ج  بلوك  ب  مقرها  يوجد 

يعقوب  ملنصور  لرباط،  قو س 

 لتغيير ت  لتالية :

تغيير  ملقر  الجتماعي إلى  لعنو ن 

 لتالي :
 ملحل  لتجاري قذ ع ج 3 رقم 17 

يعقوب  ملنصور  لرباط.

 EL من  تغيير  سم  لشركة 

إلى   JAOUHAR CARL SARL AU

.PARAMED SAY SARL AU

للشركة :  إلغاء  لنشاط  لتجاري 

تأجير  لسيار ت بدون سائق وإضافة :

مستحضر ت  لتجميل  بيع 

و ملنتجات  لصيداليية.

وشبه  تسويق  ملنتجات  لطبية 

 لطبية.

مقاو1 بناء وأشغا1 مختلفة.

تغيير  لقو يين  ألساسية للشركة.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   11 بتاريخ  بالرباط   لتجارية 

2021، تحت رقم 111596.

592 P

2B REVETEMENTS
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة
بتاريخ  حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم تحرير  في  لرباط   2021 أبريل   28
و لتي  محدودة  مسؤولية  ذ ت  شركة 

تحمل  ملميز ت  لتالية :
 2B  : مقاولة   :  لتسمية 
ذ ت  شركة   REVETEMENTS

مسؤولية محدودة.
 لهدف : أعما1 بناء.

محاجر  لرخام   ستغال1 
و ستغال1  و لجر ييت،  ستير د 
وجميع  و لجر ييت  و لرخام   لحجر 

مو د تغطية  ألرضيات و لجدر ن.
ضاية  زيقة   6  :  ملقر  الجتماعي 
عو   لطابق  لر بع  لشقة 16 أكد 1، 

 لرباط.
مدة قيام  لشركة :

99 سنة  بتد ء من تاريخ تأسيسها 
 لنهائي.

ب  يقدر   : رأسما1  لشركة 
 1000 إلى  مقسم  درهم   100.000
للو حدة  درهم   100 فئة  من  حصة 

موزعة كالتالي :
بن   رشيد  للسيد  حصة   500

 لتهامي.
بن  هشام  للسيد  حصة   500

 لتهامي.
 لتسيير و إلمضاء : تسير  لشركة 

ملدة غير محدودة من طرف :
بن  وهشام  بن  لتهامي  رشيد 

 لتهامي.
بتوقيع  ملزمة  تصبح  لشركة 

رشيد بن  لتهامي وهشام بن  لتهامي.
إلى  يناير  فاتح  من   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبر من كل سنة.
 ù5 بعد  قتطاع   : تقسيم  ألرباح 
يوزع  لباقي حسب  قايوني،  كاحتياط 

قر ر  لشركاء.
باملحكمة  لتجارية  تم   :  لتسجيل 
تحت   ،2021 ماي   19 يوم  بالرباط 

رقم 152129.
من أجل  لنشر

593 P



عدد 5666 - 21 شو 1 1112 )2 يوييو 2021)الجريدة الرسمية   11046

GLOW UP BY MAJDA
تأسيس رشكة

بالرباط  عرفي  عقد  بمقت�سى 
ذ ت  ملسؤولية  شركة  تأسيس  تم 
تحمل  و لتي  و حد  بشريك   ملحدودة 

 لخصائص  لتالية :
 GLOW UP BY  :  لتسمية 

.MAJDA
.SARL AU : لصفة  لقايويية 

 لهدف  الجتماعي :
محل  )إد رة  عالجات  لتجميل 
وتصدير  بيع  ستير د  تجميل(، 

مستحضر ت  لتجميل.
درهم   50.000  : رأسما1  لشركة 
مقسمة إلى 500 حصة من فئة 100 
على  موزعة  للحصة  لو حدة  درهم 
 لشكل  لتالي :  لسيدة حر ب ماجدة 

500 حصة,
من  سنة  بتد ء   99  :  لسنة 
وضع  تاريخ  من  أي   لتأسيس  لنهائي 

 لسجل  لتجاري.
إلى  يناير  فاتح  من   :  لسنة  ملالية 
31 ديسمبر من كل سنة ما عد   لسنة 

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتسجيل.
عمارة  لبركة   :   ملقر  الجتماعي 

شارع درعة شقة 2 أكد 1،  لرباط.
 ملسيرة : حر ب ماجدة.

 لسجل  لتجاري : 152165.
594 P

دومين سبرلين
شركة ذ ت مسؤولية محدودة
رأس ما1 : 1.010.000 درهم

شقة رقم 6 تجزئة 61 حي  لنجاح 
تامسنا

 25 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
قرر  لجمع  لعام   ،2021 يناير 

 الستثنائي ما يلي :
بيع  لحصص على   ملصادقة على 

 لشكل   لتالي :
 5050 باع   لسيد حاتم  ملذكوري 

حصة إلى  لشركة فينكس كروب.
 5050  لسيد ياسر  ملذكوري باع 

حصة إلى  لشركة فينكس كروب.

صادق  لجمع  لعام إلى تغيير  ملقر 

 6 رقم  شقة  إلى  للشركة   الجتماعي 

تجزئة 61 حي  لنجاح تامسنا.

تغيير  لشكل  قرر  لجمع  لعام 

محدودة  شركة  من   لقايوني 

محدودة  شركة  إلى   ملسؤولية 

 ملسؤولية ذ ت شريك و حد.

في  في  لرباط  تم  إليد ع  لقايوني 

6 ماي 2021، تحت  لرقم 5000.

595 P

 ج د م فرما
شركة ذ ت مسؤولية محدودة
رأس  ملا1 : 210.000 درهم

شقة رقم 6 تجزئة 61 حي  لنجاح 

تامسنا

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

قرر  لجمع  لعام   ،2021 25 يناير 

 الستثنائي ما يلي :

بيع  لحصص على   ملصادقة على 

 لشكل   لتالي :

 1050 باع   لسيد حاتم  ملذكوري 

حصة إلى  لشركة فينكس كروب.

 1050  لسيد ياسر  ملذكوري باع 

حصة إلى  لشركة فينكس كروب.

صادق  لجمع  لعام إلى تغيير  ملقر 

 6 رقم  شقة  إلى  للشركة   الجتماعي 

تجزئة 61 حي  لنجاح تامسنا.

تغيير  لشكل  قرر  لجمع  لعام 

محدودة  شركة  من   لقايوني 

محدودة  شركة  إلى   ملسؤولية 

 ملسؤولية ذ ت شريك و حد.

في  في  لرباط  تم  إليد ع  لقايوني 

6 ماي 2021، تحت  لرقم 5001.

596 P

الكفيت
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

رأس ما1 : 100.000 درهم

شقة رقم 6 تجزئة 61 حي  لنجاج 

تامسنا

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

قرر  لجمع  لعام   ،2021 25 يناير 

 الستثنائي ما يلي :

بيع  لحصص على   ملصادقة على 

 لشكل   لتالي :

 330 باع  حاتم  ملذكوري   لسيد 

حصة إلى  لشركة فينكس كروب.

 330 باع  ياسر  ملذكوري   لسيد 

حصة إلى  لشركة فينكس كروب.

صادق  لجمع  لعام إلى تغيير  ملقر 

 6 رقم  شقة  إلى  للشركة   الجتماعي 

تجزئة 61 حي  لنجاح تامسنا.

قرر  لجمع  لعام تعديل وتحديث 

 لنظام  ألسا�سي للشركة.

في  في  لرباط  تم  إليد ع  لقايوني 

11 ماي 2021، تحت  لرقم 8118.

597 P

نوترلير

شركة ذ ت مسؤولية محدودة

رأس  ملا1 : 1.138.000 درهم

شقة رقم 6 تجزئة 61 حي  لنجاح 

تامسنا

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

قرر  لجمع  لعام   ،2021 25 يناير 

 الستثنائي ما يلي :

بيع  لحصص على   ملصادقة على 

 لشكل  لتالي :

 5690 باع   لسيد حاتم  ملذكوري 

حصة إلى  لشركة فينكس كروب.

 5690  لسيد ياسر  ملذكوري باع 

حصة إلى  لشركة فينكس كروب.

صادق  لجمع  لعام إلى تغيير  ملقر 

 6 رقم  شقة  إلى  للشركة   الجتماعي 

تجزئة 61 حي  لنجاح تامسنا.

تغيير  لشكل  قرر  لجمع  لعام 

محدودة  شركة  من   لقايوني 

محدودة  شركة  إلى   ملسؤولية 

 ملسؤولية ذ ت شريك و حد.

في  في  لرباط  تم  إليد ع  لقايوني 

11 ماي 2021، تحت  لرقم 5117.

598 P

3AR EVENTS

شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

بشريك و حد

 لرأسما1  الجتماعي : 50.000 درهم

 ملقر  الجتماعي : 7 إقامة برومو سيد 

7 و8  لشقة رقم 6  بن خلدون عين 

عتيق، تمارة

مؤرخ  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

قد   ،2021 ماي   5 بتاريخ  تمارة  في 

ذ ت  ملسؤولية  شركة  تأسيس  تم 

خصائصها  و حد  بشريك   ملحدودة 

 لتالية :

.3AR EVENTS : تسمية  لشركة

عن  عبارة  نشاطها  لتجاري 

للحفالت  ومنشط  ومنظم  تاجر 

و ملناسبات.

برومو  إقامة   7  : عنو ن  لشركة 

سيد 7 و8  لشقة رقم 6  بن خلدون 

عين عتيق تمارة.

درهم   50.000  : رأسما1  لشركة 

 100 بقيمة  حصة   500 إلى  مقسمة 

درهم للحصة  لو حدة.

 500 عبد  لعالي   لسيد  لريحاني 

حصة.

عبد  :  لسيد  لريحاني   ملسير 

زيجبار  زيقة   19 في   لعالي  لقاطن 

و ملزد دة  03  ملحيط،  لرباط  شقة 

بالرباط   ،1991 أكتوبر   27 بتاريخ 

للبطاقة  لوطنية  و لحامل  حسان 

رقم A113371 ذو  لجنسية  ملغربية.

إلى  يناير  فاتح  من   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عد   لسنة 

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتسجيل.

كتابة  في  تم  إليد ع  لقايوني 

بتمارة  باملحكمة  البتد ئية   لضبط 

بتاريخ 19 ماي 2021 برقم 133095.

599 P
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 لرأسما1  الجتماعي : 100.000 
درهم

 ملقر  الجتماعي : إقامة سال  لجديدة 
رقم 1001 مكرر  لحصين، سال

مؤرخ  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
قد   ،2021 أبريل   19 بتاريخ  سال  في 
ذ ت  ملسؤولية  شركة  تأسيس  تم 
وبهدف  وحيد  بشريك   ملحدودة 

نشاطها  الجتماعي :  لتجارة.
رأسما1  لشركة : 100.000 درهم 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة  لو حدة.
 1000 رشيد   لسيد  لنشاش 

حصة.
سنة   99 نشاط  لشركة   :  ملدة 
من  أي  من  لتأسيس  لنهائي   بتد ء 

تاريخ وضع  لسجل  لتجاري.
إلى  يناير  فاتح  من   :  لسنة  ملالية 
31 ديسمبر من كل سنة ما عد   لسنة 

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتسجيل.
 1001 رقم  سال  لجديدة  إقامة 

مكرر  لحصين سال.
تحت تسيير :  لنشاش رشيد.

مقيد بالسجل  لتجاري : 33687.
600 P

 VISIONUX 
SARL 

في  مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
قد   ،2021 12  بريل  بتاريخ   لرباط٬ 
ذ ت  ملسؤولية  شركة  تأسيس  تم 

 ملحدودة.
.VISIONUX : لتسمية 

مفاوض،   :  لهدف  الجتماعي 
 الستير د و لتصدير.

رأسما1  لشركة : 100000 درهم 
فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة  لو حدة.
 لسيد هشام غزو ني 500 حصة.

 لسيد  يور بوتغاطن 500 حصة.         
من  سنة  بتد ء    99  :  ملدة 
وضع  تاريخ  من  أي   لتأسيس  لنهائي 

 لسجل  لتجاري.

إلى  يناير  فاتح  من   :  لسنة  ملالية 
31 دجنبر من كل سنة ما عد   لسنة 

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتسجيل.
زيقة   8 30  لشقة   ملقر:  لعمارة 

موالي  حمد لوكيلي حسان  لرباط.
 ملسير :  لسيد هشام غزو ني.  

  : بالسجل  لتجاري  رقم  لتقييد 
152173 باملحكمة  لتجارية بالرباط.
601 P

JHABLI TRADE IMPORT-
EXPORT

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
رأسمالها : 100.000 درهم

 لقمر  الجتماعي : ب رقم 116 تجزئة 
 غبالو حي  لسعادة  لخميسات

إثر  لجمع  لعام  لطارئ  على 
JHABLI TRADE IMPORT- لشركة 

.EXPORT
تجزئة   116 ب   : بمقرها  لكائن 
حي  لسعادة  لخميسات   غبالو 
بتاريخ 27 أبريل 2021، تقرر ما يلي :

 لحل  ملسبق.
هللا  عبد  تعيين  لسيد  جهبلي 

كمصفي للشركة.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
بتاريخ  بالخمسيات   البتد ئية 

12 ماي 2021 تحت رقم 193.
602 P

ZEDOU TRAVE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رأسمالها : 100.000 درهم
 ملقر  الجتماعي : رقم 60 حص  لبام 

2 و ملاس  ملركز  لخميسات
بالخميسات  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تأسيس  تم   ،2021 أبريل   22 بتاريخ 
شركة قايون شركة ذ ت  ملو صفات 

 لتالية :
.ZEDOU TRAVE : لتسمية 

 ملوضوع : أشغا1 مختلفة و لبناء، 
 ملتاجرة.

 ملقر  الجتماعي : رقم 60 حي  لبام 
2 و ملاس  ملركز  لخميسات.

 ملدة : 99 سنة.
 لتسيير :  لسيد زهير  لحرشاوي.

رأسما1  لشركة : 100.000 درهم 
قيمة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم وهي مقسمة كالتالي :
 500 زهير  لحرشاوي   لسيد 

حصة.
 لسيد أومالك علي 500 حصة.

فاتح  من  تبتدئ   :  لسنة  ملالية 
يناير إلى 31 ديسمبر.

بكتابة  تم  إليد ع  لقايوني 
باملحكمة  البتد ئية   لضبط 
بتاريخ   191 رقم  تحت  بالخميسات 

11 ماي 2021.
603 P

MAROC TRADIV
RC/111219

بمقت�سى  لعقد  لعرفي  ملنعقد 
بتاريخ 3 ديسمبر 2020، قرر  لشريك 

 لوحيد للشركة ما يلي :
تغيير  ملقر  الجتماعي.

من  تغيير  ملقر  الجتماعي  تم 
مكرر   12 عمارة   1 شقة  لبنان  زيقة 
قطاع   23 إلى   ملحيط،  لرباط 
 6 رضا شقة  إقامة   20-10  لبساتين 

لعيايدة سال.
604 P

ABD MEDICAL CARE
SARL

AU CAPITAL DE 100.000 DHS
 SIEGE SOCIAL : MAG N°3

 RIAD BUSINESS CENTER 118
 AVENUE MEHDI BEN BARKA

RYAD - RABAT
تفويت وقبو1 حصص

وتحديث  لقايون  ألسا�سي
- وفقا ملحضر  لجمعية  لعامة   1
 لغير  لعادية بتاريخ 19 أبريل 2021، 
يقل  على  ويو فق  يقر  الجتماع 
 SHASU لحصص من جهة بين شركة 
SARL لصالح  لسيد فيصل  لعموري 
بديعة  بين  لسيدة  أخرى  جهة  ومن 
 SHASU وشركة   لودغيري  الدري�سي 

.SARL

على  صادقت  لجمعية  لعمومية 

عمليات  لنقل هذه وو فق على  لسيد 

فيصل  لعموري كشريك جديد.

هذه  لحصص  تفويت  إثر  وعلى 

يصبح رأسما1  لشركة مقسم كالتالي :

شركة SHASU SARL 100 حصة ؛

 350 فيصل  لعموري   لسيد 

حصة ؛

 لسيدة بديعة  لودغيري  الدري�سي 

250 حصة ؛

 ملجموع 1000 حصة.

من فئة 100 درهم للحصة تشكل 

100% من رأسما1  لشركة.

قرر  ملجلس إصالح شامل للنظام 

ذلك  عن  ينتج  أن  دون   ألسا�سي، 

إجر ء  أجل  من  جديد،  أخالقي  وجود 

 لتعديالت  ملنصوص عليها في  لظهير 

 2019 أبريل   26 في   لشريف  لصادر 

بإصد   لقايون 19.21  ملعد1 و ملكمل 

مسؤولية  ذ ت  شركة   5.96 للقايون 

محدودة.

لدى  تم  إليد ع  لقايوني   -  2

باملحكمة  لتجارية  كتابة  لضبط 

تحت   2021 ماي   19 بتاريخ  بالرباط 
رقم  لسجل  لتجاري   111735 رقم 

.113535
للخالصة و لبيان

فيدكس

605 P

 IDEATION

PARTICIPATIONS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رأسمالها : 10.000 درهم

 ملقر  الجتماعي :  لد ر  لبيضاء، حي 

بالطو، ملتقى عبد  ملومن وزيقة 

موريللو،  لطابق  لخامس

 لسجل  لتجاري رقم 166559

 لد ر  لبيضاء

 ستمر رية  لشركة
- بمقت�سى محضر  لجمع  لعام   I

 ،2021 أبريل   19 في   ملختلط  ملنعقد 

تقرر ما يلي :
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و ستمر ريتها  حل  لشركة  عدم 

في  وضعيتها  لصافية  أن   رغم 

ربع  عن  تقل   2020 ديسمبر   31

رأسمالها  الجتماعي.

بكتابة  تم  إليد ع  لقايوني   -  II

 لضبط لدى  ملحكمة  لتجارية بالد ر 

2021 تحت  18 ماي  بتاريخ   لبيضاء 

رقم 778671.
قصد  لنشر و إلعالن

606 P

ASISANTE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

بشريك وحيد

رأسمالها : 1.987.600 درهم

 ملقر  الجتماعي :  لد ر  لبيضاء، حي 

بالطو، ملتقى عبد  ملومن وزيقة 

موريللو،  لطابق  لخامس

 لسجل  لتجاري رقم 269103

 لد ر  لبيضاء

قر ر ت  محضر  بمقت�سى   -  I

بتاريخ    لشريك  لوحيد  ملنعقد 

2 أبريل 2021، تقرر ما يلي :

تغيير  السم  الجتماعي  لحالي 

 PARDIV إلى ASISANTE للشركة من

من   3 للفصل  مو زي  وتعديل   LAB

 لقايون  ألسا�سي للشركة.
من  لقايون   1 تعديل  لفصل 

 ألسا�سي.

 SAHAM إقر ر  لشريك  لوحيد 

بتفويت   VENTURE CAPITAL SA

عددها  جميع  لحصص  لبالغ 

19876 حصة  جتماعية  لتي تشكل 

شركة  لصالح  رأسما1  لشركة 

.PARDIV HOLDING SARL

من   6 للفصل  مو زي  تعديل 

 لقايون  ألسا�سي.

بتاريخ  عرفي  عقد  بموجب   -  II 

2 أبريل 2021، قام  لشريك  لوحيد 

 SAHAM VENTURE CAPITAL

حصة  جتماعية   19876 بتفويت 

لصالح  رأسما1  لشركة  تشكل   لتي 

.PARDIV HOLDING SARL شركة

بكتابة  تم  إليد ع  لقايوني   -  III

 لضبط لدى  ملحكمة  لتجارية بالد ر 

تحت   2021 ماي   6 بتاريخ   لبيضاء 

رقم 777353.
قصد  لنشر و إلعالن

607 P

 MEDEN HEALTHCARE

MOROCCO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رأسمالها : 1.123.000 درهم

 ملقر  الجتماعي :  لد ر  لبيضاء، 

حي بالطو، ملتقى عبد  ملومن وزيقة 

موريللو،  لطابق  لخامس

 لسجل  لتجاري رقم 306901

 لد ر  لبيضاء

محضر  ملع  لعام  بمقت�سى   -  I

 ملختلط  ملنعقد بتاريخ 2 أبريل 2021، 

تقرر ما يلي :

للشركة  تغيير  السم  الجتماعي 

 PARDIV HEALTHCARE من 
مو زي  وتعديل   PARTICIPATIONS

من  لقايون  ألسا�سي   3 للفصل 

للشركة.

 11229 تفويت  على   ملو فقة 

حصة  جتماعية للشركة  لتي تملكها 

MEDEN HEALTHCARE SA لصالح 

.PARDIV HOLDING SARL شركة

حصة  تفويت  على   ملو فقة 

يملكها  للشركة  لتي   جتماعي و حدة 

لصالح  محمد  لعلمي  موالي   لسيد 

.PARDIV HOLDING SARL شركة

يد  في  جميع  لحصص   يدماج 

و حدة و عتماد قايون أسا�سي جديد 

ذ ت  ملسؤولية  لشكل شركة  مطابق 

مر عاة  مع  و حد،  بشريك   ملحدودة 

إلتمام  لتفويت   لشرط  ملسبق 

 ملأذون به.

بتاريخ  عرفي  عقد  بموجب   -  II 

 11229 تفويت  تم   ،2021 أبريل   2

حصة  جتماعية للشركة  لتي تملكها 

MEDEN HEALTHCARE SA لصالح 

.PARDIV HOLDING SARL شركة

بتاريخ  عرفي  عقد  بموجب   -  III

حصة  تفويت  تم   ،2021 أبريل   2

 جتماعية و حدة للشركة  لتي يملكها 

لصالح  محمد  لعلمي  موالي   لسيد 

.PARDIV HOLDING SARL شركة

بكتابة  تم  إليد ع  لقايوني   -  IV

 لضبط لدى  ملحكمة  لتجارية بالد ر 

تحت   2021 ماي   6 بتاريخ   لبيضاء 

رقم 777351.
قصد  لنشر و إلعالن

608 P

LE SAPHIR DE ZIZ
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

برأسما1 قدره : 100.000 درهم

 ملقر  الجتماعي : 291، شارع 

 لحسن  لثاني، شقة رقم 9  لطابق 

 لخامس،  لرباط

 لسجل  لتجاري : 152115

بمقت�سى عقد عرفي قد تم تأسيس 

شركة تحمل  لخصائص  لتالية :

.LE SAPHIR DE ZIZ : لتسمية 

ذ ت  شركة   :  لصفة  لقايويية 

مسؤولية محدودة.

 لهدف  الجتماعي : إد رة  لعمليات 

 لتجارية.

رأس  ملا1 : 100.000 درهم.

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لنهائي.

إلى  يناير  فاتح  من   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبر من كل سنة ما عد   لسنة 

 ألولى تبتدئ من تاريخ  لتسجيل.

شارع   ،291  :  ملقر  الجتماعي 

9،  لطابق   لحسن  لثاني، شقة رقم 

 لخامس،  لرباط.

علوي  يزيدي  :  لسيد   لتسيير 

عثمان ملدة غير محدودة.

وقد تم  إليد ع  لقايوني باملحكمة 

  لتجارية بالرباط بتاريخ 20 ماي 2021 

تحت رقم 111785.
عن  لنسخة و لنص

609 P

 OOK ART GRAPHIC ET
PUBLICITE

SARL
بالجريدة  وقع  خطإ   ستدر ك 
ماي   26 بتاريخ   5665 رقم   لرسمية 

.2021
1 - عوض :  لسيد رضو ن  لبيض 
يفوت 500 حصة من فئة 100 درهم 

إلى  لسيد عبد  إلله جو كي.
 500 تفوت  فيتح  لبنى   لسيدة 
إلى  لسيد  100 درهم  حصة من فئة 

عبد  إلله جو كي.
فيتح  لبنى   ستقالة  لسيدة 
تسيير  من  رضو ن  لبيض  و لسيد 

 لشركة.
جو كي  عبد  إلله  تعيين  لسيد 

كمسير وحيد للشركة.
:  لسيد رضو ن  لبياض  يقرأ   -  2
يفوت 500 حصة من فئة 100 درهم 

إلى  لسيد عبد  إلله  لجو كي.
 500 تفوت  فيطح  لبنى   لسيدة 
إلى  لسيد  100 درهم  حصة من فئة 

عبد  إلله  لجو كي.
فيطح  لبنى   ستقالة  لسيدة 
تسيير  من  رضو ن  لبياض  و لسيد 

 لشركة.
عبد  إلله  لجو كي  تعيين  لسيد 

كمسير وحيد للشركة.
3 -  لباقي بدون تغيير.

610 P

RENOVA DICH
SARL AU

تأسيس شركة
 RENOVA DICH  :  سم  لشركة 

.SARL AU
 لهدف  الجتماعي :

 لتجارة ؛
في  الستير د  وسيط  أو  تاجر 

و لتصدير ؛
مقاو1 في  ألعما1  ملختلفة أو  لبناء.
 ،136 رقم   :  ملقر  الجتماعي 
زيقة   1 رقم   لطابق  لثاني،  لشقة 

 لقاهرة، كمتر ف 1، تمارة.



11049 الجريدة الرسميةعدد 5666 - 21 شو 1 1112 )2 يوييو 2021) 

درهم   10.000  : رأسما1  لشركة 

حصة  حسن  لديش   100 مقسمة 

من فئة 100 درهم للحصة  لو حدة.

 لتسيير : حسن  لديش.
 : بالسجل  لتجاري  رقم  لتقييد 

.133089

611 P

BY CONFECTION
SARL

AU CAPITAL DE 100.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : LOT N°139

 ZONE INDUSTRIELLE MEJJAT-

MEKNES

بمكناس  عرفي  عقد  بمقت�سى 

2021، قرر أعضاء  20 فبر ير  بتاريخ 

 BY CONFECTION SARL شركة 
درهم   100.000 رأسما1  لشركة 

تجزئة  مقرها  الجتماعي  يوجد  و لتي 
مجاط،  139  لحي  لصناعي  رقم 

مكناس ما يلي :

تفويت  لحصص  الجتماعية   -  1

بالشكل  لتالي :

غليوش  حليمة  فوتت  لسيدة 

مجموع  لحصص  الجتماعية  لبالغة 

رأسما1  في  تملكها  و لتي  حصة   610

 لشركة لفائدة  لسيد يونس مال1 ؛

غليوش  حليمة  فوتت  لسيدة 

مجموع  لحصص  الجتماعية  لبالغة 

رأسما1  في  تملكها  و لتي  حصة   120

 لشركة لفائدة  لسيد بكر مال1 ؛

غليوش  حليمة  فوتت  لسيدة 

مجموع  لحصص  الجتماعية  لبالغة 

رأسما1  في  تملكها  و لتي  حصة   120

 لشركة لفائدة  لسيد ياسين مال1.

من  و7   6 تعديل  لبند  تقرر  كما 

 لقايون  ألسا�سي للشركة :

  لسيدة حليمة غليوش 120 حصة 

ما يعاد1 أي 12.000 درهم ؛

حصة   610 مال1  يونس    لسيد 

ما يعاد1 أي 61.000 درهم ؛

حصة   120 مال1  بكر    لسيد 

ما يعاد1 أي 12.000 درهم ؛

حصة   120 مال1  ياسين    لسيد 

ما يعاد1 أي 12.000 درهم ؛

ما مجموعه 1000 حصة ما يعاد1 

100.000 درهم.

تغيير  لصفة  لقايويية   -  2

ذ ت  ملسؤولية  شركة  من  للشركة 

شركة  إلى  وحيد  بمساهم   ملحددة 

من  ذ ت  ملسؤولية  ملحددة  بتد ء 

20 فبر ير 2021.

تم  إليد ع  لقايوني لدى  ملحكمة 

 لتجارية بمكناس بتاريخ 8 مارس 2021 

تحت رقم 1206.

612  P

STE DERKAOUI PARA
SARL AU

AU CAPITAL DE 100.000 DHS

 N°196 Lotissement Marjane Ait

Ouallal Meknès

تأسيس شركة
تم إيجاز  لقايون  ألسا�سي بتاريخ 

لتأسيس  بمكناس   2021 أبريل   6

ذ ت  ملسؤولية  ملحددة  شركة 

بمساهم وحيد باملو صفات  لتالية :

 DERKAOUI شركة   :  لتسمية 

.PARA SARL AU

بيع  ملنتجات   :  لنشاط 

 لصيداليية.
تجزئة   196 رقم   :  ملقر  لرئي�سي 

مرجان، أيت وال1، مكناس.
رأسما1  حدد   : رأسما1  لشركة 

درهم   100.000 مبلغ  في   لشركة 

درهم   100 سهم   1000 ب  موزعة 

على  ملساهمين  موزعة  سهم  لكل 

بالشكل  لتالي :

درهم   100.000 هاجر  ليحياوي 

ما يعاد1 1000 سهم.

 ملدة : حددت  ملدة في 99 سنة.

ويدير  لشركة  يسير   :  لتسيير 

 لسيدة هاجر  ليحياوي.

بالسجل  تسجيل  لشركة  تم 

رقم  تحت  مكناس  ملدينة   لتجاري 

.53211

613 P

YAZARUS PRO
تأسيس شركة محدودة  ملسؤولية

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى   -  I
تمت   2021 ماي   19 يوم  بالرباط 
لشركة  صياغة  لقايون  لتأسي�سي 
لها  لخصائص  محدودة  ملسؤولية، 

 لتالية :
.YAZARUS PRO : لتسمية 

أعما1  أعما1  لبناء،   :  لهدف 
 لتطوير، أعما1 مختلفة.

شارع  بن   ،59  :  ملقر  الجتماعي 
سينا، شقة رقم 11، أكد 1،  لرباط.
تاريخ  من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

تأسيس  لشركة.
 لرأسما1 : حدد رأسما1  لشركة 

في مبلغ 100.000 درهم.
 إلد رة : عهد تسيير  لشركة  لسيد 

حسن درقاوي.
يناير  فاتح  من   :   لسنة  ملالية 

إلى غاية 31 ديسمبر.
تم  إليد ع  لقايوني وتسجيل   -  II
للمحكمة  بالسجل  لتجاري   لشركة 
  لتجارية بالرباط بتاريخ 19 ماي 2021 

تحت رقم 111757.
614  P

K D G TRAV
SARL AU

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 
وذ ت  لشريك  لوحيد

رأسمالها : 100.000 درهم
مقرها  الجتماعي : تجزئة فضل هللا 
و لسعادة، رقم 16 شقة رقم 2، 

تمارة
تأسيس شركة

بتاريخ   بمقت�سى  لعقد  لعرفي 
5 ماي 2021 تم وضع قو يين  لشركة 

ذ ت  ملميز ت  لتالية :
.K D G TRAV SARL AU : لتسمية 
ذ ت  شركة   :  لشكل  لقايوني 
ذ ت  لشريك   ملسؤولية  ملحدودة 

 لوحيد.
 لغرض  الجتماعي بإيجاز :

أشغا1  لبناء وأشغا1 مختلفة ؛
 ملناقصة.

 ملدة : حددت في 99 سنة.
فضل  تجزئة   :  ملقر  الجتماعي 
 ،2 16 شقة رقم  هللا و لسعادة، رقم 

تمارة.
 لرأسما1 : حدد في مبلغ 100.000 
درهم مقسمة إلى 1000 حصة قيمة 
يملكها  لسيد  درهم   100 و حدة  كل 

 دريس  لخالدي.
طرف  من  تسير  لشركة   :  إلد رة 

 لسيد  دريس  لخالدي.
كتابة  لدى  تم   إليد ع  لقايوني 
بتمارة  باملحكمة  البتد ئية   لضبط 
رقم  تحت   2021 ماي   19 بتاريخ 

.133101
615 P

شمس  لحسابات  ئتمايية  ملحاسبة
شقة 3 عمارة 2 )شركة  لتبغ( طريق  لقنطيرة، 

سال

PADELLE BATTLE
SARL

رأسمالها : 100.000 درهم
 ملقر  الجتماعي : سال، رقم 65، زيقة 

صنهاجة، بطاية
مسجلة بالسجل  لتجاري بسال 

تحت رقم 33009
1 - بمحضر  لجمع  لعام  الستثنائي 
 بتاريخ 13 أبريل 2021، قرر  لشركاء 

ما يلي :
لشركة  تغيير  لهدف  الجتماعي 

كالتالي :
نشاط  لهندسة  ملديية  حذف 
وتوزيع  لطعام  بالطبخ  وتعويضها 

فيصبح نشاط  لشركة كالتالي :
)ممون  وتوزيع  لطعام   لطبخ 

 لحفالت( ؛
مقاو1 أشغا1 مختلفة ؛

مقاو1  لتركيب  لكهربائي ؛
تعديل ومطابقة  لقايون  ألسا�سي 

للشركة.
تم  إليد ع  لقايوني بكتابة  لضبط 
يوم  بسال   لدى  ملحكمة  البتد ئية 

17 ماي 2021 تحت رقم 36638.
 إلشارة و لنشر

شمس  لحسابات  ئتمايية  ملحاسبة

616 P
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KOVAK TEC
SARL

تأسيس
بمقت�سى  لعقد  لعرفي  ملنعقد 

قد   2021 مارس   25 بتاريخ  بالرباط 

ذ ت  ملسؤولية  شركة  تأسيس  تم 

 ملحدودة مو صفاتها كالتالي :

.KOVAK TEC SARL : لتسمية 

 لهدف  الجتماعي : تصدير و ستير د 

أيو ع  لكمامات  لجر حية،  جميع 

كمامات  للتنفس،  كمامات  لوقائية 

من  لثوب مضموية  لتصفية.
 ملقر  الجتماعي : 15 زيقة و د زيز، 

رقم 1، أكد 1،  لرباط.

حدد   :  لرأسما1  الجتماعي 

في  للشركة   لرأسما1  الجتماعي 

 1000 على  موزع  درهم   100.000

لكل حصة موزعة  درهم   100 حصة 

على  لشركاء كما يلي :

 500 لحسن  بنصبري   لسيد 

حصة ؛

عبد  لرحيم   لسيد  بو  لفضل 

500 حصة.

مع  تسيير  لشركة  : عهد   لتسيير 

محددة  غير  ملدة   إلمضاء  الجتماعي 

إلى  لسيد  بو  لفضل عبد  لرحيم.

تم  إليد ع   :  إليد ع  لقايوني 

لدى  كتابة  لضبط  لدى   لقايوني 

بتاريخ  بالرباط    ملحكمة  لتجارية 

17 ماي 2021 تحت رقم 111678.

617 P

RIYADA MARHABA
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
لبنود  لعقد  لعرفي  تبعا   -  1

 ملبرم بالد ر  لبيضاء بتاريخ 28 أبريل 

وضع  لقايون  ألسا�سي  تم   ،2021

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  لشركة 

تتميز  و لتي  ذ ت  لشريك  ملنفرد 

بالخصائص  لتالية :

ذ ت  ملسؤولية  شركة   :  لنوع 

 ملحدودة ذ ت  لشريك  ملنفرد.

.RIYADA MARHABA : السم 

عد ت  :  ستير د   لنشاط 

معالجة  رياضية،  وأكسسو ر ت 

تأجير  وتطوير  ملجاالت  لرياضية، 

 لفضاء ت  لرياضية.

سومية،  زيقة   :  ملقر  الجتماعي 

22،  لنخيل،  3  لرقم  إقامة شهرز د 

 لد ر  لبيضاء.

تاريخ  من  تبتدئ  سنة   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لنهائي للشركة.
رأسما1  لشركة : رأسما1  لشركة 

مقسمة  درهم،   100.000 في  محدد 

 على 1000 حصة من فئة 100 درهم 

للحصة  لو حدة كلها مكتتبة ومحررة 

عند  الشتر ك.

 RACHID لشريك  ملنفرد :  لسيد 

RIAHI IDRISSI  لد ر  لبيضاء 1000 

حصة.

مسيرة  :  لشركة   لتسيير  ملنفرد 

و حد  لسيد  مسير  طرف  من 

مدة   RACHID RIAHI IDRISSI

مهامه غير محددة.

يناير  فاتح  من  تبتدئ   :  لسنة 

وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.

بكتابة  تم  إليد ع  لقايوني   -  2

 لضبط لدى  ملحكمة  لتجارية بالد ر 

2021 تحت  17 ماي  بتاريخ   لبيضاء 
رقم  لسجل  لتجاري   778325 رقم 

.503019
قصد  لتلخيص و لنص

 لبشير  لجعيدي

618 P

DAFT
يقل ملكية أسهم  لشركة

تحيين  لقايون  ألسا�سي للشركة
1 - بمقت�سى قر ر  ستثنائي لشركاء 

 لشركة  ملنعقد بتاريخ 12 يناير 2021 

تقرر ما يلي :

أسهم  لشركة  يقل  على   ملو فقة 

لفائدة  لسيدة  تنفيذها  تم  و لتي 

.AHLAM GBURI

تحيين  لقايون  ألسا�سي للشركة.

بكتابة  تم  إليد ع  لقايوني   -  2
 لضبط لدى  ملحكمة  لتجارية بالد ر 
 2021 فبر ير   15 بتاريخ    لبيضاء 
تحت رقم 765610  لسجل  لتجاري 

رقم 185111.
قصد  لتلخيص و لنص

 لجعيدي  لبشير

619 P

GLOBAL DONUTS
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
لبنود  لعقد  لعرفي  تبعا   -  1
 ملبرم بالد ر  لبيضاء بتاريخ 28 يناير 
وضع  لقايون  ألسا�سي  تم   ،2021
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  لشركة 

و لتي تتميز بالخصائص  لتالية :
ذ ت  ملسؤولية  شركة   :  لنوع 

 ملحدودة.
.GLOBAL DONUTS : السم 

بيع  متجر  :  متياز   لنشاط 
على  لقهوة،   ملشروبات  لقائمة 
 لشاي أو أي مشروب آخر، حلويات 

ومعجنات.
سومية،  زيقة   :  ملقر  الجتماعي 
22،  لنخيل،  3  لرقم  إقامة شهرز د 

 لد ر  لبيضاء.
تاريخ  من  تبتدئ  سنة   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لنهائي للشركة.
رأسما1  لشركة : رأسما1  لشركة 
مقسمة  درهم،   100.000 في  محدد 
 على 1000 حصة من فئة 100 درهم 
للحصة  لو حدة كلها مكتتبة ومحررة 

عند  الشتر ك.
 لشركاء : 

HICHAM ABER  لد ر   لسيد 
 لبيضاء 30 حصة ؛

HAFID JAAFARI  لد ر   لسيد 
 لبيضاء 10 حصة ؛

 MOHAMED AMAR  لسيد 
 لد ر  لبيضاء 30 حصة.

 لتسيير :  لشركة مسيرة من طرف 
 HICHAM مسيرين  لسيد  ثالث 
 HAFID JAAFARI ABER  لسيد 
مدة   MOHAMED AMAR و لسيد 

مهامهم غير محددة.

يناير  فاتح  من  تبتدئ   :  لسنة 

وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.

بكتابة  تم  إليد ع  لقايوني   -  2

 لضبط لدى  ملحكمة  لتجارية بالد ر 

 لبيضاء بتاريخ 15 فبر ير 2021 تحت 
رقم  لسجل  لتجاري   765518 رقم 

.189917
قصد  لتلخيص و لنص

 لبشير  لجعيدي

620 P

ELESYSTEM SERVICES
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
1 - تبعا لبنود  لعقد  لعرفي  ملبرم 

بالد ر  لبيضاء بتاريخ 9 فبر ير 2021، 

لشركة  وضع  لقايون  ألسا�سي  تم 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة و لتي تتميز 

بالخصائص  لتالية :

ذ ت  ملسؤولية  شركة   :  لنوع 

 ملحدودة.

.ELESYSTEM SERVICES : السم 

:  لصياية  لصناعية   لنشاط 

إصالح  ملعد ت  أشكالها،  بجميع 

تسويق  أو غيرها،  و آلالت  لصناعية 

 ملعد ت،  آلالت  لصناعية،  ملعد ت 

وجميع  ملجاالت  تلقائية   لكهربائية 

مغربية  أيو ع  ملاركات  جميع   ومن 

أو أجنبية.

سومية،  زيقة   :  ملقر  الجتماعي 

22،  لنخيل،  3  لرقم  إقامة شهرز د 

 لد ر  لبيضاء.

تاريخ  من  تبتدئ  سنة   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لنهائي للشركة.

رأسما1  لشركة : رأسما1  لشركة 

مقسمة  درهم،   90.000 في  محدد 

درهم   100 فئة  من  900 حصة   على 

للحصة  لو حدة كلها مكتتبة ومحررة 

عند  الشتر ك.

 لشركاء :

 EL IDRISSI AICHA   لسيد 

 لد ر  لبيضاء 300 حصة ؛
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 DINAR EL MOSTAFA  لسيد 

 SALAHEDDINE  لد ر  لبيضاء 

300 حصة ؛

 ZYADNI NOUREDDINE لسيد 

 لد ر  لبيضاء 300 حصة.

من  مسيرة  :  لشركة   لتسيير 

مسيرين  لسيدة  ثالث   طرف 

 DINAR لسيد  ،EL IDRISSI AICHA

 ،EL MOSTAFA SALAHEDDINE

 ZYADNI NOUREDDINE  لسيد 

مدة مهامهم غير محددة.

يناير  فاتح  من  تبتدئ   :  لسنة 

وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.

بكتابة  تم  إليد ع  لقايوني   -  2

 لضبط لدى  ملحكمة  لتجارية بالد ر 

 لبيضاء بتاريخ 17 فبر ير 2021 تحت 
رقم  لسجل  لتجاري   765971 رقم 

.190329
قصد  لتلخيص و لنص

 لبشير  لجعيدي

621 P

YAFRI METAL
يقل أسهم  لشركة

 ستقالة مسير
تعيين مسير جديد

1 - بمقت�سى قر ر  ستثنائي بتاريخ 

شركة  لشركاء   2021 مارس   23

YAFRI METAL ش.م.م ذ ت  لشريك 

 ملنفرد، تقرر ما يلي :

أسهم  تحويل  على   ملو فقة 

 لشركة.

 Ahmed YAFRI  ستقالة  لسيد 

بصفته مسير  لشركة.

في  جديد  منفرد  مسير  تعيين 

.LARBI BEN YAHYA شخص  لسيد

بكتابة  تم  إليد ع  لقايوني   -  2

لدى  ملحكمة  لتجارية   لضبط 

 بالد ر  لبيضاء بتاريخ 20 أبريل 2021 
تحت رقم 775087  لسجل  لتجاري 

رقم 126219.
قصد  لتلخيص و لنص

 لجعيدي  لبشير

622  P

SODECAR
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
1 - تبعا لبنود  لعقد  لعرفي  ملبرم 

بالد ر  لبيضاء بتاريخ 6 أبريل 2021، 

تم وضع  لقايون  ألسا�سي لشركة ذ ت 

ذ ت  لشريك   ملسؤولية  ملحدودة 

 ملنفرد و لتي تتميز بالخصائص  لتالية :

ذ ت  ملسؤولية  شركة   :  لنوع 

 ملحدودة ذ ت  لشريك  ملنفرد.

.SODECAR : السم 

: مقهى، سناك، مطعم،   لنشاط 

خدمة  و لندو ت،  تنظيم  لحفالت 

منزلية وتوصيل.

 ملقر  الجتماعي : 27، زيقة محمد 

 بن  حمد  لبقالي،  لد ر  لبيضاء.

تاريخ  من  تبتدئ  سنة   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لنهائي للشركة.
رأسما1  لشركة : رأسما1  لشركة 

مقسمة  درهم،   30.000 في  محدد 

درهم   100 فئة  من  300 حصة   على 

للحصة  لو حدة كلها مكتتبة ومحررة 

عند  الشتر ك.

 SAAD :  لسيد   لشريك  ملنفرد 

BENNANI  لد ر  لبيضاء 300 حصة.

مسيرة  :  لشركة   لتسيير  ملنفرد 

 SAAD من طرف مسير و حد  لسيد 

BENNANI مدة مهامها غير محددة.

يناير  فاتح  من  تبتدئ   :  لسنة 

وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.

بكتابة  تم  إليد ع  لقايوني   -  2

 لضبط لدى  ملحكمة  لتجارية بالد ر 

 لبيضاء بتاريخ 20 فبر ير 2021 تحت 
رقم  لسجل  لتجاري   775038 رقم 

.199669
قصد  لتلخيص و لنص

 لبشير  لجعيدي

623 P

GLOBAL DONUTS
1 - تبعا للقر ر  الستثنائي للشركاء 

تمديد  تقرر   ،2021 أبريل   8 بتاريخ 

غرض  لشركة على  لشكل  لتالي :

 لصناعة  لزر عية  لغذ ئية ؛

تشغيل أي  متياز أو عالمة تجارية.

بكتابة  تم  إليد ع  لقايوني   -  2

لدى  ملحكمة  لتجارية   لضبط 

 بالد ر  لبيضاء بتاريخ 20 أبريل 2021 

رقم  لسجل   775081 رقم  تحت 

 لتجاري 189917.
قصد  لتلخيص و لنص

 لجعيدي  لبشير

624  P

COOPER MANAGEMENT

SLIMANI SADOUK

 N°18 Rue Mohamed El Amraoui,

Résidence Nizar

Tél : 0661 22 00 99/ 0537 37 87 81

Fax : 0537 90 39 26

KENITRA

AL QARYAN TRANS
ش.ذ.م.م

 ملقر  الجتماعي : 59 إقامة موالي 

عبد  لعزيز، شارع موالي عبد  لعزيز، 

رقم 1،  لقنيطرة

شركة  تأسيس  لعقد   تبعا 

ش.ذ.م.م،   AL QARYAN TRANS

ذ ت  ملسؤولية  شركة  تأسيس  تقرر 

 ملحدودة، مميز تها هي كالتالي :

شركة   : للشركة   لشكل  لقايوني 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة.

.AL QARYAN TRANS : لتسمية 

 ملوضوع  لرئي�سي : يقل  ملوظفين.

إقامة   ،59  :  ملقر  الجتماعي 

موالي  شارع  عبد  لعزيز،   موالي 

عبد  لعزيز، رقم 1،  لقنيطرة.

 ملدة : 99 سنة.

رأسما1  حدد   : رأسما1  لشركة 

درهم   100.000 مبلغ  في   لشركة 

حصة  جتماعية   1000 إلى  مقسمة 

من فئة 100 درهم للو حدة.

على  لشكل  تخصص  لحصص 

 لتالي :

 2703 ص.ب  سعيد،   لرو ني 

21181  ململكة  لعربية   لدمام، 

 لسعودية 500 حصة  جتماعية ؛

شارع   ،7 جميلة  سارة،  معروف 

 ،2 شقة   ،311 رقم  مقد د  لحريزي، 

حصة   500 ق.ج  لد ر  لبيضاء 

 جتماعية ؛

 ملجموع 1000 حصة  جتماعية.

سعيد،  :  لسيد  لرو ني   إلد رة 

لبطاقة  لتعريف  لوطنية   لحامل 

.AB121109 رقم

لقو يين  تم  إليد ع  لقايوني  وقد 

باملحكمة  البتد ئية   لشركة 

بالقنيطرة بتاريخ 11 ماي 2021 تحت 

بملف  لسجل   2021/3031 رقم 

 لتجاري رقم 60577.

625  P

COOPER MANAGEMENT

SLIMANI SADOUK

 N°18 Rue Mohamed El Amraoui,

Résidence Nizar

Tél : 0661 22 00 99/ 0537 37 87 81

Fax : 0537 90 39 26

KENITRA

SAADYOU FRUTAS
ش.ذ.م.م

 ملقر  الجتماعي : دو ر داللحة، قيادة 

موالي بوسلهام

شركة  تأسيس  لعقد   تبعا 

ش.ذ.م.م،   SAADYOU FRUTAS

ذ ت  ملسؤولية  شركة  تأسيس  تقرر 

 ملحدودة، مميز تها هي كالتالي :

شركة   : للشركة   لشكل  لقايوني 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة.

.SAADYOU FRUTAS : لتسمية 

:  ستغال1   ملوضوع  لرئي�سي 

 ملجا1  لفالحي.

داللحة،  دو ر   :  ملقر  الجتماعي 

قيادة موالي بوسلهام.

 ملدة : 99 سنة.

رأسما1  حدد   : رأسما1  لشركة 

درهم   100.000 مبلغ  في   لشركة 

حصة  جتماعية   1000 إلى  مقسمة 

من فئة 100 درهم للو حدة.

على  لشكل  تخصص  لحصص 

 لتالي :
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موالي  مركز   الكحل  لزبير، 

بوسلهام 500 حصة  جتماعية ؛

موالي  مركز  يونس،   الكحل 

بوسلهام 500 حصة ؛

 ملجموع 1000 حصة  جتماعية.

:  لسيد  الكحل  لزبير،   إلد رة 

لبطاقة  لتعريف  لوطنية   لحامل 

و لسيد  الكحل   GB20163 رقم 

لبطاقة  لتعريف  يونس،  لحامل 

.GB199873 لوطنية رقم 

لقو يين  تم  إليد ع  لقايوني  وقد 

بسوق  باملحكمة  البتد ئية   لشركة 

 2021 ماي   17 بتاريخ  أربعاء  لغرب 

تحت رقم 2021/65.

626  P

COOPER MANAGEMENT

SLIMANI SADOUK

 N°18 Rue Mohamed El Amraoui,

Résidence Nizar

Tél : 0661 22 00 99/ 0537 37 87 81

Fax : 0537 90 39 26

KENITRA

BROTHLY SCHOOL PRIVE
ش.ذ.م.م

  ملقر  الجتماعي : زيقة يوسف 

بن تاشفين، رقم 27، سوق أربعاء 

 لغرب

محضر  لجمع  لعام  بمقت�سى 

 BROTHLY لشركة   الستثنائي 

SCHOOL PRIVE ش.ذ.م.م  ملنعقد 

أبريل   6 بتاريخ  أربعاء  لغرب،  بسوق 

2021، تقرر ما يلي :

لشركة  مسبقة  تصفية   -  1

 BROTHLY SCHOOL PRIVE

ش.ذ.م.م.

2 - إبر ء ذمة مسير  لشركة  لسيد 

 لقرب محمد.

في  للشركة  مصفي  تسمية   -  3

شخص  لسيد  لقرب محمد.

1 - عنو ن  لتصفية : زيقة يوسف 

أربعاء  سوق   ،27 رقم  تاشفين،  بن 

 لغرب.

لهذ   تم  إليد ع  لقايوني  وقد 
بسوق  باملحكمة  البتد ئية   ملحضر 
 2021 ماي   18 بتاريخ  أربعاء  لغرب 
بملف  لسجل   2021/69 رقم  تحت 

 لتجاري رقم 26213.
627  P

KTSD
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بمدينة  لرباط   2021 أبريل   11
ذ ت  ملسؤولية  شركة  تأسيس  تم 

 ملحدودة مميز تها كالتالي :
.KTSD : 1 -  لتسمية  الجتماعية

2 - موضوع  لشركة :
أعما1  لبناء  ملختلفة ؛

بصفة عامة كل  لعمليات  ملالية، 
بشكل  و لصناعية  ملرتبطة   لتجارية 
مباشر أو غير مباشر بموضوع  لشركة 
وكذ  جميع  لعمليات من شأنها تنمية 

 لشركة.
3 -  ملقر  الجتماعي : شارع  دريس 
 ،3 6  لطابق  رقم  شقة   ألكبر، 

حسان،  لرباط.
رأسما1  لشركة   : -  لرأسما1   1
حدد في 100.000 درهم مقسمة على 
1000 حصة  جتماعية من فئة 100 

درهم للحصة.
1000 حصة للسيد خاليد حوجي.
5 -  لتسيير : عهد تسيير  لشركة 

إلى  لسيد خاليد حوجي.
من  تبتدئ   : -  لسنة  لتجارية   6
31 ديسمبر من  فاتح يناير وتنتهي في 

كل سنة.
7 -  ملدة : 99 سنة.

8 - رقم  لسجل  لتجاري باملحكمة 
 لتجارية 151999.

628  P

MED VIP AUTOCAR
SARL AU

تأسيس شركة محدودة  ملسؤولية 
ذ ت  لشريك  لوحيد

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم  2021، قد  أبريل   7 يوم  بالرباط، 
محدودة  ملسؤولية  شركة  تأسيس 
تحمل  و لتي  ذ ت  لشريك  لوحيد 

 لخصائص  لتالية :

 MED VIP AUTOCAR : لتسمية 
SARL AU

رأسما1  لشركة : 100.000 درهم 
 100 بثمن  حصة   1000 إلى  مقسم 

درهم للحصة.
 ملقر  الجتماعي : 25 زيقة أكلمان 

 زكز  شقة رقم 2 أكد 1  لرباط.
وكر ء  تأجير   :  لهدف  الجتماعي 

 لسيار ت.
من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لنهائي.
تسير  لشركة  لسيدة   :  لتسيير 
مالي  زيقة   2  : ب  هبة  لقاطنة  ز هير 
و لحامل  16  ملحيط  لرباط  شقة 
 ،AA86791 رقم  للبطاقة  لوطنية 

ملدة غير محدودة.
تم  إليد ع   :  إليد ع  لقايوني 
كتابة  لضبط  لدى   لقايوني 
 19 يوم  بالرباط  باملحكمة  لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 5256.
 : في  لسجل  لتجاري   اليدر ج 
بالسجل  لتجاري  سجلت  لشركة 

بالرباط تحت رقم 152111.
لإلشارة و لنشر

 ملسيرة :  لسيدة ز هير هبة 

629 P

 ADVANCE FACILITY
MANAGEMENT

تغيير  لهدف  الجتماعي
بمقت�سى  ملحضر  ملؤرخ بسال، في 
18 يناير 2018، قرر  ملسير و لشريك 
 ADVANCE لشركة   لوحيد 
 FACILITY MANAGEMENT
ذ ت  لشريك  لوحيد،  ش.م.م، 
 100.000 رأسمالها  الجتماعي 
زهود حي   ،355 بسال،  مقرها   درهم، 
و ملسجلة  شماعو،  حي  عبد  لحي 
رقم  تحت  بسال  بالسجل  لتجاري 
تغيير  لهدف  الجتماعي   ،26817
من  آلن  أصبح  و لذي  للشركة 
أعم  وبصورة  فصاعد ،  لحر سة 
 لظهير رقم 1-07-155 بتاريخ 19 ذي 
 (2007 يوفمبر   30(  1128  لقعدة 
27-06  ملتعلق  بإصد ر  لقايون رقم 
تعديل  تم  لذلك  بأنشطة  لحر سة. 

 ملادة 2 من  لنظام  ألسا�سي.

تم  إليد ع  لقايوني بكتابة ضبط 

 ملحكمة  البتد ئية بسال يوم 7 مارس 

2018 تحت رقم 30539.
لإلشارة و لنشر

 ملسير -  لشريك  لوحيد :  لسيد  لنحاس 

محفوظ

elaarabi.nour@gmail.com

630 P

SOCIETE MA FETE

SARL AU

تحويل  ملقر  الجتماعي
بمقت�سى  ملحضر  الستثنائي 

قررت   ،2021 ماي   11 في   ملؤرخ 

محدودة  مسؤولية  ذ ت   لشركة 

 MA FETE SARL  لشريك  لوحيد 

تجزئة  والد  مقرها  الجتماعي   AU

تمارة،  507 رقم   3 سكتور   مطاع 

ما يلي :

تجزئة  من  يقل  ملقر  الجتماعي 

 507 رقم   3 سكتور  مطاع   والد 

تمارة إلى حي  ملغرب  لعربي رقم 181 

 لطابق  ألر�سي تمارة.

تعديل  لبند 1 تبعا لذلك.

بمكتب  تم  إليد ع  لقايوني 

بالرباط  باملحكمة  لتجارية   لضبط 

رقم  تحت   2021 ماي   20 بتاريخ 

.111800

631 P

SALADEO

S.A.R.L

صالديو ش. م. م.

برأسما1 : 320.000 درهم

 لعمارة 61، جنان  لنهضة،  لشقة 

11، حي  لنهضة،  لرباط

I.C.E. n° 002.181.622.000.038

رفع رأسما1  لشركة 
بقر ر من  لجمع  لعام  الستثنائي 

شركاء  قرر   ،  2021 ماي   15 ليوم 

شركة »صالديو ش.م.م.« ما يلي :  
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بمقد ر   ما1  لشركة  رأس  زيادة 

 15.000 من  لرفعه  درهم   305.000

وخلق  درهم   320.000 إلى  درهم 

 100 فئة  من  جديدة  حصة   3.050

طرف  من  بأكملها  درهم،  كتتبت 

وحده  عبد  لكريم   لسيد  شماعو 

حساب  في  درهم   305.000 بإيد ع 

إتمام  حتى  لصالح  لشركة  مغلق 

 إلجر ء ت لدى بنك  لقرض  لفالحي 

معمورة،   ـ  وكالة  لقنيطرة  للمغرب، 

عن  باقي  لشركاء  تخلى  حين  في 

 إلكتتاب.

قدره  رأسما1  لشركة  أصبح 

بين  لشركاء  مقسم  درهم   320.000

للسيد  حصة   3.100 بمعد1   لثالث 

 شماعو عبد  لكريم و50 حصة لكل 

من  لسادة  لعيساوي رياض و طيوب 

محمد.

تغيير  لفصل  لسادس ) ملساهمة( 
من  لقايون  ) لرأسما1(  و لسابع 

 ألسا�سي تبعا لذلك.

كتابة  لذ   تم  إليد ع  لقايوني 

ملدينة  ضبط  ملحكمة  لتجارية 

 لرباط يوم 20 ماي 2021 تحت عدد 

.111.818
مقتطف و بيان إلشهار

632 P

مكتب  الستشارة FIDUTEMA ش.م.م

رقم 136 شارع  لقاهرة كومطر ف 1، تمارة

 لهاتف : 05.37.61.12.18

 لفاكس : 05.37.61.17.61

CAFE ESOLA
SARL AU

بيع حصص

 ستقالة مسير
تعيين مسير جديد للشركة

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

 CAFE شركة  قررت   2021 ماي   6

ذ ت  ش.م.م   ESOLA SARL AU

 لشريك  لوحيد ما يلي :

بيع 8000 حصة في ملكية  لسيد 

محمد  إلى  لسيد  ربيعي  عبد  ملولى 

 جر ك.

 ستقالة  ملسير  لسيد عبد  ملولى 

محمد  جر ك  وتعيين  لسيد  ربيعي 

مسير جديد للشركة.

تحيين  لقايون  ألسا�سي للشركة.

بكتابة  تم  إليد ع  لقايوني 

بالرباط  باملحكمة  لتجارية   لضبط 

رقم  تحت   2021 ماي   19 بتاريخ 

.111751

633 P

مكتب  الستشارة FIDUTEMA ش.م.م

رقم 136 شارع  لقاهرة كومطر ف 1، تمارة

 لهاتف : 05.37.61.12.18

 لفاكس : 05.37.61.17.61

VISION AFNANE
SARL AU

تغيير  سم  لشركة
في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

 VISION شركة  قررت   2021 ماي   3

ذ ت  ش.م.م   AFNANE SARL AU

 لشريك  لوحيد ما يلي :

 LE MIRAGE : تغيير  سم  لشركة

SHOP SARL AU

بكتابة  تم  إليد ع  لقايوني 

بمكناس  باملحكمة  لتجارية   لضبط 

رقم  تحت   2021 ماي   12 بتاريخ 

.2396

634 P

SAFEWOOD
 SARL AU

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة بشريك و حد 

بناء على عقد عرفي أعلن  لقايون 

محدودة  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

بشريك و حد ذ ت  ملميز ت  لتالية 

 SAFEWOOD SARL  :  إلسم 

محدودة  مسؤولية  ذ ت  شركة   AU

بشريك و حد.

 ملوضوع :

تغطية  ألرضيات  أعما1 

و لجدر ن ؛

بيع منتجات ومو د  لطالء ؛

أعما1  لنجارة ) لخشب و ألملنيوم 

و لحديد( ؛ 

شارع   15  :  ملقر  الجتماعي  ملقر 

فرنسا شقة 08  كد 1  لرباط. 

تاريخ  من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لنهائي.

 لرأسما1 : 100.000 درهم مكون 

و حدة  كل  قيمة  حصة   1.000 من 

منها 100 درهم.

 لتسيير : تسيير  لشركة و إد رتها 

طبقا  ياسين  لور ق  تحت  لسيد 

للقايون  ألسا�سي للشركة مع  لسلطة 

 لكاملة و ذلك ملدة غير محدودة.

 لسنة  الجتماعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر.

أيجز  اليد ع  لقايوني   اليد ع 

بتاريخ  باملحكمة  لتجارية 

2021/05/01 تحت  لسجل  لتجاري 

رقم 151801.

635 P

AEJELEC SYS شركة
ش.م.م

مقاو1 أشغا1  لكهرباء و ملعلوميات

تجزئة ياشفين حي فايزة

رقم 21 مكرر خنيفرة

تأسيس
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

شركة  تأسيس  تم   ،2021 أبريل   27

باملو صفات  محدودة  مسؤولية  ذ ت 

 لتالية :

AEJELEC SYS لتسمية : شركة 

مسؤولية  ذ ت  شركة   :  لصفة 

محدودة.

 1 مبروكة  حي   :  ملقر  الجتماعي 

رقم 52، خنيفرة.

أشغا1  لكهرباء  مقاو1   :  لغرض 

و ملعلوميات.

 100.000 في  حدد   :  لرأسما1 

موزعة  حصة   1000 إلى  موزع  درهم 

على  لشكل  لتالي :

 لجمغيلي علي 1000 حصة.

 لتسيير : تسيير  لشركة من طرف 

 لسيد  لجمغيلي علي وذلك ملدة غير 

محددة.

تم  إليد ع   :  إليد ع  لقايوني 

 لقايوني للشركة لدى كتابة  لضبط 

بتاريخ  بخنيفرة  باملحكمة  البتد ئية 

11 ماي 2021 تحت رقم 188/2021 

 لسجل  لتجاري رقم 3825.

636 P

ATELIER ER2M شركة
ش.م.م بشريك وحيد

صياية وإصالح  آلالت ذ ت  ملحرك

بائع قطع  لغيار وتصدير و ستير د

زيقة 28 رقم 22 حي أمالو  غريبن

خنيفرة

تأسيس
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

شركة  تأسيس  تم   ،2021 أبريل   15

باملو صفات  محدودة  مسؤولية  ذ ت 

 لتالية :

ATELIER ER2M لتسمية : شركة 

مسؤولية  ذ ت  شركة   :  لصفة 

محدودة بشريك وحيد.
 ملقر  الجتماعي : زيقة 28 رقم 22 

حي أمالو  غريبن، خنيفرة.

وإصالح  آلالت  صياية   :  لغرض 

قطع  لغيار  بائع  ذ ت  ملحرك، 

وتصدير و ستير د

 100.000 في  حدد   :  لرأسما1 

موزعة  حصة   1000 إلى  موزع  درهم 

على  لشكل  لتالي :

صبان  سماعيل 1000 حصة.

 لتسيير : تسيير  لشركة من طرف 

ملدة  وذلك  صبان  سماعيل   لسيد 

غير محددة.

تم  إليد ع   :  إليد ع  لقايوني 

 لقايوني للشركة لدى كتابة  لضبط 

بتاريخ  بخنيفرة  باملحكمة  البتد ئية 

10 ماي 2021 تحت رقم 185/2021 

 لسجل  لتجاري رقم 3821.

637 P
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QUADTOWN شركة
ش.م.م بشريك وحيد

 ستغال1 وكر ء  لدر جات  لرباعية
دو ر تافشنا  كلمام  زكز 

خنيفرة
تأسيس

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
شركة  تأسيس  تم   ،2021 أبريل   22
باملو صفات  محدودة  مسؤولية  ذ ت 

 لتالية :
QUADTOWN لتسمية : شركة 

مسؤولية  ذ ت  شركة   :  لصفة 
محدودة بشريك وحيد.

تافشنا  دو ر   :  ملقر  الجتماعي 
 كلمام  زكز  خنيفرة.

وكر ء  :  ستغال1   لغرض 
 لدر جات  لرباعية.

 100.000 في  حدد   :  لرأسما1 
موزعة  حصة   1000 إلى  موزع  درهم 

على  لشكل  لتالي :
 حمد  زوكاغ 1000 حصة.

 لتسيير : تسيير  لشركة من طرف 
غير  ملدة  وذلك   لسيد  حمد  زوكاغ 

محددة.
تم  إليد ع   :  إليد ع  لقايوني 
 لقايوني للشركة لدى كتابة  لضبط 
بتاريخ  بخنيفرة  باملحكمة  البتد ئية 
10 ماي 2021 تحت رقم 176/2021 

 لسجل  لتجاري رقم 3823.
638 P

 ATLAS MENT شركة
D’ELVAGE DE VOLAILLE

ش.م.م
تربية  لدو جن

فد ن د ر دو ر  مهروق  جلموس
 خنيفرة
تأسيس

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
شركة  تأسيس  تم   ،2021 أبريل   12
باملو صفات  محدودة  مسؤولية  ذ ت 

 لتالية :
 ATLAS MENT : شركة   لتسمية 

D’ELVAGE DE VOLAILLE

مسؤولية  ذ ت  شركة   :  لصفة 

محدودة بشريك وحيد.

دو ر  د ر  فد ن   :  ملقر  الجتماعي 

 مهروق  جلموس، خنيفرة.

 لغرض : تربية  لدو جن.

 100.000 في  حدد   :  لرأسما1 

موزعة  حصة   1000 إلى  موزع  درهم 

على  لشكل  لتالي :

أيوب  لعبي 1000 حصة.

 لتسيير : تسيير  لشركة من طرف 

غير  ملدة  وذلك  أيوب  لعبي   لسيد 

محددة.

تم  إليد ع   :  إليد ع  لقايوني 

 لقايوني للشركة لدى كتابة  لضبط 

بخنيفرة  باملحكمة  البتد ئية 

رقم  تحت   2021 أبريل   28 بتاريخ 

رقم  173/2021  لسجل  لتجاري 

.3807

639 P

V-TAC شركة
ش.م.م

مر قبة وتثبيث أجهزة مر قبة 

 لسرعة

حي مبروكة 1 رقم 52 خنيفرة

تأسيس
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

شركة  تأسيس  تم   ،2021 أبريل   30

باملو صفات  محدودة  مسؤولية  ذ ت 

 لتالية :

V-TAC لتسمية : شركة 

مسؤولية  ذ ت  شركة   :  لصفة 

محدودة.

 1 مبروكة  حي   :  ملقر  الجتماعي 
رقم 52، خنيفرة.

أجهزة  وتثبيث  مر قبة   :  لغرض 

مر قبة  لسرعة.

 100.000 في  حدد   :  لرأسما1 

موزعة  حصة   1000 إلى  موزع  درهم 

على  لشكل  لتالي :

مر د زوكاغ 1000 حصة.

 لتسيير : تسيير  لشركة من طرف 

غير  ملدة  وذلك  زوكاغ  مر د   لسيد 

محددة.

تم  إليد ع   :  إليد ع  لقايوني 
 لقايوني للشركة لدى كتابة  لضبط 
بتاريخ  بخنيفرة  باملحكمة  البتد ئية 
17 ماي 2021 تحت رقم 191/2021 

 لسجل  لتجاري رقم 3833.
640 P

STE MUGETRA TRAVAUX
SARL AU

Société à responsabilité limitée
Au capital de 100.000 DHS
 Siège social : AIN LAASSID

OULED BERHIL TAROUDANT
 RC N°3717 TRIBUNAL DE 1ER

INSTANCE DE - TAROUDANT
لقر ر ت  لجمع  لعام  تبعا 
أبريل   26 بتاريخ   الستثنائي  ملنعقد 
 SOCIETE MUGETRA 2021 لشركة
محدودة  مسؤولية  ذ ت  شركة 

بشريك وحيد، قرر  لشركاء ما يلي :
رفع رأسما1  لشركة من 100.000 

إلى 500.000.
و7   6 تعديل  لفصلين  تم  بذلك 

من  لقايون  ألسا�سي للشركة.
بكتابة  تم  إليد ع  لقايوني 
باملحكمة  البتد ئية   لضبط 
 2021 ماي   18 بتاريخ  بتارود يت 

تحت رقم 125.
641 P

SOCIETE STATION LOUBAB
S.A.R.L AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة 
بشريك وحيد

رأسمالها : 100.000 درهم
مقرها  الجتماعي : دو ر لعوينة 
 يكود ر  والد برحيل تارود يت

بتاريخ مؤرخ  عرفي  عقد   بموجب 
8 فبر ير 2021 تأسست  لشركة ذ ت 
وحيد  بشريك  محدودة  مسؤولية 

ذ ت  لخصائص  لتالية :
تحمل  لشركة  سم   :  لتسمية 
 SOCIETE STATION LOUBAB
محدودة  مسؤولية  ذ ت  شركة 

بشريك وحيد.

 ملوضوع :  لشركة لها كهدف.

تشغيل محطة  لوقود.
مجمعات  لتسوق  وتشغيل  إد رة 

مجايا.

جميع  وتوزيع  وبيع  مشتريات 

وزيوت  و لوقود   ملنتجات  لبترولية 

 لتشحيم.

وتفريغ  غسيل  ورش  تشغيل 

وتزييت لجميع  ملركبات و لسيار ت.

وإصالح  لصياية  ورشة  تشغيل 

 لدهايات  مليكاييكية.

جميع  لعمليات  لتي  تكون  أن 

صياية  ملركبات  مجا1  في  تندرج 

و ملركبات.

بيع قطع غيار.

ومركز  ومقهى  مطعم  تشغيل 

لألطفا1  وحديقة  و لترفيه  للر حة 

وحفلة ولعب وترفيه.

جز ر.

ماركت،  غذ ئية، سوبر  مو د  بيع 

أغذية عامة، محل تبغ.

جميع  لعمليات،  عامة  بصفة 

 لتجارية،  لصناعية،  ملنقولة 

مباشرة  بصفة  و لعقارية  ملتعلقة 

ألي  أو  بالهدف  الجتماعي  ملذكور 

هدف مماثل أو مشابه و لتي بإمكانها 

نشاط  لشركة  تطوير  في  تساهم  أن 

بأي شكل ولحسابها.

يوجد  ملقر   :  ملقر  الجتماعي 

 الجتماعي : دو ر لعوينة  يكود ر  والد 

برحيل تارود يت.

 ملدة : مدة  لشركة محددة في 99 

سنة  بتد ء من يوم  لتأسيس.

:  لرأسما1   لرأسما1  الجتماعي 

درهم   100.000 في   الجتماعي محدد 

فئة  من  حصة   1000 على  مقسمة 

100 درهم للو حدة.

 لشركاء :

 لسيد عمر لوباب 1000 حصة.

ويسيرها  يدير  لشركة   :  إلد رة 

 لسيدة سمية لوباب.

 لسنة  الجتماعية : تبتدئ  لسنة 

 الجتماعية في فاتح يناير لتنتهي في 31 

ديسمبر.
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لالحتياط  لقايوني،   %5  :  ألرباح 
لقر ر  تبعا  يضاف  أو  يوزع  و لباقي 

 لشركاء.
تم  إليد ع  لقايوني  لقد   :  لوضع 
بتارود يت  لدى  ملحكمة  البتد ئية 

يوم 12 ماي 2021 تحت رقم 111.
في  لسجل  لتجاري  تم  لتسجيل 
بتارود يت  لدى  ملحكمة  البتد ئية 

يوم 12 ماي 2021 تحت رقم 7739.
642 P

مكتب أقصبي
عضو بـ

مجموعة فيدينيون أيترياسيويا1
شارع فاس رقم 77، طنجة
 لهاتف : 05.39.32.11.27

MED CONSEIL IT
SARL AU

تكوين شركة محدودة  ملسؤولية
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
إعد د  تم   ،2021 ماي   1 في  بطنجة 
محدودة  لشركة   لقايون  ألسا�سي 
خصائصها تتخلص    ملسؤولية، 

كما يلي :
تتخذ  لشركة  سم   :  لتسمية 

MED CONSEIL IT SARL AU
يتمثل موضوع   : موضوع  لشركة 
 لشركة في قيامها لفائدتها أو لحساب 

 ألغيار أو باملساهمة، في  ملغرب، بـ :
تقديم جميع خدمات  إلعالميات 
ووضعهم  مع  ختيار  ملستخدمين 

رهن  إلشارة في مجا1  إلعالميات.
و الستشارة  تدقيق  لحسابات 
لفائدة  ملقاوالت فيما يتعلق بالتنظيم 

و إلعالميات.
جميع  لعمليات  عام،  وبشكل 
و ملالية،  و لصناعية   لتجارية 
باملنقوالت،  و ملتعلقة  و لعقارية 
 ملرتبطة بشكل مباشر بأحد  ملو ضيع 
أن  شأنها  من  و لتي  أعاله،   ملذكورة 

تسهم في تطوير  لشركة.
حدد   : للشركة   ملقر  لرئي�سي 
 ملقر  لرئي�سي للشركة بطنجة، شارع 

فاس، رقم 77،  ملكتب رقم 1.
مدة  لشركة : 99 سنة  بتد ء من 

تاريخ تكوينها  لنهائي.

رأسما1  حدد   : رأسما1  لشركة 

درهم،   10.000 مبلغ  في   لشركة 

في  لشركة  حصة   100 إلى  مقسما 

بقيمة 100 درهم لكل حصة، مخولة 

كما يلي :

إيمان بر دة 100 حصة.

يسير  لشركة   : هيأة  لتسيير 

شخص ذ تي و حد أو عدة أشخاص 

ال،  أم  شركاء  كايو   سو ء  ذ تيين، 

بصفته مسير .

وقد عينت مسيرة للشركة ملدة غير 

محدودة :

مغربية  بنيس،  إلهام   لسيدة 

 لجنسية، مولودة في 5 أكتوبر 1963 

بطاقة  لتعريف  حاملة  بالرباط، 

قاطنة   ،I100805 رقم   لوطنية 

بطنجة، تجزئة  لصنوبر، فيال إيمان.

خصم  الحتياطي  بعد   :  ألرباح 

توزع  ألرباح  لصافية   لقايوني، 

بحسب  لحصص  لتي  بين  لشركاء 

يملكونها في  لشركة.

تم  إليد ع  لقايوني بكتابة ضبط 

بتاريخ بطنجة،    ملحكمة  لتجارية 

19 ماي 2021.
قصد موجز وبيان

فيصل أقصبي

643 P

 ألستاذة محاسن  لعاقل

موثقة بالرباط

26 زيقة موالي رشيد، شقة رقم 9

 لهاتف : 05.37.70.78.00/05.37.70.78.11

AEQUITAS

SARL

رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها  الجتماعي : ز وية زيقة سمية 

وشارع عبد  ملومن إقامة شهرز د 3

 لطابق 5 رقم 22  لنخيل  ملعارف

تلقاه  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

محاسن  لعاقل،  مكتب  ألستاذة 

ديسمبر   28 بتاريخ  بالرباط،  موثقة 

2020، تقرر ما يلي :

بايص  يادية  تصدقت  لسيدة 

بجميع  لحصص  الجتماعية  لتي 

 AEQUITAS في  لشركة  تمتلكها 

SARL لفائدة  لسيدة مريم بايص.

بايص  مريم   ستمر ر  لسيدة 

كمسيرة للشركة ملدة غير محدودة.
تعديل  لفصلين 6 و7 من  لقايون 

 ألسا�سي للشركة.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

بتاريخ بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

11 ماي 2021 تحت رقم 17537.
نسخة قصد  لبيان و لنشر

 ألستاذة محاسن  لعاقل

موثقة بالرباط

644 P

 ألستاذة محاسن  لعاقل

موثقة بالرباط

26 زيقة موالي رشيد، شقة رقم 9

 لهاتف : 05.37.70.78.00/05.37.70.78.11

AEQUITAS
SARL

رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها  الجتماعي : ز وية زيقة سمية 

وشارع عبد  ملومن إقامة شهرز د 3

 لطابق 5 رقم 22  لنخيل  ملعارف

تلقاه  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

محاسن  لعاقل،  مكتب  ألستاذة 

ديسمبر   28 بتاريخ  بالرباط،  موثقة 

2020، تقرر ما يلي :

تصدق  لسيد محمد بايص بحق 

 لرقبة في جميع  لحصص  الجتماعية 

 AEQUITAS في  لشركة  يمتلكها   لتي 

SARL لفائدة  لسيدة مريم بايص.

بايص  مريم   ستمر ر  لسيدة 

كمسيرة للشركة ملدة غير محدودة.
تعديل  لفصلين 6 و7 من  لقايون 

 ألسا�سي للشركة.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

بتاريخ بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

11 ماي 2021 تحت رقم 17536.
نسخة قصد  لبيان و لنشر

 ألستاذة محاسن  لعاقل

موثقة بالرباط

645 P

 AGENCE IMMOBILIERE

RYAD DIVERS
SARL AU

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

شركة  تأسيس  تم   ،2021 أبريل   19

ذ ت  ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

شريك وحيد و لتي تحمل  لخصائص 

 لتالية :

 AGENCE  :  لتسمية 

IMMOBILIERE RYAD DIVERS

SARL AU : لصفة  لقايويية 

وكر ء  بيع   :  لهدف  الجتماعي 

و ستغال1  لعقار ت.

رأسما1  لشركة : 100.000 درهم 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

100 درهم للحصة  لو حدة.

رياض  لشريك  حميد   لسيد 

 لوحيد 1000 حصة.

من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لنهائي.

إلى  يناير  فاتح  من   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبر من كل سنة.

 ملقر  الجتماعي :  لواللدة  لوفاق 

زيقة غزة تمارة.

 ملسير : حميد رياض.
بالسجل  لتجاري   رقم  لتقييد 

133061 باملحكمة  البتد ئية بتمارة.

646 P

GLOBAL SPACE MAROC
SARL AU

تأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

إيد ع  لقايون  تم   ،2021 أبريل   11

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   لتأسي�سي 

 ملحدودة وذ ت  ملميز ت  لتالية :

 GLOBAL SPACE  :  لتسمية 

MAROC SARL AU

في  من  لشركة  :  لغرض   لهدف 

لنفسها  هو  لقيام،  جميع  لبلد ن 

وبالنيابة عن أطر ف ثالثة، بما يلي :
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أجهزة  لكمبيوتر  وتوزيع   ستير د 

:  ستير د  وفي  لخارج  في  ملغرب 

جميع  ملنتجات  لكهربائية،  وتوزيع 

أيو ع  وجميع  وأجهزة  ملكاتب 

وتصنيع   ملنتجات  ألخرى.  ستير د 

وتوزيع  للو زم  ملكتبية.  ستير د 

وبر مج  لكمبيوتر.  أجهزة  وتوزيع 

وتمثيل  وإصالح  وتفويض  وبيع  شر ء 

و ستير د  جميع  ألسو ق  إلى  وتقديم 

جميع  ملعد ت  وتوزيع  وتسويق 

وقطع  و مللحقات   ملادية  ملنتجات 

بالكهرباء و لحاسوب   لغيار  ملتعلقة 

وأمن  و التصاالت  و إللكتروييات 

 ملر قبة بالفيديو.

مرس  26 شارع   :  ملقر  الجتماعي 

3  لد ر  رقم  سلطان  لطابق  ألو1 

 لبيضاء.

تاريخ  من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

تأسيسها  لنهائي.

:  لرأسما1   لرأسما1  الجتماعي 

درهم   100.000 في   الجتماعي محدد 

حصة  جتماعية   1000 إلى  مقسم 

من فئة 100 درهم للحصة  لو حدة، 

مكتتبة ومحررة بالكامل.

تبتدئ   :  لسنة  الجتماعية 

  لسنة  الجتماعية من فاتح يناير إلى

31 ديسمبر.

بر دة  تعيين  لسيد  تم   :  لتسيير 

عبد  لعزيز مسير  للشركة.

بالسجل  تم  إليد ع  لقايوني 

لدى  ملحكمة  لتجارية   لتجاري 

أبريل   29 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء 

2021، تحت رقم 776116.
ملخص قصد  لنشر

647 P

BERNO BUILDING H&Y
تأسيس شركة

بالد ر  مؤرخ  بمقت�سى عقد عرفي 

تم   2021 ماي   7 بتاريخ   لبيضاء 

ذ ت  لشركة  وضع  لقايون  ألسا�سي 

بالخصائص  محدودة  مسؤولية 

 لتالية :

 BERNO BUILDING  :  لتسمية 

H & Y

:  لهندسة   لهدف  الجتماعي 

أعما1   ملديية،  ألشغا1  لعامة، 

تشييد  عما1   لصرف  لصحي، 

 ملباني.
 ملقر  الجتماعي : 10 زيقة  لحرية 

 لطابق 3  لشقة رقم 5  لد ر  لبيضاء.

 لرأسما1 : 100.000 درهم.

للسيد  أسند  لتسيير   :  لتسيير 

تمد حميد.

في  مدة  لشركة  حددت   :  ملدة 

تسجيلها  تاريخ  من  سنة  بتد ء   99

بالسجل  لتجاري.

 إليد ع : تم  إليد ع  لقايوني لدى 

بالد ر  لبيضاء   ملحكمة  لتجارية 

رقم  تحت   2021 ماي   19 بتاريخ 

.778802

 لسجل  لتجاري : 503381.

648 P

SOCIETE CSPT
SARL

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 لد ر  لبيضاء بتاريخ 18 مارس 2021 

للشركة  تحرير  لقايون  ألسا�سي  تم 

تتميز  و لتي  محدودة  مسؤولية  ذ ت 

بالخصائص  لتالية :

 STE CSPT  :  السم  الجتماعي 

SARL

في  :  لتجارة  موضوع  لشركة 

 لحجر و لرمل و لجر فيت.

 ملدة : 99 سنة.
زيقة   ،17  :  ملقر  الجتماعي 

تورتغيل ريفير   لد ر  لبيضاء.
رأسما1  لشركة : 100.000 درهم 

مكون من 1000 حصة بقيمة إسمية 

حررت  للو حدة  درهم   100 قدرها 

بالكامل يقد  عند  الكتتاب :

 500 تيبو1  فرديريك   لسيد 

حصة.

 لسيدة تيبو1 يتلي 500 حصة.

تيبو1  تعيين  لسيد  تم   :  لتسيير 
غير  ملدة  للشركة  كمسير   فرديريك 

محدودة.
كمسيرة  يتلي  تيبو1  و لسيدة 

مساعدة ملدة غير محدودة.
من  تبتدئ   :  لسنة  الجتماعية 
فاتح يناير إلى 31 ديسمبر من كل سنة.
من  ألرباح  يقتطع   :  ألرباح 
أجل  الحتياط  من   %5  لصافية 
قر ر  حسب  يوزع   لقايوني، لباقي 

 لشركاء.
كتابة  لدى  تم  إليد ع  لقايوني 
بالد ر  باملحكمة  لتجارية   لضبط 
 2021 أبريل   19 بتاريخ   لبيضاء 
وتم  لتسجيل   ،771911 رقم  تحت 
رقم  تحت  بالسجل  لتجاري 

.199511
649 P

SOCIETE ISSA FOOD
SARL

RC 502037 TP 31778106
ICE 002828891000071

IF 50218750
تأسيس شركة

في  مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقت�سى 
إيد ع  لقايون  تم   ،2021 أبريل   21
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   لتأسي�سي 

 ملحدودة و ذ ت  ملميز ت  لتالية :
 SOCIETE ISSA  :  لتسمية 

FOOD SARL
في  من  لشركة  :  لغرض   لهدف 
سو ء  في  لخارج،  وكذلك   ملغرب 
لنفسها أو ييابة عن  لغير في  ملشاركة، 

ما يلي :
مقهى.

تقديم  لطعام.
توزيع  ملنتجات  لغذ ئية.

تقديم  لطعام وتنظيم  لحفالت.
تنظيم وجبات  ألعما1 و لحفالت 

و ملآدب و لكوكتيالت.
وحلويات  وبيع  ملعجنات  تصنيع 

 لشوكوالتة و آليس كريم.
وبيع  لوجبات  لجاهزة  إعد د 

وممارسة نشاط  لتموين.

و لتجارة  و لتصدير   الستير د 
لجميع  ملنتجات  و لدولية   لوطنية 

و لبضائع.
82 زيقة سوميا   :  ملقر  الجتماعي 

شقة 16 حي  لنخيل.
تاريخ  من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

تأسيسها  لنهائي.
:  لرأسما1   لرأسما1  الجتماعي 
درهم   100.000 في   الجتماعي محدد 
حصة  جتماعية   1000 إلى  مقسم 
من فئة 100 درهم للو حدة، مكتتبة 

ومحررة بالكامل.
 لسنة  الجتماعية : تبتدئ  لسنة 
في  يناير وتنتهي   الجتماعية من فاتح 

31 ديسمبر.
مسيرين  تعيين  تم   :  لتسيير 

للشركة :
مغربي  دبارة،  إسماعيل   لسيد 
 ،CIN BK369063 يحمل   لجنسية، 
 : مقيم   ،1991 يناير   26 في  مزد د 
قصر  لبديعـ  شارع   لد ر  لبيضاء، 

رقم 1،  لطويل.
مغربي  بود لي،  سعد   لسيد 
 ،CIN BE806772 يحمل   لجنسية، 
مقيم :   ،1987 سبتمبر   27 في  مزد د 
إقامة  لضحى،   ،5  لد ر  لبيضاء، 

طريق أزمور، أيفا.
مغربي  مربوح،  أمين   لسيد 
 ،CIN BE826966 يحمل   لجنسية، 
مقيم :   ،1991 فبر ير   11 في  مزد د 
 لد ر  لبيضاء، 19، زيقة عبد  لرحيم 

 لسقاط، فرنس فيل 2.
يقدم  ملوقعون   :  ملساهمات 
أدياه مسامو لهذه  لشركة، وهي مبلغ 

يقدي أدياه، وهي :
 33.000 دباره  إسماعيل   لسيد 

درهم.
 31.000 بود لي  سعد   لسيد 

درهم.
 لسيد أمين مربوح 33.000 درهم.
بالسجل  تم  إليد ع  لقايوني 
لدى  ملحكمة  لتجارية   لتجاري 
بالد ر  لبيضاء، بتاريخ 6 ماي 2021، 

تحت رقم 777273.
ملخص قصد  لنشر

650 P
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STE FIDAFCO SARL

 FIDUCIAIRE AGREE

06.62.55.12.10 - 06.62.55.78.71

ZAR DIX

تأسيس شركة ش.م.م
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

3 ماي 2021 بالد ر  لبيضاء، تم وضع 

محدودة  لشركة   لقايون  ألسا�سي 

بالخصائص  تتسم   ملسؤولية 

 لتالية :

 لتسمية : ZAR DIX ش.م.م.

:  لبناء   لهدف  الجتماعي 

و لتجهيز.

 ملقر  الجتماعي : 10 زيقة  لحرية 

 لطابق 3  لشقة 05   لد ر  لبيضاء.

في   حدد   :  لرأسما1  الجتماعي 

 1000 على  موزعة  درهم،   100.000

100 درهم  حصة  جتماعية من فئة 

على  كليا  حررت  للحصة  لو حدة 

 لشكل  لتالي :

 310  = مصطفى  زركي   لسيد 

حصة.

 لسيد زركي زكرياء = 330 حصة.

 لسيد زركي هشام = 330 حصة.

 ملدة: 99 سنة

 لسنة  الجتماعية: من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر.

طرف  من  تسير  لشركة   :  إلد رة 

زركي  و لسيد  مصطفى  زركي   لسيد 

زكرياء و لسيد زركي هشام.

بإمضاء  تلتزم  لشركة   :  إلمضاء 

أو  لسيد زركي   لسيد زركي مصطفى 

زكرياء أو  لسيد زركي هشام.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

بتاريخ بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

 778091 رقم  تحت   2021 ماي   12

بتاريخ بالسجل  لتجاري   وسجلت 

12 ماي 2021 تحت رقم 502813. 

651 P

HUNGRY HORSE شركة
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

وشريك وحيد
رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها  الجتماعي : شارع عال1 
 لفا�سي إقامة جوهرة شقة رقم 1 

مر كش
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة وذ ت  لشريك  لوحيد

مبرم  عرفي  عقد  على  بناء 
 ،2021 أبريل   11 بتاريخ  بمر كش 
لشركة  وضع  لقايون  ألسا�سي  تم 
و لشريك  محدودة  مسؤولية  ذ ت 

 لوحيد، مميز تها كالتالي :
 HUNGRY HORSE  :  لتسمية 

ش.م.م.ش.و.
عال1  شارع   :  ملقر  الجتماعي 
 1 رقم  شقة  جوهرة  إقامة   لفا�سي 

مر كش.
في  مدة  لشركة  حددت   :  ملدة 
تسجيلها  تاريخ  من  سنة  بتد ء   99
بالسجل  لتجاري ما لم يتم تمديدها 

أو حلها قبل  ألو ن.
 لهدف : مطعم ومقهى ميلك بار، 

 ستير د وتصدير.
 لرأسما1 : حدد رأسما1  لشركة 
إلى  مقسم  درهم   100.000 مبلغ  في 
درهم   100 فئة  من  حصة   1000
على  لشركاء قسمت   للحصة، 

كما يلي :
عبد  لرز ق،  مهد وي   لسيد 
لبطاقة  لتعريف  لوطنية   لحامل 

رقم EE223289 ب 1000 حصة.
تعيين  لسيد  تم   :  لتسيير 
مهد وي عبد  لرز ق،  لحامل لبطاقة 
 EE223289 رقم   لتعريف  لوطنية 
كمتصرف للشركة ملدة غير محدودة.
فاتح  من   : للشركة   لسنة  ملالية 
يناير إلى غاية 31 ديسمبر من كل سنة.
تم  إليد ع   : تم  إليد ع  لقايوني 
 لقايوني باملحكمة  لتجارية بمر كش 
بتاريخ 5 ماي 2021، تحت رقم 5631 
111575 في  في  لسجل  لزمني، ورقم 

 لسجل  لتحليلي.
652 P

B W S

شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

وشريك وحيد

رأسمالها 100.000 درهم

 ملقر  الجتماعي : رقم 7 أحمد توكي 

 لطابق 2  لد ر  لبيضاء

تأسيس
بالد ر  مبرم  عرفي  عقد  على  بناء 

تم   ،2021 ماي   1 بتاريخ   لبيضاء 

ذ ت  لشركة  وضع  لقايون  ألسا�سي 

و لشريك  لوحيد  مسؤولية محدودة 

مميز تها كالتالي :

 لتسمية : B W S ش.م.م ش.و

أحمد   7 رقم   :  ملقر  الجتماعي 

توكي  لطابق 2  لد ر  لبيضاء.

في  مدة  لشركة  حددت   :  ملدة 

تسجيلها  تاريخ  من  سنة  بتد ء   99

بالسجل  لتجاري ما لم يتم تمديدها 

أو حلها قبل  ألو ن.

 لهدف :  لحر سة و ألمن و ملر قبة.

 لرأسما1 : حدد رأسما1  لشركة 

إلى  مقسم  درهم   100.000 مبلغ  في 

درهم   100 فئة  من  حصة   1000

كما  على  لشركاء  قسمت  للحصة، 

يلي :

محمد،  لحامل  خربوش   لسيد 

رقم  لبطاقة  لتعريف  لوطنية 

EE901150 : 1000 حصة.

 لتسيير : تم تعيين  لسيد خربوش 

لبطاقة  لتعريف  محمد،  لحامل 

كمتصرف   EE901150 رقم   لوطنية 

للشركة ملدة غير محدودة.

فاتح  من   : للشركة   لسنة  ملالية 

يناير إلى غاية 31 ديسمبر من كل سنة.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 10 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء   لتجارية 

في   17201 رقم  تحت   2021 ماي 

في   502107 ورقم   لسجل  لزمني، 

 لسجل  لتحليلي.

653 P

فلوريدا لنس
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

رأسمالها 100.000 درهم
بلوك  لكدية 106  لرقم 73 حي 

 ملحمدي  لد ر  لبيضاء
 لتأسيس

بالد ر  مؤرخ  بمقت�سى عقد عرفي 
تم   ،2021 أبريل   28 بتاريخ   لبيضاء 
تحرير  لقايون  ألسا�سي لشركة ذ ت 

مسؤولية محدودة خاصيتها كالتالي :
 لتسمية : فلوريد  لنس.

 لهدف : أخصائي يظار ت.
تاجر  لنظار ت.

قياس  لنظر.
تركيب  لعدسات  لالصقة.

جميع  لعمليات  عامة،  وبصفة 
 لتجارية،  لصناعية،  ملالية، 
غير  لعقارية  ملتعلقة  أو   لعقارية 
بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالهدف 
إيماء  في  تساهم  أو  لتي   الجتماعي 

 لشركة.
بلوك  لكدية   :  ملقر  الجتماعي 
حي  ملحمدي  لد ر   73 106  لرقم 

 لبيضاء.
 ملدة : 99 سنة.

 100.000 في  حدد   : رأس  ملا1 
 100 حصة   1000 إلى  مجزأة  درهم 
درهم لكل حصة، سددت  لحصص 
على  لشركاء  ووزعت  كاملها  عن 

كما يلي :
 500  :  لسيد عكيك عبد  لحميد 

حصة.
 : فاطمة  لزهر ء  بوالم   لسيدة 

500 حصة.
 لتسيير : عهد به ملدة غير محددة 
بوالم  للسيدة  مطلقة  وبصالحيات 
فاطمة  لزهر ء  ملقيمة ديار  أليدلس 
3 مجموعة ب 6 عمارة 31  لطابق 2 

 لشقة 10 بوسكورة.
إلى  يناير  فاتح  من   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبر.
لالحتياط  لقايوني   %  5  :  ألرباح 
يوضع  أو  ينقل  وإما  يوزع  إما  و لباقي 
تحت  الحتياط حسبما يقرره  لجمع 

 لعام.
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بكتابة  تم  إليد ع  لقايوني 

 لضبط لدى  ملحكمة  لتجارية بالد ر 

2021 تحت  18 ماي  بتاريخ   لبيضاء 
رقم 778313.

في  لسجل  تسجيل  لشركة  تم 

 18 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء   لتجاري 

ماي 2021 تحت رقم 503167.
من أجل  لتلخيص و إلشهار

654 P

كاميكام
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

رأسمالها 100.000 درهم

شارع  لباطنة حي  لعائلة  لفرنسية 
رقم 11  لد ر  لبيضاء

 لتأسيس
بالد ر  مؤرخ  بمقت�سى عقد عرفي 

 لبيضاء بتاريخ فاتح ديسمبر 2020، 

لشركة  تحرير  لقايون  ألسا�سي  تم 

محدودة  ملسؤولية خاصيتها كالتالي :

 لتسمية : كاميكام.

وتسويق  و ستير د  شر ء   :  لهدف 

 ألجهزة  ملكتبية و لكمبيوتر.

و ملعدني  بيع  ألثاث  لخشبي 

وشبه  ملعدني،  ستير د وتصدير.

وتخطيط  وتصنيع  تجارة 

 ملساحات.

 ألسالك  لكهربائية  لحاسوبية 

وتقنيات  ألمن  لجديدة  و لشبكات 

وبرمجة  تركيب  بالفيديو.  و ملر قبة 

أجهزة .

في  بما  و لخدمات   الستشار ت 

وكذلك  تكنولوجيا  ملعلومات  ذلك 

بيع أيظمة  ملعلومات.

جميع  ملعامالت  أعم  وبشكل 

أو  الستير د  أو  لخدمية   لتجارية، 

أو  لعقارية  أو  ملالية  أو  لصناعية 

 ملتعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر 

باألشياء  ملذكورة أعاله أو  لتي تسهل 

تنميتها.

شارع  لباطنة   :  ملقر  الجتماعي 

11  لد ر  رقم  حي  لعائلة  لفرنسية 

 لبيضاء.

 ملدة : 99 سنة.

 100.000 في  حدد   : رأس  ملا1 
 100 حصة   1000 إلى  مجزأة  درهم 
درهم لكل حصة، سددت  لحصص 
على  لشركاء  ووزعت  كاملها  عن 

كالتالي :
 لسيد محمد طاير : 310 حصة.

 لسيد رضو ن عامر : 330 حصة.
 330  : سفيان  زو ني   لسيد 

حصة.
 لتسيير : عهد به ملدة غير محددة 

وبصالحيات مطلقة للسادة :
بدو ر  طاير  ملقيم  محمد   لسيد 
2  لرقم  ب  لزيقة  بلوك   1  ملكانسة 

17 بوسكورة.
 لسيد رضو ن عامر  ملقيم بإقامة 
 يكليز زيقة 21 رقم 51 شقة 15 س م 

 لد ر  لبيضاء.
سفيان  زو ني  ملقيم   لسيد 
مدينة  لرحمة بلوك 18 رقم 180 د ر 

بوعزة  لنو صر.
إلى  يناير  فاتح  من   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبر.
لالحتياط  لقايوني   %  5  :  ألرباح 
يوضع  أو  ينقل  وإما  يوزع  إما  و لباقي 
تحت  الحتياط حسبما يقرره  لجمع 

 لعام.
بكتابة  تم  إليد ع  لقايوني 
 لضبط لدى  ملحكمة  لتجارية بالد ر 
2021 تحت  17 ماي  بتاريخ   لبيضاء 

رقم 778301.
في  لسجل  تسجيل  لشركة  تم 
بتاريخ بالد ر  لبيضاء    لتجاري 

 17 ماي 2021 تحت رقم 503005.
من أجل  لتلخيص و إلشهار

655 P

وصارفة
شركة محدودة  ملسؤولية
رأسمالها 100.000 درهم

26 شارع مرس  لسلطان شقة 3، 
 لطابق 1  لد ر  لبيضاء

 لتأسيس
بالد ر  مؤرخ  بمقت�سى عقد عرفي 
 ،2021 مارس   21 بتاريخ   لبيضاء 
لشركة  تحرير  لقايون  ألسا�سي  تم 
محدودة  ملسؤولية خاصيتها كالتالي :

 لتسمية : وصارفة.

 لهدف : تاجر مستورد.

جميع  ملعامالت  أعم  وبصورة 

أو  لصناعية  أو  الستير د   لتجارية 

أو  ملالية أو  لعقارية  ملتعلقة بشكل 

مباشر أو غير مباشر باألشياء  ملذكورة 

أعاله أو  لتي قد تسهل تنميتها.

مرس  26 شارع   :  ملقر  الجتماعي 

1  لد ر  3،  لطابق  شقة   لسلطان 

 لبيضاء.

 ملدة : 99 سنة.

 100.000 في  حدد   : رأس  ملا1 

 100 حصة   1000 إلى  مجزأة  درهم 

درهم لكل حصة، سددت  لحصص 

على  لشركاء  ووزعت  كاملها  عن 

كالتالي :

 : سفوط  دريس   لسيد  يكا�سي 

500 حصة.

 لسيد  يوح بوبكر : 500 حصة.

 لتسيير : عهد به ملدة غير محددة 

وبصالحيات مطلقة للسادة :

سفوط  دريس   لسيد  يكا�سي 

إقامة   16 زيقة  بتجزئة  لهدى   ملقيم 

سيدي   17 شقة  ف  عمارة   3 زينب 

مومن  لد ر  لبيضاء.

بإقامة  بوبكر  ملقيم   لسيد  يوح 

سيدي   3 رقم   23 عمارة   لحديقة 

مومن  لد ر  لبيضاء.

إلى  يناير  فاتح  من   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبر.

لالحتياط  لقايوني   %  5  :  ألرباح 

يوضع  أو  ينقل  وإما  يوزع  إما  و لباقي 

تحت  الحتياط حسبما يقرره  لجمع 

 لعام.

بكتابة  تم  إليد ع  لقايوني 

 لضبط لدى  ملحكمة  لتجارية بالد ر 

2021 تحت  11 ماي  بتاريخ   لبيضاء 

رقم 777891.

في  لسجل  تسجيل  لشركة  تم 

بتاريخ بالد ر  لبيضاء    لتجاري 

 11 ماي 2021 تحت رقم 502729.
من أجل  لتلخيص و إلشهار

656 P

RITAJ SHOP
شركة د ت  ملسؤولية  ملحدودة 

بشريك وحيد
رأسما1 100.000 درهم

 ملقر  الجتماعي إقامة  زدهار سهل 

 لخيايطة مجموعة 10 عمارة 3 حد 

سو لم برشيد 

بتاريخ  خاص  محضر  بمقت�سى 

بالد ر  مؤرخ   2021 فبر ير  فاتح 

 2021 فبر ير   2 بتاريخ   لبيضاء 

د ت  ملسؤولية  شركة  تأسيس  تم 

بالخصائص  بشريك وحيد   ملحدودة 

 لتالية : 

.RITAJ SHOP : لتسمية  

منتجات  بيع   : غرض  لشركة 

 لتجميل وإكسسو ر ت  ملوضة.

إقامة  زدهار   :  ملقر  الجتماعي 

سهل  لخيايطة مجموعة 10 عمارة 3 

حد سو لم برشيد.

-  ملدة : مدة  لشركة 99 سنة.
درهم   100.000 رأس  ملا1   -

 100 بقيمة  سهم   1000 إلى  مقسم 

درهم لكل سهم.

-  لسنة  ملالية : من فاتح يناير إلى 

31 ديسمبر.

: تد ر  لشركة لفترة غير  -  إلد رة 

إكر م  طرف  لسيدة  من  محدودة 

أياصر.

في  ملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 البتد ئية برشيد في 12 فبر ير 2021 

في  لسجل  تسجيل  لشركة  وتم 

 لتجاري تحت رقم 11683.

657 P

إيمو إبرا
IMMO IBRASARL AU

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

بشريك وحيد

بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 
قايون  وضع  تم   ،2021 فبر ير   3

مسؤولية  ذ ت  لشركة  أسا�سي 

ذ ت  وحيد  بشريك  محدودة 

 لخاصيات  لتالية : 
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 لتسمية : إيمو إبر .

اللة  شارع   61  :  ملقر  الجتماعي 

مصطفى  ملعاني  لطابق   لياقوت 

 لثاني.

 لهدف  الجتماعي : 

جميع  لعقار ت  ملبنية   قتناء 

أو لتي سيتم بناؤها أو تقسيمها.

بغض  جميع  إلنشاء ت  تشييد   -

 لنظر عن  لوجهة.

- حيازة أو تطوير أو إد رة أو تشغيل 

أو تأجير أو بيع كلًيا أو جزئًيا وكذلك 

تباد1 جميع  ألر �سي و ملباني.

عمليات  لبناء. لتقسيم  جميع   -

و لتطوير  لعقاري  لعام.

 ملشاركة  ملباشرة أو غير  ملباشرة 

في جميع  ملعامالت  لتجارية  للشركة 

 ملتعلقة بأحد  الهد ف أعاله.

 ملدة : 99 سنة تحتسب من  ليوم 

بالسجل  فيه  لشركة  سجلت   لذي 

 لتجاري.

رأسما1  حدد   : رأسما1  لشركة 

مقسمة  درهم   100.000 في   لشركة 

درهم   100 بقيمة  حصة   1000 إلى 

على  لشريك  كلية  موزعة  للو حدة 

أمحطوط  إبر هيم   لوحيد  لسيد 

لبطاقة  لتعريف  لوطنية   لحامل 

.BB53187 رقم

إبر هيم  تعيين  لسيد  تم   لتسيير 

لبطاقة  لتعريف  أمحطوط  لحامل 

كمسير   BB53187 رقم   لوطنية 

وحيد للشركة وملدة غير محدودة.

تبتدئ  لسنة   :  لسنة  لتجارية 

 لتجارية من فاتح يناير وتنتهي في 31 

ديسمبر من كل سنة.

:  لربح  لصافي للسنة بعد   ألرباح 

يقسم  خصم  الحتياط  لقايوني 

بحسب  لحصص.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

بتاريخ بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

 3  بريل 2021 تحت رقم 776616.

658 P

هندسة الدولة لإلنشاءات
ش.ذ.م.م

 ENGINEERING STATE

 CONSTRUCTIONSARL

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 2021 أبريل   9 بتاريخ  بالبيضاء 

لشركة  وضع  لقايون  ألسا�سي  تم 

محدودة  ملسؤوليةذ ت  لخصائص 

 لتالية : 

هندسة  لدولة   :  لتـسـمـيـة 

لإلنشاء تش.ذ.م.م.

أعما1  جميع   :  لهـدف  الجتماعي 

للمباني  وأعما1  لترميم   لبناء 

أو  ملباني  أو  لتجارية   لصناعية 

متعددة  الستخد مات. 

جميع  لعمليات  عام  وبشكل 

وغير  و لعقارية  و لتجارية   ملالية 

 لعقارية باملغرب أو بالخارج و لتي من 

شأنها أن تساعد على  كتما1  لهدف 

أعاله.

 ملقر  الجتماعي : 10 زيقة  لحرية 

5  لد ر   لطابق  لثالث  لشقة 

 لبيضاء.

رأسما1  حدد   : رأسما1  لشركـة 

مقسمة  درهم   100.000 في   لشركة 

على 1000 حصة من فئة 100 درهم 

ومن  محررة  كلها  مجموعها  للحصة، 

يصيب : 

  لسيد شكيب محمد 500 حصة. 

و  لسيد ألمين عثمان 500 حصة.

 لـتـسـيير : تسير  لشركة من طرف 

 لسيد شكيب محمد كمسير وشريك 

تلتزم  لشركة  كما  محددة،  غير  ملدة 

شكيب  للسيد  بالتوقيع  لوحيد 

جميع  ملعامالت  يخص  فيما  محمد 

وخصوصا  لبنكية منها.

 لسنة  الجتماعية : تبتدئ  لسنة 
في  يناير وتنتهي   الجتماعية من فاتح 

31 ديسمبر من كل سنة.
 لـمـد ة : 99 سنة  بتد ء من تاريخ 

 لتسجيل بالسجل  لتجاري. 
باملركز  تم   :  إليد ع  لقايـوني 
 لجهوي لإلستثمار بالد ر  لبيضاء في 

29 أبريل 2021 تحت رقم 501011.
خالصة من أجل  لنشر

659 P

 AL YAKINE CONSULTING SARL A.U
 Centre d’affaire, Domiciliation, Conseils

Juridiques et Fiscales

 LYATRAL 
 SARL A.U

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة بشريك وحيد

- بمقت�سى عقد عرفي حرر بتاريخ 
وضع  لقايون  تم   2021 أبريل   15
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 
لها  ملميز ت  وحيد  بشريك   ملحدودة 

 لتالية.
. LYATRAL : 1.  لتسمية

2ـ  لهدف : تأجير آلالت و ملعد ت - 
يقل  لبضائع لحساب  لغير.

3ـ  ملقر  الجتماعي : إقامة  لتقدم 
سيدي  2-17  لطابق  لثاني   لشطر 

 لبر يو�سي  لد ر  لبيضاء.
1ـ  ملدة : 99 سنة.

5ـ رأس  ملا1 : 100.000 درهم 
6ـ  لشركاء : 

حصة   1000 عبد  لهادي  جال1 
 جتماعية 100 درهم للحصة.

7  لتسيير : تم تعيين  لسيد جال1 
للشركة  وحيد  كمسير  عبد  لهادي 

ملدة غير محدودة.
مع  ألبناك  تتعامل  لشركة  كما   
من  ملؤسسات  ملصرفية  غيرها  أو 
عبد  جال1  للسيد  مستقل  بإمضاء 

 لهادي ملدة غير محدودة.
8  لسنة  ملالية : من فاتح يناير  لى 

31 ديسمبر من كل سنة. 
9ـ توزيع  ألرباح : بعد إز لة خمسة 
يوزع  لباقي  باملائة لالحتياط  لقايوني 
بين  لشركاء حسب حصص كل و حد 

منهم.

10.  إليد ع  لقايوني : تم باملحكمة 

 لتجارية بالد ر  لبيضاء 

 11. رقم  لتقييد بالسجل  لتجاري :

.500619

660 P

 AL YAKINE CONSULTING SARL A.U

 Centre d’affaire, Domiciliation, Conseils

Juridiques et Fiscales

FORTRESS LOGISTIQUE 
 SARL A.U

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة بشريك وحيد

- بمقت�سى عقد عرفي حرر بتاريخ 

وضع  لقايون  تم   2021 أبريل   12

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

لها  ملميز ت  وحيد  بشريك   ملحدودة 

 لتالية.

 FORTRESS  :  لتسمية 

.LOGISTIQUE

2ـ   لهدف :  لتخزين.

3ـ  ملقر  الجتماعي :  لحي  لصناعي 

 9 رقم  لعلج  تجزئة   ملنصورية 

 ملنصورية بن سليمان.

1ـ  ملدة : 99 سنة.

5ـ رأس  ملا1 : 1.000.000 درهم. 

6ـ  لشركاء : 

 10.000 رشيد  علوي   سماعيلي 

حصة  جتماعية 100 درهم للحصة.

تعيين  لسيد  تم   : 7.  لتسيير 

 سماعيلي علوي رشيد كمسير وحيد 

للشركة ملدة غير محدودة.

مع  ألبناك  تتعامل  لشركة  كما   

من  ملؤسسات  ملصرفية  غيرها  أو 

للسيد  سماعيلي  مستقل  بإمضاء 

علوي رشيد ملدة غير محدودة.

8.  لسنة  ملالية : من فاتح يناير  لى 

31 ديسمبر من كل سنة. 

9ـ توزيع  ألرباح : بعد إز لة خمسة 

يوزع  لباقي  باملائة لالحتياط  لقايوني 

بين  لشركاء حسب حصص كل و حد 

منهم.
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10.  إليد ع  لقايوني : تم باملحكمة 

 البتد ئية ببن سليمان

 11. رقم  لتقييد بالسجل  لتجاري :

.6831

661 P

KETER MAROC

تاسيس شركة ذ ت  ملهام  ملحدودة 

وذ ت  لشريك  لوحيد

بموجب عقد عرفي مؤرخ بالبيضاء 

بنفس  2021 ومسجل  22  بريل  يوم 

وضع  لقو يين  الساسية  تم   ملدينة 

وذ ت  ذ ت  ملهام  ملحدودة  لشركة 

 لشريك  لوحيد  ملميز ت  لتالية :   

 لتسمية  :  خذت  لشركة تسمية 

.KETER MAROC : لها

97 شارع محمد   :  ملقر  لرئي�سي   

 لخامس  لد ر  لبيضاء.

 لغرض : منعش عقاري.

حدد  لر سما1   :  لرأسما1  

 الجتماعي في 10.000 درهم ومقسمة 

درهم   100 فئة  من  حصة   100  لى 

للحصة وموزعة كالتالي  : 

سلمون  للسيد  حصة   100  100

 فرياط.

 ملدة : حددت مدة  لشركة في 99 

بالسجل.  تسجيلها  تاريخ  من   بتد ء  

 لتجاري.

 لتسيير  :  لسيد : سلمون  فرياط.

تم  اليد ع  لقايوني   :  اليد ع   

لدى  ملحكمة  لتجارية بالبيضاء يوم 

11ماي 2021 وتحت رقم 777851 .

بالسجل  لتجاري  و لتسجيل 

 لدى  ملحكمة  لتجارية بالبيضاء يوم 

11 ماي 2021 وتحت رقم 502659.
للنشر و لبيان

662 P

NOU9OUDCOM

شركة ذ ت مسؤولية محدودة

رأسمالها 100.000 درهم

مقرها  الجتماعي : 61 شارع اللة 

ياقوت ز وية مصطفى  ملعاني  لطابق 

 لثاني رقم 62 مركز  لرياض  لد ر 

 لبيضاء

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة متعددة  لشركاء

تبعا لعقد عرفي مؤرخ بالد ر 

 لبيضاء في 6 ماي 2021، تم وضع 

قايون أسا�سي لشركة ذ ت مسؤولية 

محدودة متعددة  لشركاء مميز تها 

كالتالي :

 :  لتسمية،  لشكل 

ذ ت  شركة   »NOU9OUDCOM«

مسؤولية محدودة متعددة  لشركاء.

تحصيل  في  :  ملساعدة   لهدف 

 لديون  ملديية أو  لتجارية.

تدبير  ئتمان  لزبائن.

مخاطر  لزبائن  وتحليل  مر فقة 

و لنز عات  لقايويية.

 لتدريب و لتوجيه و ملشورة.

اللة  شارع   ،61  :  ملقر  الجتماعي 

ياقوت ز وية مصطفى  ملعاني  لطابق 

مركز  لرياض  لد ر   62 رقم   لثاني 

 لبيضاء.

 18 من  سنة  عتبار    99  :  ملدة 

2021 تاريخ تسجيله في  لسجل  ماي 

 لتجاري.

في  محدد   : رأسما1  لشركة 

 1000 إلى  مقسم  درهم   100.000

100 درهم  حصة  جتماعية من فئة 

بالكامل  محررة  للحصة  لو حدة، 

مع  يتناسب  بما  للشركاء  وتخصص 

مساهمتهم.

 لتسيير : تم تعيين كل من :

 لسيد أياس مجنان.

 لسيد طارق بنجلون  لتويمي.

 لسيد عبد  لجليل مر د.

غير  ملدة  للشركة  مسيرين 

محدودة.

من  :  بتد ء   لسنة  الجتماعية 

فاتح يناير إلى 31 ديسمبر.

بعد  :  ألرباح  لصافية   ألرباح 

و لتنظيمية   القتطاعات  لقايويية 

مخصصة للشركاء.

تم  إليد ع   :  إليد ع  لقايوني 

بالد ر  في  ملحكمة  لتجارية   لقايوني 

 لبيضاء في 18 ماي 2021 تحت رقم 

778727 وقد تم تسجيل  لشركة في 

 لسجل  لتجاري تحت رقم 503275.
من أجل  إليجاز و لبيان

663 P

 SOCIETE TAJZII

DEVELOPPEMENT

شركة محدودة  ملسؤولية

 29 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 SOCIETE« تأسيس تم   2021 مارس 

شركة   TAJZII DEVELOPPEMENT

خصائصها  محدودة  ملسؤولية 

كالتالي : 

 SOCIETE TAJZII«  :  لتسمية 

.»DEVELOPPEMENT

 لغرض : منعش عقاري.

  ملقر  الجتماعي :    لد ر  لبيضاء، 

52 شارع  لزرقطوني  لطابق 2.

من  سنة  بتدء    99  ملدة :   

تسجيلها  لنهائي بالسجل  لتجاري.

رأسمالها  لتجاري : 100.000درهم 

مقسمة إلى 1000 حصة من فئة 100 

درهم موزعة كالتالي  : 

 لسيد محمد جو دي 370 حصة. 

 لسيد  دريس جو دي 330 حصة.

 لسيد أسامة جو دي 300 حصة. 

مجموع  لحصص 1000 حصة.

 37.000 جو دي  محمد   لسيد 

درهم.

 33.000 جو دي   لسيد  دريس 

درهم.

 30.000 جو دي  أسامة   لسيد 

درهم.

 100.000 مجموع  لحصص 

درهم. 

محمد  تعيين  لسيد  تم   :  إلد رة 

جو دي  و لسيد  دريس  جو دي 

منفرد  إمضاء  مع  للشركة  كمسيرين 

يخص  فيما  جو دي  محمد  للسيد 

 لتسيير  إلد ري وإمضاء مشترك لكل 

و لسيد  جو دي  محمد  من  لسيد 

 دريس جو دي فيما يخص  ملعامالت 

 ملالية و لعقارية. 

  لسنة  ملالية : من فاتح يناير إلى 

31 ديسمبر من كل سنة.

كتابة  لدى  تم  إليد ع  لقايوني 

بالد ر  باملحكمة  لتجارية   لضبط 

 لبيضاء بتاريخ 21 أبريل 2021 تحت 

رقم 775218.

664 P

BATI MONT

شركة محدودة  ملسؤولية ذ ت 

شريك و حد

 29 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 BATI« تأسيس تم   2021 مارس 

محدودة  ملسؤولية  شركة   »MONT

ذ ت شريك و حد خصائصها كالتالي :

.»BATI MONT« : لتسمية 

 لغرض : أشغا1  لبناء.

   ملقر  الجتماعي :  لد ر  لبيضاء، 

مجموعة  لتقدم GH2-17  لطابق 2 

سيدي  لبريو�سي.

 ملدة : 99 سنة  بتدء  من تسجيلها 

 لنهائي بالسجل  لتجاري.
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 100.000  : رأسمالها  لتجاري 

من  حصة   1000 إلى  مقسمة  درهم 

فئة 100 درهم موزعة كالتالي :

 1000 بوضلعى   لسيد  لعالمي 

حصة.

مجموع  لحصص  1000 حصة. 

 لسيد  لعالمي بوضلعى 100.000 

درهم.

 100.000 مجموع  لحصص 

درهم. 

تعيين  لسيد  لعالمي  تم   :  إلد رة 

إمضاء  مع  للشركة  مسير   بوضلعى 

منفرد.             

إلى  يناير  فاتح  من   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبر من كل سنة.

كتابة  لدى  تم  إليد ع  لقايوني 

بالد ر  باملحكمة  لتجارية   لضبط 

 لبيضاء بتاريخ 23 أبريل 2021  تحت 

رقم 775601.

665 P

TINAOU
 ملقر  لرئي�سي : شارع مرس سلطان 

 لشقة رقم 3  لطابق  ألو1  لد ر 

 لبيضاء 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سي 

تأسيس شركة  تم   2021 أبريل  فاتح 

باملو صفات  محدودة  مسؤولية  ذ ت 

 لتالية :

.TINAOU : لتسمية  

إلى  يناير  فاتح  من   :  لسنة  ملالية 

31 ديسمبر.

منعش  لعقاري   : هدف  لشركة 

.(PROMOTEUR IMMOBILIER(

مرس  شارع   :  ملقر  الجتماعي 

3  لطابق  ألو1  رقم  سلطان  لشقة 

 لد ر  لبيضاء.

تاريخ  من  سنة  بتد ء    99  :  ملدة 

 لتأسيس  لنهائي للشركة.

درهم   100.000  :  لرأسما1 

مقسم على 100 حصة من فئة 100 

درهم للحصة.

تسيير  مهمة  أسندت   :  لتسيير 

طاطاوي  محمد  للسيد   لشركة 

رقم  للبطاقة  لوطنية   لحاملة 

.BE176312

وللسيد  لحسن طاطاوي  لحاملة 

.BE12255 للبطاقة  لوطنية رقم

ذ ت  شركة   :  لشكل  لقايوني 

مسؤولية محدودة.

تم  إليد ع   :   لسجل  لتجاري 

  لقايوني و لتسجيل  لتجاري باملحكمة

 06 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء   لتجارية 

أبريل 2021 تحت رقم198105. 

666 P

POINT NEMO RESEARCH

SARL

تأسيس شركة

في  مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقت�سى   -I

إيد ع  لقايون  تم   ،2021 أبريل   05

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   لتأسي�سي 

 ملحدودة وذ ت  ملميز ت  لتالية : 

 POINT NEMO  :  لتسمية 

.RESEARCH SARL

من  لشركة  :  لغرض   لهدف 

:  الستكشاف  در سات  لسوق   : هو 

وتحديد  و لتأهيل  و لقياس  لكمي 

 ألسو ق للشركات  لعميلة.

 لبحث  لكمي على مستوى  ململكة 

بأكملها من خال1  ستجو ب  لسكان 

في   ملستهدفين بكل  لتقنيات  ملمكنة 

جميع  ألماكن  لعامة أو  لخاصة ، في 

 ملغرب أو في  لخارج.

تمثيل   :  ستكشاف  لسوق 
مع  لسلطات  ملحلية   لعمالء 
و ختيار  ملو قع  لجمع  ملعلومات 
على  عنهم  ييابة  و إلد رة  و الستحو ذ 
 ملمتلكات  لعقارية و ملنقولة  ملتعلقة 

بنهجهم في  لسوق.
تنظيم يدو ت تدريبية.

تنظيم  ملؤتمر ت ،
مجا1  لتسويق  في  مؤقت  عمل 
)تجارة -  ستجو ب - توظيف عن بعد 

.(...
سبتة  زيقة   7  :  ملقر  الجتماعي 
 قامة ر مي 2  لطابق 8  لد رلبيضاء.

تاريخ  من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 
تأسيسها  لنهائي.

يقدم  لشركاء   :  ملساهمة 
 ملساهمات  لتالية لهذه  لشركة : 

 95000 زينب   لسيدة  لتازي 
درهم.

 لسيدة  لتازي ملياء 5000 درهم.
:  لرأسما1   لرأسما1  الجتماعي 
 الجتماعي محدد في  100.000 درهم 
100 حصة  جتماعية من  مقسم إلى 
مكتتبة  للو حدة،  درهم   100 فئة 

ومحررة بالكامل.
  لسنة  الجتماعية : تبتدئ  لسنة 
في  يناير وتنتهي   الجتماعية من فاتح 

31 ديسمبر.
 لتسيير : تم تعيين  لسيدة  لتازي 

زينب مسيرة للشركة.
لدى  تم  إليد ع  لقايوني   -  II
بالد ر  لبيضاء،   ملحكمة  لتجارية 
رقم  تحت   2021 ماي   10 بتاريخ 
رقم  بالسجل  لتجاري   777688

.502377
ملخص قصد  لنشر

667 P

AKDALIS MAROC
SARL

تأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقت�سى   -I
إيد ع  لقايون  تم   ،2021 أبريل   9
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   لتأسي�سي 

 ملحدودة وذ ت  ملميز ت  لتالية : 

 AKDALIS MAROC  :  لتسمية 

.SARL

 لهدف :  عما1 مختلقة  لبناء.
 5 رقم   7 زيقة   :  ملقر  الجتماعي 

سيدي  رقم1° لسعادة   2  لطابق 

 لبريو�سي  لد ر  لبيضاء.

تاريخ  من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

تأسيسها  لنهائي.

:  لرأسما1   لرأسما1  الجتماعي 

100.000 .درهم   الجتماعي محدد في 

حصة  جتماعية   1000 إلى  مقسم 

من فئة 100 درهم للو حدة.

حصة   500  : بوزيد   ملهدي 

 جتماعية.

حصة   500  : بلحولي  سعد 

 جتماعية.

مجموع : 1000 حصة  جتماعية.

 لسنة  الجتماعية : تبتدئ  لسنة 

في  يناير وتنتهي   الجتماعية من فاتح 

31 ديسمبر.

 لتسيير : تم تعيين  لسيد  ملهدي 

بوزيد وسعد بلحولي.مسير ن للشركة

بالسجل  تم  إليد ع  لقايوني   -  II

لدى  ملحكمة  لتجارية   لتجاري 

أبريل   29 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء، 

2021 تحت رقم 0015868.
ملخص قصد  لنشر

668 P

STE SEMLALIA VISION
SARL AU

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

بمساهم وحيد

رأسمالها 100.000 درهم 

إقامة ريحاية 1 متجر رقم 386 

 لتوفيق مر كش 

 لسجل  لتجاري رقم: 111629

بتاريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة  تأسيس  تم   2021 أبريل   28

بمساهم  ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

وحيد ذ ت  لخصائص  لتالية :

 : للشركة   لتسمية  الجتماعية 

.STE SEMLALIA VISION
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 ملوضوع :

أخصائي يظار ت.

 الستير د و لتصدير.

 1 إقامة ريحاية   :  ملقر  الجتماعي 

متجر رقم 386  لتوفيق مر كش.
رأسما1  يحد   : رأسما1  لشركة 

درهم   100.000.00 في   لشركة 

فئة  من  حصة   1000 إلى  مقسمة 

محررة  للحصة لو حدة  درهم   100

كاملة.

 لتسيير:

بتسيير  لشركة  لسيدة  يقوم 

إقامة   18  : في  ر وي  ملقيمة  كريمة 

مر كش  مبروكة   35 عمارة   الحسان 

لبطاقة  لتعريف  لوطنية   لحاملة 
.IB139813 :رقم

 ملدة : حددت مدة  لشركة في 99 

سنة  بتدء من تاريخ تأسيسها .

لدى  باإليد ع  لقايوني  تم  لقيام 

باملحكمة  لتجارية  كتابة  لضبط 

بمر كش تحت رقم 123807

669 P

DMA METAL
شركة محدودة  ملسؤولية من شريك 

وحيد
رأسمالها : 500.000 درهم

مقرها  الجتماعي : تقسيم  ألمل 2 

منشأة سعادة 8/39 طابق أو1 تيط 

مليل  لد ر  لبيضاء

RC N° 198007

بمقت�سى عقد عرفي محرر بالد ر 

تم   2021 مارس   23 بتاريخ   لبيضاء 

محدودة  ملسؤولية  شركة  تأسيس 

من شريك وحيد بالخصائص  لتالية :

DMA METAL : لتسمية 

 لصفة  لقايويية : شركة محدودة 

 ملسؤولية من شريك وحيد.

 لهدف  الجتماعي : أشغا1  لبناء.

 2 تقسيم  ألمل   :  ملقر  الجتماعي 

تيط  أو1  39/8 طابق  منشأة سعادة 

مليل  لد ر  لبيضاء.

 ملدة : 99 سنة.

درهم   500.000  : رأس  ملا1 

حصة  جتماعية   5000  1 مقسمة 

مكتتبة  للحصة،  درهم   100 بقيمة 

إلى   1 من  ومرقمة  بالكامل  ومحررة 

5000 موزعة كما يلي :

 لسيد محمد فتحي 5000 حصة.

 لسنة  الجتماعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

فتحي  محمد  تعيين  تم   :  لتسيير 

مسير وحيد للشركة ملدة محددة.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 لتجارية للد ر  لبيضاء بتاريخ 6 أبريل 

2021 تحت رقم 773517.
لإلشارة و لبيان

 ملسير

670 P

STE G.G.INDUSTRIE
SARL AU

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

ذ ت شريك وحيد

تأسيس
في  مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقت�سى 
إيد ع  لقايون  تم   ،2021 ماي   01

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   لتأسي�سي 

وذ ت  وحيد  شريك  ذ ت   ملحدودة 

 ملميز ت  لتالية :

جي.جي.  شركة   :  لتسمية 

 يديستخي ش.ذ.م.م.ش.و.

سو ء  هدف  لشركة   لهدف: 

أو  لحسابها  بالخارج  أو  باملغرب 

لحساب  لغير :

بيع وشر ء  ملخلفات  لصناعية.

جميع  لعمليات  عامة،  وبصفة 

 لتجارية،  لصناعية،  ملنقولة، 

لها  يمكن   لعقارية،  ملالية  لتي 

غير  أو  مباشرة  بصفة   الرتباط 

أو  أعاله  باألهد ف  ملذكورة  مباشرة 

أن تساهم في تنمية  لشركة.
عبد  زيقة   ،15  :  ملقر الجتماعي 
 لقادر مفتقر  لطابق 2 رقم 1 - لد ر 

 لبيضاء.

تاريخ  من  99سنة  بتد ء   :  ملدة 

تأسيسها  لنهائي.

:  لرأسما1   لرأسما1  الجتماعي 

في100.000درهم  محدد    الجتماعي 

حصة  جتماعية   1.000 إلى  مقسم 

للو حدة، مكتتبة  100درهم  من فئة 

و محررة بالكامل وموزعة لفائدة :

                 : غالب  عبد  لو حد   لسيد 

1000 حصة  جتماعية.

 ملجموع :  1000حصة جتماعية.

تبتدأ  لسنة   :  لسنة الجتماعية 

في   يناير وتنتهي   الجتماعية من فاتح 

31 ديسمبر.

عبد  تعيين  لسيد  تم   :  لتسيير 

للشركة   لو حد غالب كمسير وحيد 

ملدة غير محدودة.

بالسجل  تم  إليد ع  لقايوني 

لدى  ملحكمة  لتجارية   لتجاري 

بالد ر  لبيضاء، بتاريخ 12 ماي 2021 

تحت رقم 502915.
ملخص قصد  لنشر

671 P

STE GLOBAL MARCHE
SARL AU

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

ذ ت شريك وحيد

تأسيس
في  مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقت�سى 
إيد ع  لقايون  تم  أبريل2021،   26

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   لتأسي�سي 

وذ ت  وحيد  شريك  ذ ت   ملحدودة 

 ملميز ت  لتالية :

كلوبا1  شركة   :  لتسمية 

مارش.ش.ذ.م.م.ش.و.

سو ء  هدف  لشركة   :  لهدف 

أو  لحسابها  بالخارج  أو  باملغرب 

لحساب  لغير :

 ملتاجرة.

جميع  لعمليات  عامة،  وبصفة 

 لتجارية،  لصناعية،  ملنقولة، 

لها  يمكن   لعقارية،  ملالية  لتي 

غير  أو  مباشرة  بصفة   الرتباط 

أو  أعاله  باألهد ف  ملذكورة  مباشرة 

أن تساهم في تنمية  لشركة.

 ملقر الجتماعي : 151، زيقة أسامة 

 G 2  لجهة  ليسرى  زيد  لطابق   بن 

 ملعاريف -  لد ر  لبيضاء.

تاريخ  من  99سنة  بتد ء   :  ملدة 

تأسيسها  لنهائي.

:  لرأسما1   لرأسماالالجتماعي 

 الجتماعي محدد  في 100.000 درهم 

حصة  جتماعية   1.000 إلى  مقسم 

للو حدة،  100,00درهم  فئة  من 

وموزعة  بالكامل  ومحررة  مكتتبة 

لفائدة :

 : شهيبة   لسيد  لحسين 

1000حصة جتماعية.

 ملجموع : 1000 حصة جتماعية.

تبتدأ  لسنة   :  لسنة  الجتماعية 

في  يناير وتنتهي   الجتماعية من فاتح 

31 ديسمبر.

تعيين  لسيد  تم    :  لتسيير  

وحيد   كمسير  شهيبة   لحسين 

للشركة ملدة غير محدودة.

بالسجل  تم  إليد ع  لقايوني 

لدى  ملحكمة  لتجارية   لتجاري 

بتاريخ12ماي2021  بالد ر  لبيضاء، 

تحت رقم 502783.
ملخص قصد  لنشر

672 P

 STE PRO BLANC
SARL  AU

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

ذ ت شريك وحيد

تأسيس
في   مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقت�سى 

إيد ع  لقايون  تم  أبريل2021،   26

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   لتأسي�سي 

وذ ت  وحيد  شريك  ذ ت   ملحدودة 

 ملميز ت  لتالية :

برو  شركة   :  لتسمية 

بلو.ش.ذ.م.م.ش.و.

سو ء  هدف  لشركة   :  لهدف 

أو  لحسابها  بالخارج  أو  باملغرب 

لحساب  لغير :
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 ملتاجرة.

جميع  لعمليات  عامة،  وبصفة 

 لتجارية،  لصناعية،  ملنقولة، 

لها  يمكن   لعقارية،  ملالية  لتي 

غير  أو  مباشرة  بصفة   الرتباط 

أو  أعاله  باألهد ف  ملذكورة  مباشرة 

أن تساهم في تنمية  لشركة.
عبد  زيقة   ،15  :  ملقر الجتماعي 
 لقادر مفتقر  لطابق 2 رقم 1 -  لد ر 

 لبيضاء.

تاريخ  من  99سنة  بتد ء   :  ملدة 

تأسيسها  لنهائي.

:  لرأسما1   لرأسما1  الجتماعي 

100.000درهم  في   الجتماعي محدد  

حصة  جتماعية   1.000 إلى  مقسم 

للو حدة، مكتتبة  100درهم  من فئة 

ومحررة بالكامل وموزعة لفائدة :

 : شهيبة   لسيد  لحسين 

1000حصة جتماعية

 ملجموع  : 1000 حصة جتماعية.

تبتدأ  لسنة   :  لسنة  الجتماعية 

في  يناير وتنتهي   الجتماعية من فاتح 

31 ديسمبر.

تعيين  لسيد  تم    :  لتسيير  

وحيد   كمسير  شهيبة   لحسين 

للشركة ملدة غير محدودة.

بالسجل  تم  إليد ع  لقايوني 

لدى  ملحكمة  لتجارية   لتجاري 

بالد ر  لبيضاء، بتاريخ 12 ماي2021 

تحت رقم 502979.
ملخص قصد  لنشر

673 P

STE ETUDE  EXP  URBATI
تأسيس شركة

في  مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقت�سى 
إيد ع  لقايون  تم   ،2019/07/25

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   لتأسي�سي 

وذ ت  و حد.   شريك  في   ملحدودة 

 ملميز ت  لتالية :

شركة  تيد  كسبي   :  لتسمية 

.ETUDE  EXP  URBATI يرباتي 

 لهدف : مكتب  لدر سات  لتقنية 

و لهندسة   ملديية.

تجزئة  لفتح   :  ملقر الجتماعي 
 3 رقم   26 عمارة  مصفالة   شارع 

برشيد.
تاريخ  من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

تأسيسها  لنهائي.
:  لرأسما1   لرأسما1  الجتماعي 
 الجتماعي محدد  في 100.000   درهم 
حصة  جتماعية   1000 إلى  مقسم 
من فئة 100 درهم للو حدة، مكتتبة 

ومحررة بالكامل وموزعة لفائدة :
 لسيد حمزة حمة  الدري�سي. 

 ملجموع : 1000حصة.
تبتدئ  لسنة   :  لسنة الجتماعية 
في  يناير وتنتهي   الجتماعية من فاتح 

31 ديسمبر.
حمزة  تعيين  لسيد  تم   :  لتسيير 

حمة  الدري�سي.
بالسجل  تم  إليد ع  لقايوني 
ب  لدى  ملحكمة  البتد ئية   لتجاري 
تحت  بتاريخ2019/08/02،  برشيد، 

رقم 12967.
ملخص قصد  لنشر

674 P

شركة منزل ميامي
ش.م.م 

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم   10/05/2120 في  بالبيضاء 
للشركة  تحرير  لقايون  ألسا�سي 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة و لتي تتميز 

بالخصائص   لتالية :
 سم  لشركة : تحمل هذه  لشركة 

 سم   منز1 ميامي  ش م م.
ذ ت  شركة   :  لشكل  لقايوني 

مسؤولية محدودة.
إن  لهدف   : موضوع  لشركة 
أو  باملغرب  إن  للشركة   لتجاري  
أو  طرفها  من  مباشرة  أو  خارجه 

مساهمة منها هو :
وبيع  ملالبس  وشر ء  تصنيع 
و ملالبس  و لجو رب   لجاهزة 

 لد خلية.
 لشركاء :

 لسيد عبد  لغني خالد.
 لسيدة خديجة خالد.

 لسيدة فاطمة  لزهر ء خالد.

 لسيد رفيق خالد.

رأسما1  يحدد   : رأسما1  لشركة 

درهم   100،000 مبلغ  في   لشركة 

مقسم إلى 1000 حصة قيمة كل منها 

من  كاملة  قيمتها  سددت  درهم   100

إليهم  أسندت  طرف  لشركاء  لذين 

تلك  لحصص في مقابل مساهمتهم. 

كل  تمليك  تم   :  لحصص 

 لحصص للشركاء كما يلي : 

 250  : خالد  عبد  لغني   لسيد 

حصة.       

 250  : خالد  خديجة   لسيدة 

حصة.   

 : خالد  فاطمة  لزهر ء   لسيدة 

250 حصة.        

 لسيد رفيق خالد : 250 حصة.        

 ملجموع : 1000  حصة.

 ملسير :  تم تعيين  لسيد عبد  لغني 

أو1 و لسيدة خديجة  خالد، كمسير 

خالد كمسيرة ثايية للشركة ملدة غير 

ستكون  ذلك  على  وبناء   محدودة، 

 لتز مات  لشركة بتوقيع منفصل من 

طرف   ملسيرين  ملذكورين أعاله.

يكون  ملقر   :  ملقر  الجتماعي 

بالد ر  لبيضاء،   للشركة   الجتماعي 

 ،3 شهرز د  إقامة  سمية   شارع 

 لطابق  لخامس، رقم 22 يخيل.

بفاتح  تبتدئ   :  لسنة  الجتماعية 

يناير وتنتهي في 31 ديسمبر لكل سنة.

بكتابة  تم  إليد ع  لقايوني 

بالد ر  للمحكمة  لتجارية   لضبط 

تحت    12/05/2021 بتاريخ   لبيضاء 

رقم  778097.  

675 P

STE AMOS LINK
تأسيس شركة

في  مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقت�سى 

إيد ع  لقايون  تم   20/01/2021

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   لتأسي�سي 

 ملحدودة.  و ذ ت  ملميز ت  لتالية :

.STE AMOS LINK : لتسمية 

تركيب  لبنية  لتحتية   :  لهدف 

للشبكة ؛

 أمن تكنولوجيا  ملعلومات ؛

بيع أجهزة وبر مج  لكمبيوتر ؛

وشبكة  إد رة  لبرمجيات 

 لكمبيوتر ؛

و لبيع،  عمليات  لشر ء  جميع 

وجميع  ألنشطة  لتجارية ، لحسابها 

جميع  لسلع  للغير،   أو   لخاص 

جميع  أو  أو  لبضائع  أو  ملنتجات 

 لخدمات من أي يوع ، إلخ.

تجزئة   27  :  ملقر  الجتماعي 

 5 رقم   لقادرية  لطابق  ألو1 

ليساسفة  لد ر  لبيضاء.

تاريخ  من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

تأسيسها  لنهائي.

:  لرأسما1   لرأسما1  الجتماعي 

 الجتماعي محدد  في 100.000درهم. 

 لسنة  الجتماعية : تبتدئ  لسنة 

في  يناير وتنتهي   الجتماعية من فاتح 

31 ديسمبر.

زكرياء  تعيين  لسيد  تم   :  لتسيير 

بهباز مسير   للشركة.

بالسجل  تم  إليد ع  لقايوني 

 لتجاري لدى  ملحكمة  لتجارية بالد ر 

 ،11/05/2021 بتاريخ   لبيضاء، 

تحت رقم 502689.
ملخص قصد  لنشر

776 P

AH PLAST
SARL

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى   -  I

23 ماي 2021 تم تأسيس شركة ذ ت 

 ملو صفات  لتالية :

.AH PLAST SARL : لتسمية 

صناعة  ملو د   :  لهدف 

 لبالستيكية.

 ملدة : 99 سنة.

 لسنة  الجتماعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

27 مكرر زيقة   : مقرها  الجتماعي 

بني عمار الفيليت  لد ر  لبيضاء.
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رأسما1  تحديد  تم   : رأس  ملا1 

10.000 درهم مقسمة 1   لشركة في 

 100 بقيمة  حصة  جتماعية   100

ومحررة  مكتتبة  للحصة،  درهم 

بالكامل.

 لتسيير : تم تعيين  لسيدة بودرع 

محددة  ملدة  للشركة  كمسيرة  هدى 

مع أوسع  لصالحيات.

و لتسجيل  تم  إليد ع  لقايوني 

باملحكمة  لتجارية  بالسجل  لتجاري 

مارس   29 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء 

2010 تحت رقم 1270.

 لسجل  لتجاري : 216327
لإلشارة و لبيان

677 P

PROBIOMED
SARL AU

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى   -  I

إيد ع  لقايون  تم   2021 ماي   11 في 

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   لتأسي�سي 

وذ ت  و حد  شريك  من   ملحدودة 

 ملميز ت  لتالية :

 PROBIOMED SARL  :  لتسمية 

.AU

وتجارة  وتصدير  :  ستير د   لهدف 

جميع  ملنتجات  وتوزيع  وتصنيع 

 لطبية و لتجميلية و لصحية.

شر ء وبيع منتجات تجميلية.

و ألجهزة  لطبية  بديية  معد ت 

و ملكمالت  لغذ ئية.

صياية  ألجهزة  لطبية.

عقود  جميع  على   لتفاوض 

تأهيل  لعياد ت  إعادة  أو  تطوير 

و ملستشفيات.

تجارة.

 ستير د وتصدير.

أعما1 مختلفة.

 ملقر  الجتماعي : 5 زيقة دكسمود 

 لطابق 1  لشقة 2  لد ر  لبيضاء.

تاريخ  من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

تأسيسها  لنهائي.

في  محدد   :  لرأسما1  الجتماعي 

 1000 إلى  مقسم  درهم   100.000

100 درهم  حصة  جتماعية من فئة 

بالكامل  ومحررة  مكتتبة  للو حدة، 

وموزعة لفائدة :

 1000  : لعريفة  ولد  زهير   لسيد 

حصة  جتماعية.

فتحي  محمد  تعيين  تم   :  لتسيير 

مسير وحيد للشركة ملدة محددة.

من  تبتدئ   :  لسنة  الجتماعية 

فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر.

بالسجل  تم  إليد ع  لقايوني   -  II

 لتجاري رقم 503131 لدى  ملحكمة 

 18 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء   لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 778638.
لإلشارة و لبيان

 ملسير

678 P

TISSARA
تأسيس شركة محدودة  ملسؤولية 

ذ ت  لشريك  لوحيد
 19 في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

2021 تم خلق قايون تأسي�سي  أبريل 

ذ ت  محدودة  ملسؤولية  لشركة 

ذ ت  ملو صفات   لشريك  لوحيد 

 لتالية :

.TISSARA : لتسمية 

:  ملتاجرة،   لهدف  الجتماعي 

و لتوزيع   لشر ء،  لبيع،  لتسويق 

و ملنسوجات  أيو ع  ألقمشة  لجميع 

و كسسو ر ت  باألثاث   ملتعلقة 

 ملوضة و لتصميم  لد خلي و لديكور.

عمارة   533  :  ملقر  الجتماعي 

شارع  لد خلة   1 رقم  شقة   لحرزي 

بمر كش.

 10.000 في  محدد   :  لرأسما1 

تجارية  حصة   100 إلى  مقسم  درهم 

100 درهم للحصة  لو حدة  من فئة 

كلها مكتتبة، مدفوعة ومقسمة على 

 لشريك  لوحيد.

عاد1  لر فعي  محمد   :  لتسيير 

كمسير وحيد ملدة غير محدودة.

 لسنة  الجتماعية : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

يوم  من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

 لتأسيس  لنهائي ما عد  حالتي  لفك 

 ملسبق أو  لتمديد.

بكتابة  تم  إليد ع  لقايوني 

بمر كش  باملحكمة  لتجارية   لضبط 

تحت  لرقم   2021 ماي   12 بتاريخ 

.121005

679 P

RS TRAVEL
SARL

 15 في  عرفي  عقد  بمقت�سى   -  I
إيد ع  لقايون  تم   ،2021 مارس 

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   لتأسي�سي 

 ملحدودة وذ ت  ملميز ت  لتالية :

 »RS TRAVEL SARL« : لتسمية 

 : هو  :  لغرض  لشركة   لهدف 

من  كل  في  بالعمليات  لتالية   لقيام 

 ملغرب و لخارج :

أو إلقامات  تنظيم  لرحالت  أ( 

 لفردية أو  لجماعية أو بيع منتجات 

هذ   لنشاط.

يمكن  تقديم  لخدمات  لتي  ب( 

أو  إلقامات،  أثناء  لرحالت  تقديمها 

والسيما حجز وإصد ر تذ كر  لنقل، 

ووسائل  عمالئها،  ييابة عن  و لتأجير 

أماكن  في  وحجز  لغرف   لنقل، 

 إلقامة / أو تقديم  لطعام.

تقديم  لخدمات  ملتعلقة  ج( 

باالستقبا1  لسياحي، والسيما تنظيم 

 لرحالت و لزيار ت إلى  ملدن و ملو قع 

أو  ملعالم  لتاريخية وخدمة  ملرشدين 

و لدعم  لسياحي.

د( إيتاج أو بيع  لطرود  لسياحية، 

بتنظيم  بالعمليات  ملرتبطة  و لقيام 

أو  ألحد ث  ملماثلة،   ملؤتمر ت 

وكذلك  ألنشطة  لسياحية 

و لجبا1  و لصيد  بالرياضة   ملرتبطة 

و لثقافية،  و لفعاليات  لفنية 

تلك  لعمليات  كل  يكون  أن  شريطة 

جزءمن  لخدمات  ملنصوص  كل/أو 

عليها في أ( و ب( و ج( من هذه  ملادة.

ه( وبشكل أعم، جميع  ملعامالت 

أو  أو  لصناعية  أو  لتجارية   ملالية 

أو  لعقارية،  لتي  أو  ملنقولة   ملديية 

قد تتعلق بشكل مباشر  و غير مباشر 

بأحد  ألهد ف  ملحددة أعاله أو بأي 

شيئ مشابه أو ذي صلة من  ملحتمل 

أن يعزز تنمية  لشركة.

 ملقر  الجتماعي : إقامة  ملر توري، 

11، زيقة أبو بكر  لصديق، شقة 12، 

 لحي  لشتوي، مر كش.

تاريخ  من  سنة  بتد ء   99  :  ملدة 

تأسيسها  لنهائي.

في  محدد   :  لرأسما1  الجتماعي 

100.000 درهم، مقسمة على 1000 

للو حدة  درهم   100 بقيمة  حصة 

وموزعة  بالكامل  ومحررة  مكتتبة 

لفائدة :

 500  : زهير  لسخي   لسيد 

مقابل   500 إلى   1 من  مرقمة  سهم 

مساهمته ؛

سهم   500  : رحام  علي   لسيد 

مقابل   1000 إلى   501 من  مرقمة 

مساهمته ؛

مجموع : 1000 حصة  جتماعية.

من  تبتدئ   :  لسنة  الجتماعية 

فاتح يناير وتنتهي  في 31 ديسمبر.

بالسجل  تم  إليد ع  لقايوني   -  II

لدى  ملحكمة  لتجارية   لتجاري 

2021 تحت  أبريل   1 بتاريخ  بمر كش 

رقم 122695.
ملخص قصد  لنشر

680 P

مكتبة تسهيالت عزيز
ش.ذ.م.م

 PAPÈTERIE TASHILAT AZIZ

 SARL

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

2021تم  أبريل   11 بتاريخ  بالبيضاء 

لشركة  وضع  لقايون  ألسا�سي 

ذ ت  لخصائص  محدودة  ملسؤولية 

 لتالية : 
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: مكتبة تسهيالت عزيز   لتـسـمـيـة 

ش.ذ.م.م.

 لهـدف  الجتماعي : مكتبة و ور قة 

ووكيل خدمات تسهيالت. 

جميع  لعمليات  عام  وبشكل 

غير  و  و  لعقارية  و  لتجارية   ملالية 

 لعقارية باملغرب أو بالخارج و لتي من 

شأنها أن تساعد على  كتما1  لهدف 

أعاله.

سيدي  رياض   :  ملقر  الجتماعي 

 8 رقم   2 عمارة   7 مجموعة  مومن 

 لد ر  لبيضاء.

رأسما1  حدد   : رأسما1  لشركـة 

مقسمة  درهم   100.000 في   لشركة 

على 1000 حصة من فئة 100 درهم 

ومن  محررة  كلها  مجموعها  للحصة، 

يصيب :

 500  : عبد لعزيز   لسيد  مجيبو 

حصة.

 500  : رشيد  و لسيد  مجيبو 

حصة.

 لـتـسـيير : تسير  لشركة من طرف 

 لسيد يامجيبو عبد  لعزيز و مجيبو 

غير  ملدة  وشريكان  رشيدكمسير ن 

محددة .

بالتوقيع  لغير  تلتزم  لشركة 

مشترك فيما يخص جميع  ملعامالت 

وخصوصا  لبنكية منها، بين  ملسيرين 

و لشريكين  لسيد مجيبو عبد لعزيز 

و لسيد  مجيبو رشيد.

تبتدئ  لسنة   لسنة  الجتماعية: 

في  يناير وتنتهي   الجتماعية من فاتح 

31 ديسمبر من كل سنة.

تاريخ  99 سنة  بتد ء من   :  لـمـدة 

 لتسجيل بالسجل  لتجاري. 

باملركز  تم   :  إليد ع  لقايـوني 

 لجهوي لإلستثمار بالد ر  لبيضاء في 

11 ماي 2021 تحت رقم  502719.
خالصة من أجل  لنشر

681 P

 NETWORK SOLAIRE

NEGOCE

SARL AU

إقامة علي عمارة 3  لطابق  لثاني 

شقة 6 شارع محمد  لسادس 6 جليز 

مر كش

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

111399

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم   2021 أبريل   21 بتاريخ  مر كش 

لشركة  إعد د  لقايون  ألسا�سي 

باملميز ت  لتالية :

محدودة  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية ذ ت شريك و حد.

 NETWORK  : تسمية  لشركة 

.SOLAIRE NEGOCE SARL AU

تجارة   : بإيجاز  غرض  لشركة 

جميع  وبيع  وتصدير  و ستير د 

 ملنتجات و ألصناف.

معد ت  جميع  وتركيب  وبيع  شر  

 لطاقة  لشمسية  لحر رية  لطاقة 

 لكهروضوئية.

يصائح  ستر تيجية  اليترييت 

و لبو بات  و ملوقع   لتطوير  لرقمي 

و لبر مج.

 لتجارة  اللكترويية و الستشار ت 

في  لتسويق و لتقنيات  لحديثة.

وإصالح  وصياية  لرياح  شر ء 

و للو زم  و لبر مج  أجهزة  لكمبيوتر 

 ملساعدة ونشاط  لوسائط  ملتعددة.

أي نشاط  يتاج سمعي بصري.

و ملر قبة  ويظام  إليذ ر   لكهرباء 

عن بعد و لتيار  ملنخفض.

عنو ن  ملقر  الجتماعي : إقامة علي 

6 شارع  3  لطابق  لثاني شقة  عمارة 

محمد  لسادس 6 جليز مر كش.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000  : مبلغ رأسما1  لشركة 

درهم.

 لحصص  لعينية : 1000 حصة.

فر س،  يجية   :  لشريك  لوحيد 

10 تعاويية  بن طفيل تجزئة  لحمر ء 

ح م مر كش.

 : على  لشركاء  توزيع  أليصبة 

.%100

 ملسير : يجية فر س.

بمر كش  تم  إليد ع  لقايوني 

رقم  تحت   2021 أبريل   21 بتاريخ 

.111399

682 P

 STE  EXPERT 2000
SARL

برأسما1 : 100.000 درهم

RC : 182911

 ملقر  لرئي�سي : 16 شارع  لزرقطوني 

 لطابق1 مكتب 3  لد ر  لبيضاء

إعالن تعديلي
محضر  جتماع  لجمع  بمقت�سى 

 لعام  الستثنائي بتاريخ 22/3/2021 

قرر  جتماع  بالد ر  لبيضاء، 

تقرير  إلى  بعد  الستماع   ملساهمين 

تخص  سهم   1000 بيع   إلد رة، 

لصالح  لسيد  يز وي  زينب   لسيدة 

و لسيد   
ً
سهما  310 بلحولي  سعد 

 
ً
 و 330 سهما

ً
 ملهدي بوزيد 330 سهما

 
ً
لصالح  لسيد  سليماني كريم  عتبار 

22/3/2021  ستقالة  ملدير  من 

بوزيد  وتعيين  ملهدي  بلحولي  سعد 

.
ً
 وسعد بلحولي مدير 

ً
مدير 

 السم  لتجاري و لشكل  لقايوني : 

.STE  EXPERT 2000 SARL

تعيين  يتم   : و لتوقيع   إلد رة 

طرف  لسيد  من  و لتوقيع   إلد رة 

سعد بلحولي و لسيد  ملهدي بوزيد.

من  و16   1-6-7 تعديل  ملو د 

 لنظام  ألسا�سي.

في  ملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

رقم  تحت  بالد ر  لبيضاء   لتجارية 

في  لسجل  لتحليلي.  عتباًر    16573

من 01 / 05 /2021.

683 P

STE TRADING POINT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

 لرأسما1  الجتماعي : 100.000 
درهم

 لد ر  لبيضاء
RC : 209531
IF : 1113027

ICE : 000002391000061
تبعا لعقد بيع مبرم بتاريخ 3 مارس 

2021 تمت  إلشارة إلى ما يلي :
 تفقت شركة ACHIRD  لبائع على 
 TRADING من شركة  بيع حصصها 
محدودة  ملسؤولية  شركة   POINT
رقم  في  لسجل  لتجاري   ملسجلة 
بالد ر  باملحكمة  لتجارية   209531
ذ ت  لترقيم  لتعريف   لبيضاء 
 000002391000061  ملوحد 
بالد ر  لبيضاء  ومقرها  الجتماعي 
و ملمثلة في تسع مائة وتسعة وتسعون 
مائة  فئ   من  حصة  جتماعية   999
وذلك  للحصة  لو حدة  درهم   100
كودي�سي  عز  لدين  لفائدة  لسيد 

 ملشتري.
كودي�سي  عز  لدين  يعلن  لسيد 
تحمل  على  مو فقته   ملشتري 
ديون  لشركة  جميع  مسؤولية 
فيها  لديون  TRADING POINTبما 
 لجبائية وكذلك جميع  لديون  لغير 
متوقعة رغم تبينها بعد عملية بغض 

 لنظر عن تاريخ  لبيع.
خالصة من أجل  لنشر

684 P

BOUMRY
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

 لرأسما1  الجتماعي : 7.100.000 
درهم

 ملقر  الجتماعي : تجزئة  لسالمة 2 
رقم 6  لطابق 3 سيدي معروف - 

 لد ر  لبيضاء
RC : 363611

وفقا للخبير  لقضائي للجمع  لعام 
ملف  طرف  ملحكمة،  من   ملقرر 
بتاريخ   ،2020/8101/2950 رقم 
 BOUMRY لشركة   2021 أبريل   26
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة،  شركة 

تقرر ما يلي :
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تعيين  ملسيرة  لجديدة  لسيدة 
لبنى  لعر ي�سي.

سجل  في  تم  إليد ع  لقايوني 
 2021 ماي   10 في   ملحكمة  لتجارية 

تحت رقم 777691.
ملخص قصد  لنشر

685 P

AA PROMO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

 لرأسما1  الجتماعي : 99.000.000 
درهم

 ملقر  الجتماعي : 10 زيقة  لحرية 
 لطابق 3  لشقة 6 -  لد ر  لبيضاء

RC : 332963
وفقا للخبير  لقضائي للجمع  لعام 
 ملقرر من طرف  ملحكمة، ملف رقم 
 26 بتاريخ   ،2020/8101/2918
 AA PROMO لشركة   2021 أبريل 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة،  شركة 

تقرر ما يلي :
تعيين  ملسيرة  لجديدة  لسيدة 

خديجة بومزبر .
سجل  في  تم  إليد ع  لقايوني 
 ملحكمة  لتجارية بالد ر  لبيضاء في 5 

ماي 2021 تحت رقم 777179.
ملخص قصد  لنشر

686 P

 STE IMMOBILIERE NEJMAT
AL MAGHREB

SARL AU
رأس  ملا1 : 3.000.000 درهم

إعالن تعديلي
في  مؤرخ  خاص  عقد  بموجب 
مسجل  بالد ر  لبيضاء   2021/1/1
على  2021/01/23  ملو فقة  بتاريخ 
و لحساب  لجاري  تحويل  ألسهم 

بتاريخ 2019/08/01.
عائدة  سهم   7500 تحويل  تم 
 Sté Holding Marocaine للشركة 
  Commerciale et Financière
في    » HOLMARCOM « SA
 Immobilière شركة  يسمى  ما 
 Nejmat  Al Maghreb  Sarl, au la
 Société Marocaine de Travaux
     et d’Entreprises Générales

.SOTRAVO  SA  لصالح

 لتناز1 عن مبلغ 5،967،953.45 
يمثل  لحساب  لتجاري    درهم، 
 Holding Marocaine
 Financière   Commerciale et
HOLMARCOM « SA « في ما يسمى 
 Immobilière Nejmat Al Maghreb
 Marocaine لصالح  لشركة 
 de Travaux et d’Entreprises

.Générales  »SOTRAVO« SA
عبد  لرحيم  وفاة  ملرحوم  إعالن 

 لعلمي لحجوجي.
فيصل  لعلمي  تعيين  لسيد 

لحجوجي مديًر  منفرًد .
تحويل  لشكل  لقايوني من شركة 
شركة  إلى  محدودة  ذ ت  ملسؤولية 
بشريك  محدودة   ذ ت  ملسؤولية 

وحيد.
إصالح  لنظام  ألسا�سي.

بسجل  تم  إليد ع  لقايوني 
بالد ر  لبيضاء   ملحكمة  لتجارية 
رقم  تحت   17/05/2021 بتاريخ 

.778 155-18109
687 P

 STE MIHANE LOGISTIQUE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة
رأسمالها : 1500.000 درهم

مقرها  الجتماعي : حي  لتيسير 2
 رقم 56 عين  لسبع  لد ر  لبيضاء

 لسجل  لتجاري : 191691
إعالن عن تعديالت 

قر ر ت  لجمع  محضر  بموجب 
لشركة  للشركاء   لعام  الستثنائي 
د ت  شركة  لوجيستيك  مهن 
بتاريخ  محدودة   ملنعقد  مسؤولية 

2021-01-28 تقرر ما يلي :
زيادة رأس  ملا1 بمبلغ 1،500،000 

درهم بدمج  الحتياطيات.
تحديث  لنظام  السا�سي. 

و قر ر  تحيين  لنظام  السا�سي 
 لقو يين  لجديدة.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
بتاريخ  بالد ر  لبيضاء   لتجارية   

20/05/2021 برقم  779071.
688 P

 STE FORTIM
SA

برأس ما1 :  500،000 درهم
 ملقر  لرئي�سي :  رقم  10 ز وية  لبحر 
 السفر و  لبحر  السود - عين دياب  

بالد ر  لبيضاء 
RC 123973 

 ستقالة مديرين مع إبر ء ذمة عامة 
ودون تحفظ

تعيين أعضاء مجلس  إلد رة  لجدد
 ستقالة  لرئيس  لتنفيذي
تعيين رئيس تنفيذي جديد

توقيع  لشركة وتفويض  لصالحيات
أحكام  لجمعية  لعامة  بموجب 
 FORTIM SA لشركة   غير  لعادية 
 9:00 15/02/2021  لساعة  بتاريخ 

، تقرر :
ً
صباحا

مزور  علي  قبو1  ستقالة  لسيد 
منصبيهما  من  رشيدة  تازي  و لسيدة 
عامة  ذمة  إبر ء  ومنحهما  كمديرين 

ودون تحفظ لفترة إد رتهما.
مزور  علي  قبو1  ستقالة  لسيد 

من منصبه كرئيس تنفيذي.
أن يعين باإلضافة إلى  لسيد دهبي 
هما  لسيد  جديدين  مديرين  يبيل 
مختطف كما1 و لسيد أحليب حسن 

للفترة  ملتبقية من والية أسالفهما.
مجلس  إلد رة  أعضاء  يقبل 
اليخضعون  بأنهم  ويصرحون   لجدد 
أد ء  من  يمنعهم  قد  حظر  ألي 

 لوظائف  لتي تم تكليفهم بها للتو.
مجلس  مد ولة  على  بناء 
بتاريخ   FORTIM SA شركة   د رة 
 11:00 15/02/2021  لساعة 

صباحا ، تقرر :
كما1  مختطف  تعيين  لسيد  أ(  
في منصب  لرئيس  لتنفيذي وتكليفه 
مدة  طو 1  على  لشركة  بالتوقيع 
تفويض  على  للعمل  واليته  ملتبقية 

سلفه.
كما1  مختطف  ب(  لسيد 
مجلس  صالحيات  بجميع  مخّو1 
19 من  لنظام   إلد رة بموجب  ملادة 
على  سيما  لتوقيع  وال   ألسا�سي، 

 لحسابات  ملصرفية لشركة.

قلم  في  تم  إليد ع  لقايوني 
بالد ر  لبيضاء   ملحكمة  لتجارية 
بتاريخ 2021/06/01 تحت رقم 110 

.773
لالستخر ج و إلشارة

689 P

CCTEX
SARL

رأسما1 200.000 درهم
 ملقر  لرئي�سي : 3 شارع لوسيرن حي 

 ملستشفيات  لد ر  لبيضاء
RC : 131393
إعالن تعديلي

وفقا ملحضر  جتماع  لجمع  لعام 
أبريل   20 في  عقد   الستثنائي  لذي 
 CCTEX SARL شركاء  قرر   ،2021

تحويل  ألسهم :
800 سهم ملك  آلنسة آية بنيس 

لصالح  لسيد عمر عديان.
يرجيس  للسيدة  سهم   800

 لبديحي لصالح  لسيد عمر عديان.
تحويل  لشكل  لقايوني من شركة 
شركة  إلى  ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 
بشريك  محدودة  مسؤولية  ذ ت 

وحيد.
 لتعديل  لقايوني للمادتين 6 و 7.

تحديث  لنظام  ألسا�سي.
في  ملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 17 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء   لتجارية 

ماي 2021 برقم 778128.
تم  لتعديل على  لسجل  لتجاري 
 17988 2021 تحت رقم  17 ماي  في 

من  لسجل  لزمني.
690 P

STE BILADE AL CAROUBE
SARL AU

رأسما1 : 1.000.000 درهم
 ملقر  الجتماعي : مركز  لرياض شارع 
اللة  ليقوت ومصطفى  ملعاني  رقم 

69  لطابق 2  لد ر  لبيضاء
إعالن تعديلي 

 1 بتاريخ  خاص  عقد  بموجب 
قرر  لشريك  لوحيد   ،2021 مارس 
 BILADE AL CAROUBE لشركة 
مليون  برأسما1   ،SARL-AU

)1،000،000( درهم :
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يقل  ملكتب  لرئي�سي.

تعديل  لنظام  ألسا�سي.

تحديث  لنظام  ألسا�سي.

 لصالحيات  لرسمية.

في  ملحكمة  لتجارية  تم  إليد ع 

 ،2021 أبريل   8 في  بالد ر  لبيضاء، 
13609. لسجل  لتجاري  رقم  تحت 

رقم 101119.

691 P

فيزوبت
شركة محدودة  ملسؤولية

رأسمالها 1.000.000 درهم

26 شارع مرس  لسلطان  لطابق 1 

شقة 3  لد ر  لبيضاء

بمقت�سى مد ولة  لجمعية  لعامة 

 ،2021 أبريل   30 بتاريخ  غير  لعادية 

محدودة  شركة  »فيزوبت«  لشركة 

 ملسؤولية قرر  لشركاء ما يلي :

أسند  لتسيير ملدة غير   :  لتسيير 

مع  لصالحيات  ملطلقة  محددة 

للسادة :

إسماعيل   لسيد  بو  لسعيد 

 9 زيقة  حمان  لفطو كي  حي   ملقيم 
رقم 278 ع س  لد ر  لبيضاء.

عز  لدين  ملقيم  شر قي   لسيد 
سيدي   1 منصور   27 رقم   52 بلوك 

 لبريو�سي  لد ر  لبيضاء.

للعقود  بالنسبة   :  إلمضاء 

للشركة  بالوثائق  إلد رية   ملتعلقة 

أو  سحب  ألمو 1  عمليات  توقيع  أو 

و لواليات  ملمنوحة   ألور ق  ملالية، 

و ألوصياء،  و ملدينيين  للمصرفيين 

و لقبو1،  و لتأييد،  و الشتر كات، 

و لتأييد، أو  ألور ق  لتجارية، وحيازة 

غير  أو  عقارية  سلع  أي  أو   ألر �سي 

جميع  ألعما1  عن  فضال  عقارية، 

سيتم  بإد رة  لشركة   ملتعلقة 

طرف  من  مشتركة  بصفة  توقيعها 

 لسيد أبو  لسعيد إسماعيل و لسيد 

شر قي عز  لدين.

كما قرر شركاء »فيزوبت« تحديث 

 LA MISE للشركة   لقايون  ألسا�سي 

.AJOUR DES STATUTS

بكتابة  تم  إليد ع  لقايوني 
 لضبط لدى  ملحكمة  لتجارية بالد ر 
2021 تحت  17 ماي  بتاريخ   لبيضاء 

رقم 778321.
من أجل  لتلخيص و إلشهار

692 P

TESTCONSULT
SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة 
لشريك وحيد

برأسما1 100.000 درهم
 ملقر  لرئي�سي :  لد ر  لبيضاء، 25 

زيقة كر ت�سي  لطابق 1
RC 281967 IF N° 11152508
تفويت حصص -  ستقا1  ملسير 
 لوحيد - تعيين مسير وحيد جديد

بمقت�سى عقد عرفي خاص بتاريخ 
31 مارس 2021 :

من  حصة   100 تفويت  به  تم 
شركة  في  مملوك  درهم   1000 فئة 
ش.ذ.م.م  لتي   »TESTCONSULT«
أحمد  لعرجة  بحوزة  لسيد  كايت 

لفائدة  لسيدة حكيمة شابو.
غير  لعادي  صادق  لجمع  لعام 
يقل  على   2021 مارس   31 بتاريخ 
ملكية  ألسهم وقبو1  ستقالة  ملسير 

 لوحيد  لسيد أحمد  لعرجة.
شابو  حكيمة  تعيين  لسيدة 
مع  محددة  غير  لفترة  وحيد  كمسير 

 لسلطات  ألكثر شموال.
بسجل  تم  إليد ع  لقايوني 
بالد ر  لبيضاء   ملحكمة  لتجارية 
رقم  تحت   2021 ماي   5 بتاريخ 

.777099
693 P

ENERGIE SAHEL
SARL

برأسما1 1.000.000 درهم
 ملقر  لرئي�سي : 1121  لحي  لصناعي 

رياض  لسهل حد  لسو لم برشيد
RC N° 3919

تحديث  لنظام  ألسا�سي - تعيين 
 ملديرين - صالحيات  ملديرين

قرر  لجمع  لعام  الستثنائي 
  »ENERGIE SAHEL« شركة  لشركاء 
محدودة مسؤولية  ذ ت  شركة 

درهم،  ملقر   1.000.000 برأسما1   
 لرئي�سي : 1121  لحي  لصناعي رياض 
برشيد  ملنعقد  حد  لسو لم   لسهل 

بتاريخ 31 مارس 2021 ما يلي :

تحديث  لنظام  ألسا�سي  لذي 

يحكم  لشركة، من خال1 دمج جميع 

قر ر ت  لتعديالت  لسابقة  ملتخذة 

للشركة.

على  لنظام  ألسا�سي   ملو فقة 

ذ ت  ملسؤولية  للشركة   لجديد 

 ملحدودة وفقا للقايون 96-5.

تعيين  لسيد إبر هيم شاطر مسير 

في ملدة  وإدريس شاطر مسير مشاركا 

مع  لصالحيات  ألكثر  محدودة  غير 

شموال.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

يوفمبر   5 بتاريخ  برشيد   البتد ئية 

2021 تحت رقم 597.

694 P

 STE MARBRE ET GRANITE

 INDUSTRIE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

 لعنو ن : زيقة  18 لهالالت مركز 

مديوية  لد ر  لبيضاء

 RUE LAHLALAT MEDIOUNA 18

CENTRE CASABLANCA

تفويت حصص  جتماعية
موثق  بيع  عقد  بمقت�سى   

 16/03/2020 بتاريخ   ملنعقد 

 MARBRE ET GRANITE لشركة 

ذ ت  ملسؤولية  شركة   INDUSTRIE

سجل  رقم  و حد  بشريك   ملحدودة 

 لتجاري 169531 تقرر ما يلي :

حصة  جتماعية   1000 تفويت 

بمبلغ  للحصة  درهم   100 بقيمة 

لفائدة  درهم   100.000  جمالي 

 لسيدحميد بن عبد  لجليل.

من   7 أصبح  لفصل  لذلك 

 لقايون  ألسا�سي للشركة كما يلي :

 1000  : بن  لجليل  حميد   لسيد 

حصة.

مجموع : 1000 حصة.

عبد  لجليل  بن  حميد   لسيد 
مسير  وحيد للشركة ملدة غير محددة.
تحيين  لقايون  ألسا�سي للشركة.

باملحكمة  لتجارية  تم  اليد ع 
بالد ر  لبيضاء بتاريخ 18/05/2021 

تحت رقم 778607.
695 P

STE MELINT 
رأسما1 : 600.000 درهم

 ملقر  الجتماعي : كز يرشور 1.1100 
شارع  لقدس سيدي معروف

 لد ر  لبيضاء
 غالق فرع  لشركة

خاص  محضر  بمقت�سى 
بالد ر  لبيضاء  مؤرخ   07/10/2019

11/10/2019تقرر ما يلي :
في  لسجل  إغالق  لفرع  ملسجل 
 31082173 برقم   لضريبي  ملنهي 
حي  في  لد ر  لبيضاء،   لكائن 
عين   ،10 رقم   13 شارع  مايد رويا، 

 لشق.
في  ملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 02 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء   لتجارية 

مارس 2020 برقم 00732751.
696 P

 STE LE SOMMELIER DE
RACINE

 ستغال1 لوحة تجارية
بموجب  لجمع  لعام  لغير 
بتاريخ  للمساهمين  ملؤرخ   عتيادي 
و ملسجل  بالبيضاء   22/03/2021
شركة   مساهمو  قرر  بنفس  ملدينة 
 LE SOMMELIER DE RACINE
شركة مجهولة ذ ت  ملقر   لرئي�سي في 
 13, Angle Rue Bab   : لد ر  لبيضاء 
ورأسمالها     El Irfane et El Kaissi

300.000  درهم ما يلي : 
 LE« ستغال1  للوحتين  لتجاريتين
 LE و   » SOMMELIER DE RACINE

.SOMMELIER
3  من  لقايون  2 و  تعديل  ملادة  

 ألسا�سي للشركة.



عدد 5666 - 21 شو 1 1112 )2 يوييو 2021)الجريدة الرسمية   11068

صياغة  لنظام  ألسا�سي  إعادة 

للشركة.

 إليد ع : تم  إليد ع  لقايوني لدى 

باملحكمة  لتجارية  كتابة  لضبط 

تحت   10/05/2021 يوم  بالبيضاء 

رقم 777716.
 للنشر و لبيان

697 P

 DAR BIOUNA
S.A.R.L

تقرر فسخ عقد  لتسير  لحر  ملبرم 

DAR BIOUNA بين  لطرفين  لشركة

طرف  لسيدة  من  مسيرة  ش.م.م. 

بصفتها  ملكري  ملالك  مجلبي  حياة 

بمر كش  لألصل  لتجاري  لكائن 

تيفر تين  ر يس  آيت  25دو ر  كلمتر 

غمات  لحوز و ملتمثل في د ر ضيافة، 

رقم  تحت  بالسجل  لتجاري   ملقيد 

ش.م.م.  و لشركة  جهة  من   60171

طرف  لسادة  من  F2FM  ملسيرة 

 Mme PASEMONT CECILE ép Mr

و ملسجلة   REMONTET OLIVIER

بالسجل   لتجاري بمر كش تحت رقم 

96811، بصفتها مسير حر من جهة 

أخرى.

فسخ  أعاله  قرر  ملتعاقدين 

لألصل  لتجاري  عقد  لتسيير  لحر 

و ملسجل   2019 ماي   3 بتاريخ   ملبرم 

بمر كش في تاريخ 13 ماي 2019 تحت 

 لبيايات  لتالية :

 RE : 8702, OR : 8780/2019,

QUITTANCE : 35529  ملنصوص  

كلمتر  بمر كش  على  ألصل  لتجاري 

غمات  تيفر تين  ر يس  آيت  دو ر   25

 لحوز و ملتمثل في د ر  لضيافة.

قد  باألمر   ألصل  لتجاري  ملعني 

فسخ  مفادها  لرسالة  تبعا  إلغاء  تم 

ماي   22 من  وذلك  بتد ء   لعقد 

يصبح  ألصل  لتجاري  وبهذ    2020

حر .

698 P

 STE DAR BIOUNA
S.A.R.L

تغيير  لتقييد  لتجاري  تقرر 
ثالث  ملدة  وذلك  بالسجل  لتجاري 
إبر م  إثر  لتجديد  قابلة   )3( سنو ت 
عقد تسيير حر يبتدئ من  01 يوييو 
بين   2021 ماي   31 في  وينتهي   2021

 لطرفين :
  لشركة DAR BIOUNA ش.م.م. 
درهم،   10.000 ذ ت  لرأسما1 
مسيرة من طرف  لسيدة حياة مجلبي  
و ملقيدة بالسجل  لتجاري تحت عدد 
60171، بصفتها  ملكري  ملالك لألصل 
 25 كلمتر  بمر كش   لتجاري  لكائن 
دو ر  يت ر يس تيفر تين غمات  لحوز 
و لشركة       ضيافة،  د ر  في  و ملتمثل 
                                         VERSION MARRAKECH
ذ ت  لشريك  لوحيد  ش.م.م 
و ملسجلة بالسجل  لتجاري بمر كش 
من  و ملسيرة   ،111615 عدد  تحت 
 WIART JIMMY AIME  طرف  لسيد

بصفتها مسير حر من جهة أخرى.
08 أبريل  بتاريخ   تم توقيع  لعقد 

.2021
وينص  لعقد على  ألصل  لتجاري 
 ملذكور أعاله بجميع عناصره  ملادية 

و ملعنوية.
فإيه  هذ   لتقييد  إثر  وعليه، 
من  صفة  ملكري  ملذكور  تغيرت  قد 
لألصل  لتجاري  ملذكور  مالك مسير 
كل  لديون  إبقاء  مع  مالك  إلى مجرد 
ذمة  على  لتاريخ  لعقد   لسابقة 

 لشركة  DAR BIOUNA ش.م.م.
699 P

HAJAR AUTO
SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
رأسمالها  الجتماعي : 100.000 

درهم
مقرها  الجتماعي : تجزئة لوجيمو 

 لزيقة 58  لرقم 92  لطابق  لسفلي  
حي  إليارة عين  لشق  لد ر  لبيضاء

 لحل  ملسبق للشركة
محضر  لجمع  لعام  بمقت�سى 
بالد ر  لبيضاء   الستثنائي  ملؤرخ 
شركاء  قرر   ،2021 ماي   10 بتاريخ 

 لشركة ما يلي :

 لحل  ملسبق للشركة.
تعيين  لسيد رشيد جبار كمصفي 

للشركة.
تجزئة   : ب  مقر  لتصفية  تحديد 
لوجيمو  لزيقة 58  لرقم 92  لطابق 
 لسفلي  حي  إليارة عين  لشق  لد ر 

 لبيضاء.
بكتابة  تم  إليد ع  لقايوني 
 لضبط لدى  ملحكمة  لتجارية بالد ر 
 لبيضاء بتاريخ 17 ماي 2021، تحت 

رقم 778162.
لإلشارة و لبيان

700 P

 STE INGENIERIE
 LOGISTIQUE

 ET COMMERCE
INTERNATIONAL

I.L.C.I 
 SARL

شركة ذ ت مسؤولية محدودة 
وعنو ن مقرها الجتماعي : 22 إقامة 

 لنخيل ـ شارع  لقو ت  ملسلحة 
 مللكية - ـاملحمدية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
10993

قفل  لتصفية
بمقت�سى  ملحضر  ملصادق 
طرف  لجمعية  لعامة  من  عليه 
 INGENIERIE لشركة   الستثنائية 
 LOGISTIQUE  COMMERCE
 INTERNATIONAL SARL  I.L.C.I
حل  تقرر   2020 أكتوبر   30 بتاريخ 
 INGENIERIE LOGISTIQUE ET
COMMERCE INTERNATIONAL
شركة ذ ت مسؤولية محدودة، مبلغ 
وعنو ن  درهم   500.000 رأسمالها 
مقرها  الجتماعي : 22 إقامة  لنخيل، 
شارع  لقو ت  ملسلحة  مللكية 

 ملحمدية.
نشاط  لشركة  لتوقف  يتيجة 

بسبب  لوفاة.
إليز بيط  إيلين  وعينت  لسيدة 
زيقة   10 وعنو نها  أبويديز   ملسؤولة 
دي أويجوفينموريار لي أفينياو فرنسا 

كمصفية  لشركة.

إنعقاد  لجمعية  لعامة  ثم  وقد 
 2020 أكتوبر   30 بتاريخ   لختامية 
شارع  لقو ت  إقامة  لنخيل،   22 في 

 ملسلحة  مللكية -  ملحمدية.
بكتابة  تم  إليد ع  لقايوني 
باملحكمة  البتد ئية   لضبط 
 18/01/2021 بتاريخ  باملحمدية 

تحت رقم 112.
701 P

STE KRAYFA AGRICOLE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

 ذ ت  لشريك  لوحيد
رأسمالها : 100.000 درهم

مقرها  إلجتماعي : 32  شارع 117 
و د تانسيفت  أللفة ـ  لد ر  لبيضاء

 لسجل  لتجاري : 117195
قفل تصفية للشركة

عقد  لجمع  لعام  بمقت�سى 
 الستثنائي بتاريخ 27/01/2021 قرر 

مساهم  لشركة ما يلي :
  ملصادقة على  لحسابات  لنهائية 

للشركة. 
 إبر ء مصفي   لشركة  قريفة عبد 
لبطاقة  لتعريف   لكريم  لحامل 

. BK 88910 لوطنية رقم 
تصفية  لعملية  و لقفل  لنهائي 

 لشركة.
بكتابة  تم  إليد ع  لقايوني 
 لضبط لدى  ملحكمة  لتجارية بالد ر 
 لبيضاء بتاريخ 06/05/2021   تحت 

رقم 16951.
702 P

 STE AVIATSUN INDUSTRY
 PARTNERS

SARL
شركة محدودة  ملسؤولية
 رأسمالها : 100.000 درهم

 RC :132655
 لد ر  لبيضاء 
إغالق تصفية 

محضر  لجمع  لعام  بمقت�سى 
مارس   09 بتاريخ  للشركة   الستثنائي 
تقرر  أعاله  للشركة  ملذكورة   2021

ما يلي :
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إغالق  لتصفية.
رفيق  ذمة  ملصفي  لسيد  إبر ء 
حميد  مليلي  لحامل للبطاقة  لوطنية 
                                                      .B 55105

بكتابة  تم  إليد ع  لقايوني   
لدى  ملحكمة  لتجارية   لضبط 
تحت   2021 21  بريل  في  بالبيضاء 

   . 775237
703 P

 STE  HB PRESTATION
SARL

عقد  لجمع  لعام  بمقت�سى 
        07/01/2021 بتاريخ   إلستثنائي 
مساهمو  لشركة  لسيد.باهي  قرر 

 لحسين  ما يلي :
 لتصفية  لنهائية للشركة.

على  لسجل  لتجاري   لتشطيب 
رقم 120135.

لدى  باإليد ع  لقايوني  تم  لقيام 
باملحكمة  لتجارية ب   كتابة  لضبط 

768853 بتاريخ 05/03/2021 .
ملخص من أجل  لنشر

704 P

 STE GOLD PPAER
S.A.R.L

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
رأسمالها : 100.000 درهم

 Gh ملقر : سيدي  لبريو�سي 2 طابق 
2-17  لتقدم مجموعة

 لد ر  لبيضاء
 لسجل  لتجاري عدد : 273275

حل شركة
يوم  محضر  ستثنائي  بمقت�سى 
 GOLD 22/03/2021، قررت  شركة
بإسهاب  PAPER S.A.R.L  ملعرفة 

أعاله ما يلي :
 GOLD PAPER شركة  حل 

.S.A.R.L
تعيين  لسيد  رشيدأصفار مصفي 

 لشركة.
-  لبريو�سي  هو   مكان  لتصفية 
-Gh 2-17  لتقدم  طابق   2 سيدي 

مجموعة  لد ر  لبيضاء.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

بتاريخ  بالبيضاء   لتجارية 

17/05/2021 تحت رقم 778311.

705 P

FLORANIUM
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رأسمالها : 10.000 درهم

تصفية مسبقة  للشركة
تعيين مأمور  لتصفية

لشركاء  غير  لعادي   لجمع  لعام 

ذ ت  شركة   FLORANIUM شركة 

 : رأسمالها   ملسؤولية  ملحدودة، 

25 يوليو  10.000 درهم، قرر بتاريخ 

2018،  ملو فقة على :

يتيجة  للشركة  مسبقة  تصفية 

عدم تحقيق أهد فها  ملتوخاة.

بوبكر  بنهيمة  تعيين  لسيد 

ومقر  لتصفية  للشركة  كمصفي 

زيقة  ز وية   98  : هو  ملقر  الجتماعي 

حي   21 وزيقة  ليسمين،  ميموز  

 لر حة محل رقم 21  لد ر  لبيضاء.

بكتابة  تم  إليد ع  لقايوني 

 لضبط لدى  ملحكمة  لتجارية بالد ر 

 ،2021 أبريل   30 بتاريخ   لبيضاء 

تحت رقم 776573.
لإلشارة و لبيان

706 P

MEKANIKA DONUS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

)شركة في طور  لفسخ(

-  لجمع  لعام  الستثنائي   1

 »MEKANIKA DONUS« للشركة 

ش.م.م قرر ما يلي :

للشركة  -  لفسخ  الستباقي   1

بسبب  لصعوبات ذ ت  لطابع  ملالي، 

 لتجاري و إلد ري.

مغربي  محمد  أبوس  -  لسيد   2

فبر ير   5 بتاريخ   لجنسية  ملزد د 

للبطاقة  لوطنية  و لحامل   1988

مصف  لشركة  هو   B330919 رقم 

.»MEKANIKA DONUS«

مقر  لتصفية هو : 26 محج مرس 
 ،3 رقم  شقة   ،1  لسلطان،  لطابق 

 لد ر  لبيضاء.
II - تم  إليد ع  لقايوني في  ملحكمة 
رقم  تحت  بالد ر  لبيضاء   لتجارية 

730275 بتاريخ 11 فبر ير 2020.
707 P

ATELIER D’ART DU BOIS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

شريك و حد
برأسما1 : 100.000 درهم

 ملقر  الجتماعي : 110 شارع 
 لزرقطوني إقامة حماد  لشقة 1 

 لد ر  لبيضاء
 لتصفية  لنهائية للشركة

شروط  الجتماع  لعام  بموجب 
 ،2021 أبريل   2 بتاريخ   الستثنائي 
للشركة،  تقرر  لتصفية  لنهائية 
تتوقف  لشركة عن  لوجود  وبالتالي 
نهاية  و لشطب(  ) لتصفية  نهائيا 

والية  ملصفي  لسيد مر د  لبوري.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 17 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء   لتجارية 

ماي 2021، تحت رقم 778108.
708 P

STE MAROCOPIL
SARL AU

عقد  لجمع  لعام  بمقت�سى   -  I
10.08.2020  قرر  بتاريخ   الستثنائي 

مساهمو  لشركة ما يلي :
تصفية  لشركة.

بدر  تعيين  لسيد   قرر  لشركاء 
للبطاقة   لزمان  لوز ني  لحاملة 
للقيام   B1018 رقم   لوطنية 

بالتصفية.
مقر  لتصفية هو : 26 شارع مرس 
 لسلطان  لطابق  الو1  لشقة رقم 3 

 لد ر  لبيضاء.
باإليد ع  لقايوني  تم  لقيام    -  II
باملحكمة  كتابة  لضبط  لدى 
بتاريخ  بالد ر  لبيضاء   لتجارية  

10/05/2021 تحت رقم 777701.
709 P

الشركة العامة للنقل 
واللوجستيك

 ش.م.م.

 COMPAGNIE GENERALE

 DE TRANSPORT ET DE

(LOGISTIQUE Sarl (AU

.»C.G.T.L«

مجموعة  لتقدم مجمع  لسكن 

2-17   لطابق سيدي  لبر يو�سي  - 

 لد ر  لبيضاء 

بمقت�سى محضر  لجمعية  لعامة 

بالد ر  لبيضاء   الستثنائية  ملنعقدة 

بتاريخ 22/01/2021 بالبيضاء تم ما 

يلي :

تفويت  لحصص  على   ملصادقة 

من  لسيد  تمت   الجتماعية  لتي 

لفائدة  لسيد  عبد  لكريم   لصادق 

ضحوكي عاد1.                                                           

قبو1  ستقالة  لسيد  لصادق 

كمسير  منصبه  من  عبد  لكريم 

للشركة.

كمسير  ضحوكي  تعيين  لسيد 

وحيد للشركة.
تحيين  لقايون  على   ملصادقة 

 ألسا�سي للشركة.

تم  إليد ع   :  إليد ع  لقايوني 

 لقايوني لدى كتابة  لضبط باملحكمة 

 11 بتاريخ  للد ر  لبيضاء   لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 778009.
بمثابة مقتطف وبيان

710 P

AFRIFRUIT
SOCIETE ANONYME

AU CAPITAL 132.976.100 Dh

 SIEGE SOCIAL : 277, 279

 BOULEVARD ZERKTOUNI -

CASABLANCA

RC : CASABLANCA - 281151

IF : 11131811

محضر  لجمع  بمقت�سى 

و ستثنائي  عادي   لعام  ملختلط 

فبر ير   1 بتاريخ  للمساهمين  ملنعقد 

2021، تقرر ما يلي :
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لعدد  تغيير  لحد  ألق�سى   -  1
مجلس  إلد رة  ملنصوص  أعضاء 
إلى  في  لنظام  ألسا�سي للشركة  عليه 

)7( سبعة.
في  لنظام  مو زي  تعديل   -  2

 ألسا�سي تبعا لذلك.
إضافيين  مديرين  تعيين   -  3
وهما  ملجلس  إلد رة،  جديدين 
فرن�سي  إيجوتو،  آرثر  -  لسيد   1
رقم  جو ز  لسفر  وحامل   لجنسية 
20FV02083 و 2 -  لسيد حسن بن 
و لحامل  مغربي  لجنسية   لجرفي، 
 BE712172 رقم  للبطاقة  لوطنية 
حتى  أي  سنو ت،  ست   )6( ملدة 
سيبت   جتماع  لجمع  لعام  لذي 
في حسابات  لسنة  ملالية  ملنتهية   في 

 30 يوييو 2026.
1 - يقل  ألسهم إلى أعضاء مجلس 

 إلد رة  لجدد.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 لتجارية بالد ر  لبيضاء بتاريخ 1 ماي 

2021 تحت رقم 776961.
لالستخر ج و إلشارة

711 P

STE AMANO NEGOCE
s.a.r.l au

شركة ذ ت مسؤولية محدودة 
لشريك وحيد

مقرها  لرئي�سي :  10  زيقة  لحرية 
 لطابق 3  لشقة رقم 6 

 لد ر  لبيضاء 
ملحضر  لجمع  لعام  تبعا 
بتاريخ للشركة  ملنعقد    الستثنائي 

 11 فبر ير 2021 تقرر ما يلي :
تحويل  ملقر  لرئي�سي  لحالي 
للشركة  من 10 زيقة  لحرية  لطابق 
إلى  6  لد ر  لبيضاء  رقم  3  لشقة 
مركز  مجموعة  إلسكان  لنهضة، 
 NHDCC5M027 تجاري  لنهضة رقم

DRC سيدي مومن  لد ر  لبيضاء.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 15 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء   لتجارية 

مارس2021 تحت رقم 769966.
712 P

 STE MAROC ELECOT 
تيليكو  ملغرب

ش. م. م

 رأسمالها : 5.000.000 درهم

 ملقر  الجتماعي : رقم 169 زيقة 

أنسرين و زيقة  لريان,  لطابق  ألو1، 

حي  لر حة،  لد ر  لبيضاء

سجل تجاري عدد :  51 055 

بمقت�سى عقد عرفي  منجز بتاريخ 

شركة  شركاء  قرر   2021 أبريل    20

TELECO MAROC     تيليكو  ملغرب    

ش.م.م ما يلي :

بالد ر  مقره   لشركة  فرع  إنشاء 

عبد  شارع  سكن  ملنار   52  لبيضاء 

 ملؤمن.   

 
ً
تعيين  لسيد جمالي  ملأمون مسير 

للفرع وملدة زمنية غير محدودة.

جميع  لعقود  في  ممثل   لفرع 

بمجرد  لتوقيع  لبسيط  به   لخاصة 

للسيد جمالي  ملأمون وملدة زمنية غير 

محدودة.

كتابة  لدى  تم  إليد ع  لقايوني 

بالد ر  باملحكمة  لتجارية   لضبط 

 لبيضاء بتاريخ   20/05/2021 تحت 

رقم 779123.

713  P

CHICO’S CHICKEN
بتاريخ  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

قرر  لشريكان  ،2021 مارس   10 

 ما يلي :

حل مسبق للشركة.

للشركة  لسيد  مصف  تسمية 

 لقر�سي فهد بمقر  لشركة.

في  لقايون  ألسا�سي  تعديالت 

للشركة.

تم  إليد ع   :  إليد ع  لقايوني 

لدى  بكتابة  لضبط   لقايوني 

بتاريخ بتمارة    ملحكمة  البتد ئية 

 17 ماي 2021 تحت رقم 5670.
مقتطف وبيان

714 P

 ستدر ك خطإ وقع بالجريدة 

  لرسمية عدد 5653 بتاريخ

3 مارس 2021 صفحة رقم 1113

 OBERTHUR

TECHNOLOGIES MAROC

بدال من :

 OBEST POUR TECHNOLOGIES

MAROC

......................................................

............................................................

يقرأ :

 OBERTHUR TECHNOLOGIES

MAROC

......................................................

...........................................................

. ) لباقي ال تغيير فيه.(

PHARMA WAVE

SARL AU

 ملقر  الجتماعي 6  شارع  ملسيرة  

أوالد مبارك  بني مال1 

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

إعد د  لقايون  تم   28/1/2021

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد   ملحدودة 

تحمل   لخصائص  لتالية :

  pharma wave تسمية  لشركة 

.SARL AU

6 شارع  ملسيرة   :  ملقر  الجتماعي 

أوالد مبارك بني مال1.

 لغرض : بيع مو د  لصيدلة.

رأس  ملــا1 : 100.000.00درهم.

 لسنة  ملـالية :  لسنة  مليالدية.

مدة  لشركة : 99 سنة.

 ملسير و لشريك  لوحيد مصطفى 

 لصمدي.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

       511  البتد ئية بني مال1   تحت رقم 

بتاريخ 10/5/2021.

1 C

JOY BAKERY
 تأسيس شركـة

شركـة محدودة  ملسؤولية 
رأسمالها 10.000.00  درهم

 ملقر  الجتماعي:  قامة عاليا، شارع 
 GHK27 جبر ن خليل جبر ن، عمارة

B12،  لرسم  لعقاري 189.115 
 لطابق  لر بع،  لجديدة.

 رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري:
18109

طرف  من   محرر  عقد  بمقت�سى 
موثقة  خشعان،  يو 1   الستادة 
08  بريل   بتاريخ  بتاريخ  بالجديدة، 
13  بريل  بتاريخ   مسجل   ،2021
إعد د  لقايون  ألسا�سي  تم   ،2021
باملميز ت  لشركة محدودة  ملسؤولية 

 لتالية:
محدودة  شركـة  شكل  لشركة: 

 ملسؤولية.
.JOY BAKERY : تسمية  لشركة

مقشدة  مخبزة  غـرض  لشركة: 
وبيع  لعجائن  لغذ ئية بالتقسيط.

عنو ن  ملقر  الجتماعي:  قامة 
جبر ن،  خليل  جبر ن  شارع  عاليا، 
عمارة GHK27 B12،  لرسم  لعقاري 

189.115  لطابق  لر بع،  لجديدة.
في  محدد  رأسما1  لشركة:  ملبلغ 
  100 إلى  مقسم  درهم   10.000.00
 100.00 بقيمة  حصة  جتماعية 
على  موزعة  للحصة  لو حدة   درهم 

 لشريكين كالتالي: 
 95 لحلو:  شيخ  عاليا  -  لسيدة 

حصة  جتماعية.
 :»  Société » STE NARAM  - 

05 حصة  جتماعية.
وتسيرها    تدير  لشركة   لتسيير: 
محدودة  غير  ملدة  و  وحيدة  كمسيرة 
لحلو  لحاملة  شيخ  عاليا   لسيدة 
رقم  للتعريف  للبطاقة  لوطنية 

 .BK195117
تم  إليد ع   إليد ع  لقايوني: 
لدى  بكتابة  لضبط   لقايوني 
بتاريخ  بالجديدة   ملحكمة  البتد ئية 

07 مايو 2021 تحت رقم 26131.
خالصة وبيان

2 C
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 NOUVELLE ETUDE ET
SERVICE NES
تأسيس شركـة

شركـة محدودة  ملسؤولية

 ذ ت شريك وحيد
رأسمالها 100 000.00  درهم

 ملقر  الجتماعي: 12، شارع محمد 

 لخامس،  قامة زرياب،  لطابق 

 لثاني،  لشقة رقم 6،  لجديدة.

 رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري:

18113

من  محرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 

مسجل   ،2021 12  بريل  بتاريخ 

إعد د  تم   ،2021 مايو   01 بتاريخ  

محدودة  لشركة   لقايون  ألسا�سي 

 ملسؤولية باملميز ت  لتالية:

محدودة  شركـة  شكل  لشركة: 

 ملسؤولية د ت شريك وحيد.

 NOUVELLE  : تسمية  لشركة 

ETUDE ET SERVICE *NES

لإلنعاش  مقاولة  غـرض  لشركة: 

و شغا1  و لهندسة  ملديية   لعقاري 

 لبناء و  الشغا1  ملختلفة.

 ،12 عنو ن  ملقر  الجتماعي: 

شارع محمد  لخامس،  قامة زرياب، 

 ،6 رقم   لطابق  لثاني،  لشقة 

 لجديدة.
في  محدد  رأسما1  لشركة:  ملبلغ 

100 000.00 درهم مقسم إلى 1000  

 100.00 بقيمة  حصة  جتماعية 

في  سم  للحصة  لو حدة   درهم 

 لشريك  لوحيد: 

 1000 -  لسيد عبد هللا  لتيسير: 

حصة  جتماعية.

ويسيرها    يدير  لشركة   لتسيير: 

هللا  عبد  محدودة  لسيد  غير  ملدة 

للبطاقة  لوطنية   لتيسير  لحامل 

.JA86287 للتعريف رقم

تم  إليد ع   إليد ع  لقايوني: 

لدى  بكتابة  لضبط   لقايوني 

بتاريخ    بالجديدة   ملحكمة  البتد ئية 

10 مايو 2021 تحت رقم 26133.
خالصة وبيان

3 C

COURSE IMMO
شركـة محدودة  ملسؤولية 

رأسمالها  10.000.00 درهم

 ملقر  الجتماعي:12،  زيقة محمد 

بلعربي  لعلوي، كدية  بن  دريس، 

 لجديدة.

 رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري :

15717

رفع رأسما1 شركـة
بالجديدة   محرر  عقد  بمقت�سى 

بلكحل  عبد  الله  من طرف  الستاد 

12  بريل  بتاريخ  بالجديدة،  موثق 

16  بريل  بتاريخ   مسجل   ،2021

2021، تقرر ما يلي :

رأسما1  لشركة  من   لرفع 

قدره ملي  بمبلغ    ملذكورة  عاله 

من  بدلك  لينتقل  درهم  مليون   16  

مبلغ   درهم  لى    10.000.00  مبلغ 

 160.000 بخلق  درهم   16.010.000

 100.00 بقيمة  حصة  جتماعية 

للحصة  الجتماعية  لو حدة  درهم 

بمساهمة عينية  في رأسما1  لشركة 

طرف   لسيد  من   ملذكورة  عاله 

 لحسين  بو  لهو1 مفصلة كالتالي:

في  مللك  حقه  ملشاع  من   1/2  •

 ملسمى » RAHA II « ، عبارة عن  رض 

عارية بجماعة  لحوزية، د ئرة  زمور، 

 03 Ha 18 مساحته   قليم  لجديدة 

Are 28 Ca موضوع  لرسم  لعقاري 

112.327/08 وهو  لحق  ملشاع  لدي 

تبلغ مساحته 17.111  متر مربع.

 « مجموع  مللك  ملسمى  وكد    •

LAHSSINIA « عبارة عن  رض عارية 

فالحية باوالد بوعزيز  قليم  لجديدة 

موضوع   91 Are 73 Ca مساحته 

.Z/1372 لرسم  لعقاري 

تم  إليد ع   إليد ع  لقايوني: 

لدى  بكتابة  لضبط   لقايوني 

بتاريخ  بالجديدة   ملحكمة  البتد ئية 

28  بريل 2021 تحت رقم 26380.
خالصة وبيان
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STE AHLAM FRERE
SARL AU

 لعنو ن :  دوز فم  لعنصر 
بني مال1

رقم  لتقييد بالسجل  لتجاري  :
11131

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
ذ ت  شركة   تم  نشاء   01/2/2021
د ت  لشريك   ملسؤولية  ملحدودة  
 لوحيد     تحمل   لخصائص  لتالية :
 STE AHLAM  FRERE :لتسمية 

  SARL AU
بني  فم  لعنصر  :  دوز   لعنو ن 

مال1
درهم     100000 رأس  ملــا1 
 – و  لبناء   لغرض  الشغا1  لعامة 

يقل  لبضائع - شغا1  الغر س 
 لسنة  ملـالية:  لسنة  مليالدية

مدة  لشركة: 99 سنة
 ملسير : لحسن  يت بناصر 

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 البتد ئية بني مال1  تحت رقم    511

 تاريخ03/05/2021.
5 C

SOSIETE CAFE LA CASSIA
SARL AU

شركـــــة ذ ت  ملسؤوليــــة  ملحــــدودة 
بشريـــــك و حـــــد

رأسمالهـــــا 10.000,00 درهـــــم
مقرها  الجتماعي: كابــــــــــو ييكــــــــــرو 

مركــــــــــب الكاسيـــــــــا -1 مرتيــــــــــل
عقــــــــــد  لتأ سيــــــــــس

عرفـــي  عقـــد  ملقتضيـــات  طبقـــا 
بتطـــو ن,   26/01/2021 في:   ملـــؤرخ 
تأسيـــس  لقايـــــــون  ألساســـي  تـــم 
ذ ت  ملسؤوليـــة  ملحـــدودة  لشركـــة 
بشريـــــك و حـــــد باملو صفـــات  لتاليـــة :

     cafe la cassia :تسميــــة  لشركــــــــة
أغـــــر ض  لشركـــــة:  لشركـــة 

تأسســـت لألغـــر ض  لتاليـــة :
غرف   ، جميع  ملقاهي   ستغال1 
 لشاي،  لحلويات،  لوجبات 

 لخفيفة.

 لسندويشات،  لبيتزرياس، 
وخدمات  لوجبات  لغذ ئية

عــام  لعمليــات  لتجاريـة  وبشكــل 
بأحــد  ألغــر ض   ملاليــة  ملرتبطــة 

 ملذكــورة 
ييكــــــــــرو  كابــــــــــو   ملقر  الجتماعي: 

مركــــــــــب الكاسيـــــــــا -1 مرتيــــــــــل
تحــــدد  لقــــد  -  لرأسمــــــــــــا1:    
قدره.    مبلــــغ  فـــــي  رأسمــــا1  لشركــــة 
إلـــى  مقســـم  درهـــم   10.000،00
100حصـــة مـــن فئـــة 100 درهـــم لكـــل 

حصـــة مفوتـــة كمـــا يلـــي:
يصــــل  :  ليــــــــــاس  ورز ن   لسيــــد 
إلــى   1 مــن  مرقمـة  حصـة  إلــــى100 

.100
فـــي  مـــدة  لشركـــة  حـــددت   :  ملـــدة 
99 سنـــة  بتـــــد ء مـــــن تاريــــخ  لتسجيـل 

بالسجـل   لتجـاري. 
صالحيـة  أسنــدت  لقـد   :  لتسيير 
إلـى  لسيـد  ليــاس  تسييــر  لشركـة 
غيـر  ملـدة  و حـد  كمسيـر   ورز ن 

محـددة.
كتابـة  لـدى  تــم  إليـد ع  لقايويـي 
 لضبـط باملحكمـة  البتد ئيـة بتطـو ن 
رقـــم  تحــت   07/05/2021 بتاريـخ: 

.1026
بالسجـــل  وتقييــــد  لشركـــة 

 لتجـــاري تحـــت رقم : 29389.
مقتطـــف مـــن أجـــل  لبيـــان و لنشـــر

6 C

TIT TRANSFERT
تأسيس شركـة

شركـة محدودة  ملسؤولية د ت 
شريك وحيد

رأسمالها 10.000.00  درهم
 ملقر  الجتماعي: شارع محمد 

 لخامس، جماعة موالي عبد هللا، 
 والد بوعزيز  لشمالية ،  قليم 

 لجديدة.
 رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري:

17863
من  محرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 
مسجل   ،2021 مارس   01 بتاريخ 
إعد د  تم   ،2021 مارس   11 بتاريخ  
محدودة  لشركة   لقايون  ألسا�سي 

 ملسؤولية باملميز ت  لتالية:



عدد 5666 - 21 شو 1 1112 )2 يوييو 2021)الجريدة الرسمية   11072

محدودة  شركـة  شكل  لشركة: 
 ملسؤولية د ت شريك وحيد.

 TIT«  : تسمية  لشركة 
»TRANSFERT

لبيع  تاجر   : غـرض  لشركة 
 ملعد ت  ملعلوماتية..

مقاولة لألشغا1  ملختلفة و شغا1 
 لبناء.

شارع   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
محمد  لخامس، جماعة موالي عبد 
،  قليم  بوعزيز  لشمالية  هللا،  والد 

 لجديدة.
في  :  ملبلغ محدد  رأسما1  لشركة 
  100 إلى  مقسم  درهم   000.00  10
 100.00 بقيمة  حصة  جتماعية 
في  سم  للحصة  لو حدة   درهم 

 لشريك  لوحيد: 
-  لسيد زكرياء ياجيد: 100 حصة 

 جتماعية.
ويسيرها   يدير  لشركة   لتسيير: 
 لسيد زكرياء ياجيد  لحامل للبطاقة 

.HA51287 لوطنية للتعريف رقم 
تم  إليد ع   :  إليد ع  لقايوني 
لدى  بكتابة  لضبط   لقايوني 
بتاريخ    بالجديدة   ملحكمة  البتد ئية 

21 مارس 2021 تحت رقم 26205.
خالصة وبيان

7 C

VINCIO
تأسيس شركـة

شركـة محدودة  ملسؤولية د ت 
شريك وحيد

رأسمالها 10.000.00  درهم
 ملقر  الجتماعي : دو ر لهو ورة ، 
جماعة موالي عبد هللا،  قليم 

 لجديدة . 
 رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري :

18087
في   مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لقايون  تم   ،2021 15  بريل 
محدودة  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

باملميز ت  لتالية:
محدودة  شركـة  شكل  لشركة: 

 ملسؤولية د ت شريك وحيد.

» VINCIO« : تسمية  لشركة
:  شغا1  لبناء  غـرض  لشركة 

و لهندسة  ملديية.
دو ر   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
هللا،  عبد  موالي  جماعة  لهو ورة، 

 قليم  لجديدة. 
في  :  ملبلغ محدد  رأسما1  لشركة 
   1000 إلى  مقسم  درهم   10.000.00
 100.00 بقيمة  حصة  جتماعية 
في  سم  للحصة  لو حدة   درهم 

 لشريك  لوحيد: 
-  لسيد عبد  لفتاح جوهر: 1000 

حصة  جتماعية.
ويسيرها  يدير  لشركة   لتسيير: 
ملدة غير محدودة  لسيد عبد  لفتاح 

جوهر.
تم  إليد ع   إليد ع  لقايوني: 
لدى  بكتابة  لضبط   لقايوني 
بتاريخ  بالجديدة   ملحكمة  البتد ئية 

01 مايو 2021 تحت رقم 26112.
خالصة وبيان

8 C

STE LAMA LAMAR
SARL AU

 لعنو ن : حي زيز طريق خريبكة 
 لفقيه بن صالح 

  رقم  لتقييد بالسجل  لتجاري 
1699

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
22/01/2021 تم  نشاء شركة  ذ ت 
د ت  لشريك   ملسؤولية  ملحدودة  
 لوحيد     تحمل   لخصائص  لتالية :

 لتسمية: 
STE LAMA LAMAR SARL AU 

  لعنو ن :
بن  زيز طريق خريبكة  لفقيه  حي 

صالح 
رأس  ملــا1 100000 درهم  ملقسم 

 لى 1000 حصة  في ملك  لسيدة
فتيحة  لرقيوي و لحاملة للبطاقة 
IB95235  لقاطنة  رقم   لوطنية 

برياض  لسالم  لرقم 11  بني مال1
 لسنة  ملـالية:  لسنة  مليالدية

مدة  لشركة: 99 سنة
 ملسير : فتيحة  لرقيوي  

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
تحت  صالح   بن   البتد ئية  لفقيه 

رقم 126 تاريخ22/01/2021.
9 C

DAK CONFORT
 SARL

شـركـة ذ ت مسؤولية محدودة
رأسمالها 100.000.00 درهم

مقرها : حي  لسالم رقم 1155 
 لد خلة

عرفي  عقد  بمقت�سى   : تأسيـــس 
إحد ث  تم   ،  01/03/2021 بتاريخ  
ذ ت  لشـركـة   لقايون  ألسا�سي 

مسؤولية محدودة.
  DAK CONFORT  :  لتسميــة 

 SARL
شـركـة ذ ت مسؤولية محدودة 

سو ء  تهدف  لشركة   :  لهــدف 
لحسابها  خارجه  أو  د خل  ملغرب 

 لخاص أو لحساب  لغير إلى : 
خدمات   ، ،مقهى  د ر  لضيافة   -
 ، باتسري  مخبزة-  مقهى-   ملطعم- 
فندق،فضاء ترفيهي لأللعاب، تنظيم 
 لحفالت و ملؤتمر ت، كر ء  ملعد ت  .
جميع  لعمليات  كذلك 
لها   لصناعية،  لتجارية،  ملالية  لتي 
عالقة مباشرة أو غير مباشرة بالهدف 

 إلجتماعي. 
 ملقر  الجتماعي:  حي  لسالم رقم 

1155 ، لد خلة.
تاريخ  من  سنة  بتد ء   99  ملــدة: 

 لتأسيس  لنهائـي
في  رأس  ملا1  حدد   : رأس  ملـا1 
مبلغ 100.000.00 درهم مقسم على 
درهم،    100 فئة  من  حصة   1000

للو حـد لفائدة  لسيد ن : 
• جال1 هيثم  لحجامي 31 حصة

• هشام  كرض 33 حصة
• بصير  لياسعة  33 حصة

 لتسييـر :عهـد تسييـر  لشركـة إلى 
 لسيد:  جال1 هيثم  لحجامي

فاتـح  من  تبتـدئ   :  لسنـة  ملاليـة 
كل  من  دجنبـر   31 في  وتنتهـي  ينايـر 

سنـة.

 ألربــاح : %5 لالحتياط  لقايـــويـي.
تـم  إليـد ع   :  إليــد ع  لقايـويـي 
لواليـة  باملحكمـة  البتد ئية   لقايـويـي 
جهـة  لد خلة - و دي  لذهب، بمدينـة 
تحـت   26/03/2021 يـوم   لد خلـة 
عـدد 190/2021 20 لسجل  لتجاري 

.17755
للنشر و لبيان

10 C

 EL MAHDAOUY
CHAUDRONERIE

SARL A ASSOCIE UNIQUE
شـركـة ذ ت مسؤولية محدودة 

لشريك وحيد
رأسمالها 100.000.00 درهم

مقرها : حي  لنهضة رقم 1071
-  لد خلة -

عرفي  عقد  بمقت�سى   : تأسيـــس 
إحد ث  تم   ،  01/03/2021 بتاريخ  
ذ ت  لشـركـة   لقايون  ألسا�سي 

مسؤولية محدودة لشريك وحيد.
 EL MAHDAOUY  لتسميــة: 
 CHAUDRONERIE  SARL A

ASSOCIE UNIQUE
محدودة  مسؤولية  ذ ت  شـركـة 

لشريك وحيد
سو ء  تهدف  لشركة   :  لهــدف 
لحسابها  خارجه  أو  د خل  ملغرب 

 لخاص أو لحساب  لغير إلى : 
•  شغا1  للحام.

•  شغا1 مختلفة.
جميع  لعمليات  كذلك 
لها   لصناعية،  لتجارية،  ملالية  لتي 
عالقة مباشرة أو غير مباشرة بالهدف 

 إلجتماعي. 
 ملقر  الجتماعي:  حي  لنهضة رقم 

-1071  لد خلة.
تاريخ  من  سنة  بتد ء   99  ملــدة: 

 لتأسيس  لنهائـي
في  رأس  ملا1  حدد   : رأس  ملـا1 
مبلغ 100.000.00 درهم مقسم على 
درهم،    100 فئة  من  حصة   1000
 : لفائدة  لشريك  لوحيد  للو حـد 

رشيد  ملهدوي.
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 لتسييـر :عهـد تسييـر  لشركـة إلى 
 لسيد  لوحيد   : رشيد  ملهدوي

فاتـح  من  تبتـدئ   :  لسنـة  ملاليـة 
كل  من  دجنبـر   31 في  وتنتهـي  ينايـر 

سنـة.
 ألربــاح :  %5 لالحتياط  لقايـــويـي.

تـم  إليـد ع   :  إليــد ع  لقايـويـي 
لواليـة  باملحكمـة  البتد ئية   لقايـويـي 
 ، و دي  لذهب   - جهـة  لد خلة 
   26/03/2021 يـوم  بمدينـة  لد خلـة 
188/2021  لسجل  عـدد  تحـت 

 لتجاري رقم 17751.
للنشر و لبيان

11 C

SOUBAMEX A.M.D
 SARL

شـركـة ذ ت مسؤولية محدودة
رأسمالها 100.000.00 درهم

مقرها :  حي  ملطار شارع  ملقاومة رقم 
221-1   لد خلة

عرفي  عقد  بمقت�سى   : تأسيـــس 
إحد ث  تم   ،  08/03/2021 بتاريخ  
ذ ت  لشـركـة   لقايون  ألسا�سي 

مسؤولية محدودة.
 SOUBAMEX A.M.D  :  لتسميــة 

 SARL
شـركـة ذ ت مسؤولية محدودة 

سو ء  تهدف  لشركة   :  لهــدف 
لحسابها  خارجه  أو  د خل  ملغرب 

 لخاص أو لحساب  لغير إلى : 
-  شغا1  لبناء عامة.

تجارة   ، تسويق  ملو د  لغذ ئية   -
عامة.

جميع  لعمليات  كذلك 
لها   لصناعية،  لتجارية،  ملالية  لتي 
عالقة مباشرة أو غير مباشرة بالهدف 

 إلجتماعي. 
 ملقر  الجتماعي:  حي  ملطار شارع 

 ملقاومة رقم 1-221 ، لد خلة.
تاريخ  من  سنة  بتد ء   99  ملــدة: 

 لتأسيس  لنهائـي.
في  رأس  ملا1  حدد   : رأس  ملـا1 
مبلغ 100.000.00 درهم مقسم على 
درهم،    100 فئة  من  حصة   1000

للو حـد لفائدة  لسيد ن : 

• محمد  لهنيني  500 حصة.
• يوسف  لهنيني  500 حصة.

 لتسييـر :عهـد تسييـر  لشركـة إلى 
 لسيد :  محمد  لهنيني.

فاتـح  من  تبتـدئ   :  لسنـة  ملاليـة 
كل  من  دجنبـر   31 في  وتنتهـي  ينايـر 

سنـة.
 ألربــاح :  %5 لالحتياط  لقايـــويـي.

/-II  إليــد ع  لقايـويـي :
باملحكمـة  تـم  إليـد ع  لقايـويـي   
 - جهـة  لد خلة  لواليـة   البتد ئية 
يـوم  ، بمدينـة  لد خلـة  و دي  لذهب 
 156/12 23/03/2021   تحـت عـدد 

20 لسجل  لتجاري 17699.
للنشر و لبيان

12 C

STE ABDASUD
SARL A ASSOCIE UNIQUE
شـركـة ذ ت مسؤولية محدودة 

لشريك وحيد
رأسمالها 100.000.00 درهم

مقرها : حي  لحسني رقم 1319
-  لد خلة -

عرفي  عقد  بمقت�سى  تأسيـــس: 
إحد ث  تم   ،  08/02/2021 بتاريخ  
ذ ت  لشـركـة   لقايون  ألسا�سي 

مسؤولية محدودة لشريك وحيد.
 STE ABDASUD SARL :لتسميــة 

A ASSOCIE UNIQUE
محدودة  مسؤولية  ذ ت  شـركـة 

لشريك وحيد
سو ء  تهدف  لشركة   :  لهــدف 
لحسابها  خارجه  أو  د خل  ملغرب 

 لخاص أو لحساب  لغير إلى : 
عامة،  شغا1  •  شغا1  لبناء 

 الملنيوم و الينوكس، تجارة عامة.
•  لنقل.

جميع  لعمليات  كذلك 
لها   لصناعية،  لتجارية،  ملالية  لتي 
عالقة مباشرة أو غير مباشرة بالهدف 

 إلجتماعي. 
 ملقر  الجتماعي:  حي  لحسني رقم 

-1319  لد خلة.
تاريخ  من  سنة  بتد ء   99  ملــدة: 

 لتأسيس  لنهائـي

في  رأس  ملا1  حدد   : رأس  ملـا1 
مبلغ 100.000.00 درهم مقسم على 
درهم،    100 فئة  من  حصة   1000
 : لفائدة  لشريك  لوحيد  للو حـد 

سعيد كليقل
 لتسييـر :عهـد تسييـر  لشركـة إلى 

 لسيد  لوحيد : سعيد كليقل
فاتـح  من  تبتـدئ   :  لسنـة  ملاليـة 
كل  من  دجنبـر   31 في  وتنتهـي  ينايـر 

سنـة.
 ألربــاح :  %5 لالحتياط  لقايـــويـي.

تـم  إليـد ع   :  إليــد ع  لقايـويـي 
لواليـة  باملحكمـة  البتد ئية   لقايـويـي 
 ، و دي  لذهب   - جهـة  لد خلة 
   16/02/2021 يـوم  بمدينـة  لد خلـة 
257/2021  لسجل  عـدد  تحـت 

 لتجاري رقم 17105.
للنشر و لبيان

13 C

STE LNA BUILDING
SARL

شـركـة ذ ت مسؤولية محدودة
رأسمالها 100.000.00 درهم

مقرها :  حي  لسالم زيقة 12 رقم 80
   لد خلة

عرفي  عقد  بمقت�سى   : تأسيـــس 
إحد ث  تم   ،  01/03/2021 بتاريخ  
ذ ت  لشـركـة   لقايون  ألسا�سي 

مسؤولية محدودة.
  STE LNA BUILDING : لتسميــة 

 SARL
شـركـة ذ ت مسؤولية محدودة 

سو ء  تهدف  لشركة   :  لهــدف 
لحسابها  خارجه  أو  د خل  ملغرب 

 لخاص أو لحساب  لغير إلى : 
خدمات  وبيع  لعقار،  شر ء   -
وتتبع  تسيير   إلنعاش  لعقاري، 

مشاريع  كر ء مختلف  لعقار.
وتصدير،  عامة،  ستير د  تجارة   -

 شغا1 مختلفة.
جميع  لعمليات  كذلك 
لها   لصناعية،  لتجارية،  ملالية  لتي 
عالقة مباشرة أو غير مباشرة بالهدف 

 إلجتماعي. 

 ملقر  الجتماعي :  حي  لسالم زيقة 

12 رقم 80 ، لد خلة.

تاريخ  من  سنة  بتد ء   99  ملــدة: 

 لتأسيس  لنهائـي

في  رأس  ملا1  حدد   : رأس  ملـا1 

مبلغ 100.000.00 درهم مقسم على 

درهم،    100 فئة  من  حصة   1000

للو حـد لفائدة  لسيد ن : 

•  بر هيم مازيغ 500 حصة

• يدير مازيغ 500 حصة

 لتسييـر :عهـد تسييـر  لشركـة إلى 

 لسيد:   بر هيم مازيغ

فاتـح  من  تبتـدئ   :  لسنـة  ملاليـة 

كل  من  دجنبـر   31 في  وتنتهـي  ينايـر 

سنـة.

 ألربــاح : %5 لالحتياط  لقايـــويـي.

تـم  إليـد ع   :  إليــد ع  لقايـويـي 

لواليـة  باملحكمـة  البتد ئية   لقايـويـي 

جهـة  لد خلة - و دي  لذهب، بمدينـة 

تحـت   18/03/2021 يـوم   لد خلـة 

125/2021   لسجل  لتجاري  عـدد 

.17619
للنشر و لبيان

14 C

PROMAKIR

توسيع نشاط شركة

شركـة محدودة  ملسؤولية 

رأسمالها  100.000.00  درهم

 ملقر  الجتماعي: شارع  بن باديس ، 

تجزئة  لزهور 5، رقم 18،  لجديدة.

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري:

15831

محضر  لجمع  لعام  بمقت�سى 

للشركة  ملذكورة  عاله   الستثنائي 

بتاريخ 07 مايو 2021، مسجل بتاريخ 

10 مايو ،2021 قرر شركاءها ما يلي:

ليشمل  نشاط  لشركة  توسيع 

 لنشاطين  لتالين:
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•  النعاش  لعقاري.
•  لبناء و  لهندسة  ملديية.

للشركة  تحيين  لقايون  السا�سي 
تم   : لدلك. إليد ع  لقايوني  تبعا 
 إليد ع  لقايوني بكتابة  لضبط لدى 
بتاريخ  بالجديدة   ملحكمة  البتد ئية 

18 مايو 2021 تحت رقم 652.
خالصة وبيان

15 C

YASSAMINE ELKHAIR
شركـة محدودة  ملسؤولية د ت 

شريك وحيد
رأسمالها 10.000.00  درهم
 ملقر  الجتماعي: 06، شارع 

 بر هيم  لرود ني،  لطابق  لثاني، 
سيدي بنور.

 رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري:
3071

تأسيس شركـة
من  محرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بتاريخ 06 مايو 2021، مسجل بتاريخ  
إعد د  لقايون  تم   ،2021 مايو   09
محدودة  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

باملميز ت  لتالية:
محدودة  شركـة  شكل  لشركة: 

 ملسؤولية د ت شريك وحيد.
 YASSAMINE  : تسمية  لشركة 

.ELKHAIR
لإلنعاش  : مقاولة  غـرض  لشركة 

 لعقاري.
عنو ن  ملقر  الجتماعي : 06، شارع 
 بر هيم  لرود ني،  لطابق  لثاني، 

سيدي بنور.
:  ملبلغ محدد في  رأسما1  لشركة 
100 000.00 درهم مقسم إلى 1000  
 100.00 بقيمة  حصة  جتماعية 
في  سم  للحصة  لو حدة   درهم 

 لشريكة  لوحيدة: 
-  لسيدة خديجة ملوكي: 1000 

 لتسيير: يدير  لشركة ويسيرها كل 
كشريكة  ملوكي  خديجة  من  لسيدة 
مسيرة، و  لسيد ن  ملصطفى صمباتي 
باعتبارهما  صمباتي  بدر  لدين  و 

مسيرين غير شريكين.

على  ن يبقى  المضاء على  لوثائق 

خديجة  صالحيات  لسيدة  ضمن 

ملوكي.

تم  إليد ع   إليد ع  لقايوني: 

لدى  بكتابة  لضبط   لقايوني 

بنور  بسيدي   ملحكمة  البتد ئية 

رقم  تحت   2021 مايو   18 بتاريخ 

.3911
خالصة وبيان

16 C

tensiftconsultant

 GROUPE SCOLAIRE ECOLES

PRIVÉES ATTANCHIA

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

توسيع نشاط  لشركة 

tensiftconsultant

 ملكتب 2 عمارة  لطنطاوي زيقة 

 لصناعة ، 16000، آسفي  ملغرب

 GROUPE SCOLAIRE ECOLES

PRIVÉES ATTANCHIA شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  الجتماعي  لرقم 18 

زيقة 38 حي  ياس  سفي - 16000 

 سفي  ملغرب.

توسيع نشاط  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.1737

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تمت   2019 غشت   28 في   ملؤرخ 

نشاط  إلى  إضافة  ألنشطة  لتالية 

 لشركة  لحالي :

-  حضاية.

-  لتعليم  البتد ئي،  لتعليم 

 لثايوي  ملؤهل، لتعليم  لجامعي.

-  لتعليم  للغات.

-  لتدريب  الولي، 

و لريا�سي،  و ملستمر،و الحتر في، 

و لتكنولوجيا.

- دروس  لتقوية

- تنظيم  النشطة  لثقافية.

- تنظيم  النشطة  لترفيهية.

مستويين  على  -  لتباد1  لتقافي 

 لوطني و  لدولي.

و  لسفر  تنظيم  النشطة،   -

 لثقافي.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني   

شتنبر   05 بتاريخ  بآسفي    البتد ئية 

2019 تحت رقم 2016.

1I

tensiftconsultant

SERVICE AGRICOLE ABDA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وفاة شريك

tensiftconsultant

 ملكتب 2 عمارة  لطنطاوي زيقة 

 لصناعة ، 16000، آسفي  ملغرب

  SERVICE AGRICOLE ABDA

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 28 حي 

ك  قامة رياض  ملدينة  لجديدة - 

16000  سفي  ملغرب.

وفاة شريك
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.10187

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تم  إلعالم   2021 يناير   20 في   ملؤرخ 

عبيد  عبد  لسالم  بوفاة  لشريك 

 
ً
تبعا على  لورثة  حصصه  توزيع  و 

يناير   07 في  لرسم  إلر ثة  ملؤرخ 

2021 بالشكل  ألتي :

 5.250  لسيد)ة( صالح  عبيد  ،  

حصة .

 لسيد)ة(  سماء  عبيد  ،  2.625 

حصة .

 لسيد)ة(  ملهدي  عبيد  ،  5.250 

حصة .

 5.250   ، زهير  عبيد    لسيد)ة( 

حصة .

 لسيد)ة( فاطمة رحارب  ،  2.625 

حصة .

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
فبر ير   15 بتاريخ  بآسفي    البتد ئية 

2021 تحت رقم 171.
2I

مكتب بو لعلف و مكاوي

 CONSTRUCCIONES
 INIESTA Y JOCA INGENIERA

 Y CONSTRUCCIONES
 INIESTA

سابقا
 CONSTRUCCIONES Y 

TELHIDRA حاليا
إعالن متعدد  لقر ر تمكتب بو لعلف 

و مكاوي
 Forum Bab Abdelaziz Forum

 Bab Abdelaziz، 20020،
Casablanca  ملغرب

 CONSTRUCCIONES INIESTA
 Y JOCA INGENIERA Y

 CONSTRUCCIONES INIESTA
 CONSTRUCCIONES سابقا
Y TELHIDRA حاليا »شركة  

 ملساهمة«
وعنو ن مقرها  الجتماعي : 17 

ساحة باستور، إقامة باستور بيلد، 
 لطابق  لسادس، شقة رقم 05 
في  لد ر لبيضاء - -  لد ر لبيضاء 

 ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.172691

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
تم  تخاذ   2020 يوييو   29 في   ملؤرخ 

 لقر ر ت  لتالية: 
قر ر رقم 1:  لذي ينص على مايلي: 
إقالة  لسيد أيجيل هيريرو فالفيردي 
 ANGEL HERRERO VALVERDE

من مهامه كمدير للفرع 
قر ر رقم 2:  لذي ينص على مايلي: 
كل عقد يخص  لفرع يكون صحيح و 
إيبان  للسيد  بالتوقيع  ملشترك  ملزم 
 IBAN أورتويو  إيييستا  سلفادور 
  SALVADOR INIESTA ORTUNO
جيمينيز  إيييستا  أيطوييو  و  لسيد 
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ANTONIO INIESTA JIMENEZ
ينص  3:  لذي  رقم  قر ر 
تسمية  لفرع  تغيير  مايلي:  على 
 CONSTRUCCIONES  « من 
 INIESTA Y JOCA INGENIERA
إلى»    »  Y CONSTRUCCIONES
 CONSTRUCCIONES INIESTA Y

TELHIDRA «؛
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
ينص  0:  لذي  رقم  لبند  بند 
في  تعديل   أي  يوجد  ال  مايلي:  على 

مقتضيات  لنظام  ألسا�سي.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 11 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

يناير 2021 تحت رقم 761200.
3I

EUREXMA

CETMAB
إعالن متعدد  لقر ر ت

EUREXMA
 BD ABDELMOUMEN 187

 RES WALIL 3EME ETAGE 75
 BD ANFA ANGLE CLOS DE

 PROVENCE 9EME ETG APPT
 B108، 20000، CASABLANCA

MAROC
CETMAB »شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة ذ ت  لشريك  لوحيد«

وعنو ن مقرها  الجتماعي:  
103مجمع  ملامون  لطابق  ألو1 
 لرقم 1  - 20000 بوزييقة  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.181951
بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
تم  تخاذ   2020 دجنبر   11 في   ملؤرخ 

 لقر ر ت  لتالية: 
قر ر رقم 1:  لذي ينص على مايلي: 
يقل  ملقر  إلجتماعي  لى  لعنو ن  لتالي 
بابوم  لصخور  لسود ء  زيقة   27:

 لد ر  لبيضاء
على  ينص  2:  لذي  رقم  قر ر 
رأس  ملا1  الجتماعي  زيادة  مايلي: 
آالف  )عشرة  درهم   10،000.00

 190.000.00 بمبلغ  ستزيد  درهم( 

درهم )أربعمائة وتسعون ألف درهم( 

يز د إلى رأس ما1 500.000.00 درهم 

)خمسمائة ألف درهم(.

قر ر رقم 3:  لذي ينص على مايلي: 

جديد  لسيد  لبشير  مسير  تعيين 

رقم  للبطاقة  لوطنية  حامل   لتريكي 

Q11103

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

بند رقم 1:  لذي ينص على مايلي: 

تحديث  لنظام  ألساسيتم  إليد ع 

بالد ر  باملحكمة  لتجارية   لقايوني 

 2020 دجنبر   30 بتاريخ   لبيضاء  

تحت رقم 30 دجنبر 2020.

1I

MULTIDEP

MULTIDEP
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

MULTIDEP

إقامة هاجر 2  لعمارة 21  لرقم 1 

سيدي مومن ، 56000،  لبيضاء 

 ملغرب

MULTIDEP شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي إقامة 

هاجر 2  لعمارة 21  لرقم 1 سيدي 

مومن  لبيضاء 56000  لبيضاء 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

198305

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   30

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.MULTIDEP
جميع   : بإيجاز  غرض  لشركة 

 لحرف  و  ألشغا1 .
إقامة   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
1 سيدي  21  لرقم  2  لعمارة  هاجر 
56000  لبيضاء  مومن  لبيضاء 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : عديان  لياسمي   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 1000  : عديان  لياسمي   لسيد 

بقيمة 100 درهم.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد عديان  لياسمي عنو يه) ( 
21  لرقم  2  لعمارة  هاجر  إقامة 
56000  لبيضاء  مومن  سيدي   1

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد عديان  لياسمي عنو يه) ( 
21  لرقم  2  لعمارة  هاجر  إقامة 
56000  لبيضاء  مومن  سيدي   1

 ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 - بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

تحت رقم -.

5I

UNIVERS COMPTA SARL AU

TRANS-M1
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

UNIVERS COMPTA SARL AU
شقة 7،عمارة 16، زيقة أ، شارع 
 لجيش  مللكي م.ج ، 50000، 

مكناس  ملغرب
TRANS-M1 شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 38، 
درب سيدي  مبارك، تزيمي لكبيرة  - 

50000 مكناس  ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.16297

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تمت   2021 أبريل   08 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
محمد  )ة(  تفويت  لسيد 
حصة  جتماعية   1.000  لحسروف 
لفائدة   حصة   1.000 أصل  من 
 08 بتاريخ  طالبي  بال1  )ة(    لسيد 

أبريل 2021.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني   
أبريل   29 بتاريخ  بمكناس    لتجارية 

2021 تحت رقم 2196.

6I

UNIVERS COMPTA SARL AU

TRANS-M1
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

UNIVERS COMPTA SARL AU
شقة 7،عمارة 16، زيقة أ، شارع 
 لجيش  مللكي م.ج ، 50000، 

مكناس  ملغرب
TRANS-M1  شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 38، 
درب سيدي  مبارك، تزيمي لكبيرة - 

50000 مكناس   ملغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.16297

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تعيين  تم   2021 أبريل   08 في   ملؤرخ 
مسير جديد للشركة  لسيد)ة( طالبي 

بال1 كمسير وحيد
تبعا لقبو1  ستقالة  ملسير.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
أبريل   29 بتاريخ  بمكناس    لتجارية 

2021 تحت رقم 2196.

7I
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FIDUBAC SARL

NEGOINTER
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

حل شركة

FIDUBAC SARL

162مكرر شارع يوسف  بن تاشفين 

 NADOR، لشقة رقم 11  لناضور 

62000، nador maroc

NEGOINTER شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد)في 

طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إلجتماعي  والد 

ميمون شارع 80 رقم 32  لناظور - 

62000  لناظور  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.18251

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

حل  تقرر   2021 أبريل   12 في   ملؤرخ 

ذ ت  محدودة  مسؤولية  ذ ت  شركة 

 لشريك  لوحيد NEGOINTER  مبلغ 

وعنو ن  درهم   100.000 رأسمالها 

شارع  ميمون  مقرها  إلجتماعي  والد 

80 رقم 32  لناظور - 62000  لناظور 

 ملغرب يتيجة 1 : عدم بلوغ  لهدف.

ب  والد  مقر  لتصفية  حدد  و 

 - 32  لناظور  رقم   80 شارع  ميمون 

62000  لناظور  ملغرب. 

و عين:

و  محمد    لفاهمي   لسيد)ة( 

 310 رقم   2 عاريض  حي  عنو يه) ( 

62000  لناظور  ملغرب   لناظور 

كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

تبليغ  لعقود محل  و    ملخابرة 

 و  لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   03 بتاريخ  بالناضور    البتد ئية 

2021 تحت رقم 889.

8I

FIDUBAC SARL

NEGOINTER
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
قفل  لتصفية

FIDUBAC SARL
162مكرر شارع يوسف  بن تاشفين 
 NADOR، لشقة رقم 11  لناضور 

62000، nador maroc
NEGOINTER شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي :  والد 

ميمون شارع 80 رقم 32  لناظور - 
62000   لناظور  ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.18251
قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
حل  تقرر   2021 أبريل   12 في   ملؤرخ 
NEGOINTER شركة ذ ت مسؤولية 
مبلغ  ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 
وعنو ن  درهم   100.000 رأسمالها 
ميمون  مقرها  إلجتماعي  والد 
  62000  - 32  لناظور  رقم   80 شارع 
بلوغ  لعدم  يتيجة   لناظور  ملغرب 

 لهدف.
و عين:

و  محمد    لفاهمي   لسيد)ة( 
 310 رقم   2 عاريض  حي  عنو يه) ( 
62000   لناظور  ملغرب   لناظور 

كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 
وفي  والد   2021 أبريل   12 بتاريخ 
 - 32  لناظور  رقم   80 شارع  ميمون 

62000   لناظور  ملغرب.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   03 بتاريخ  بالناضور    البتد ئية 

2021 تحت رقم 890.
9I

STI THERMIQUE

STI THERMIQUE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

ذ ت  لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

STI THERMIQUE

كر ج تجزئة  لزرقطوني رقم 1139 
 ملحاميد ، 10000، مر كش  ملغرب
STI THERMIQUE شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي كر ج 

تجزئة  لزرقطوني رقم 1139 
 ملحاميد - 10000 مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
111525

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   09
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 STI  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.THERMIQUE
تجارة   : بإيجاز  غرض  لشركة 
 لتجهيز ت و  شغا1  لتثبيث و  صالح 
 ملعد ت  لحر رية و  ملكيفات  لهو ئية.
كر ج   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
 1139 رقم  تجزئة  لزرقطوني 

 ملحاميد - 10000 مر كش  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : لكليتي  محمد   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو يه) (  لكليتي  محمد   لسيد 
 1139 رقم  تجزئة  لزرقطوني 

 ملحاميد 10000 مر كش  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (  لكليتي  محمد   لسيد 
 1139 رقم  تجزئة  لزرقطوني 

 ملحاميد 10000 مر كش  ملغرب.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   01 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 123692.
10I

UNIVERS COMPTA SARL AU

INAWEN TRANS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

UNIVERS COMPTA SARL AU
شقة 7،عمارة 16، زيقة أ، شارع 
 لجيش  مللكي م.ج ، 50000، 

مكناس  ملغرب
INAWEN TRANS شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي 2198, 

تجزئة  لبساتين 7 - 50020 مكناس 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
53217

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   21
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.INAWEN TRANS
يقل   -  : بإيجاز  غرض  لشركة 

 ملستخدمين لحساب  لغير .
 ,2198  : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
- 50020 مكناس   7 تجزئة  لبساتين 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
رأسما1  لشركة:   مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد محمد  لحسروف :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
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و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

محمد  لحسروف   لسيد 
عيون  حي  يت  يدير سبع  عنو يه) ( 

51152  لحاجب  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
محمد  لحسروف   لسيد 
عيون  حي  يت  يدير سبع  عنو يه) ( 

51152  لحاجب  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   10 بتاريخ  بمكناس    لتجارية 

2021 تحت رقم 2352.
11I

amereo consulting

سلمى ايسباس موديغن
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

amereo consulting
 12AV ABDELKRIM

 BENJELLOUN V.N FES 12AV
 ABDELKRIM BENJELLOUN V.N

FES، 30000، فاس  ملغرب
سلمى  يسباس موديغن شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

رقم  مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 
 - يادية.بنسودة.فاس  حي   171

30000 فاس  ملغرب
مسؤولية  ذ ت  شركة  تأسيس 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

65319
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 يناير   28
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
سلمى   : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

 يسباس موديغن.

ممون   : بإيجاز  غرض  لشركة 
حفالت

كر ء معد ت  لحفالت و  ملناسبات
عنو ن  ملقر  الجتماعي : رقم 171 
 30000  - يادية.بنسودة.فاس  حي 

فاس  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
عبد  لعزيز  شقرون   لسيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عبد  لعزيز  شقرون   لسيد 
لينا.بنسودة  3.تجزئة  رقم  عنو يه) ( 

فاس 3000 فاس  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عبد  لعزيز  شقرون   لسيد 
لينا.بنسودة  3.تجزئة  رقم  عنو يه) ( 

فاس 30000 فاس  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
دجنبر   17 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2020 تحت رقم 3652.
12I

Arithmetic Compta 

مروة & مريم
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

Arithmetic Compta
117 شارع موالي عبد  لعزيز ) قامة 

 لريان(  ملكتب رقم 1 ، 11000، 
 لقنيطرة  ملغرب

مروة & مريم  شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 101 شارع 
موالي عبد  لعزيز إقامة سنوبر رقم 

1  - 11000  لقنيطرة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
60565

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 ماي   03
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
مروة   : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

& مريم .
يقل   : بإيجاز  غرض  لشركة 
يقل  لبصائع/  لنقل   /  الشخاص 

 ملدر�سي.
 101  : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
شارع موالي عبد  لعزيز إقامة سنوبر 

رقم 1  - 11000  لقنيطرة  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد حسن  لقج :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد حسن  لقج عنو يه) ( دو ر 
 لعفايفة  ملناصرة  11000  لقنيطرة 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد حسن  لقج عنو يه) ( دو ر 
 لعفايفة  ملناصرة  11000  لقنيطرة 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
تحت   - بتاريخ  بالقنيطرة    البتد ئية 

رقم -.
13I

VERRES MEDITERRANEE

M5 BOUGHAZ
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

M5 BOUGHAZ SARL
حي  ألمل رقم 3 ، شارع أحمد بن 
عال1 بوعيش ،  ملحل رقم 3 ، ، 

90000، طنجة  ملغرب

M5 BOUGHAZ شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي حي  ألمل 
رقم 3 ، شارع أحمد بن عال1 

بوعيش ،  ملحل رقم 3 ،  - 90000 

طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

116059

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   13

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 M5  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.BOUGHAZ

إعد د   •  : بإيجاز  غرض  لشركة 

 لوثائق  إلد رية ،

•  لخدمات  لعامة. .

حي   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

بن عال1  أحمد  ، شارع   3 رقم   ألمل 

 90000  -   ،  3 رقم  بوعيش،  ملحل 

طنجة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 800   : فروحي   محمد   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 200   : سارة  لشقاف   لسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  فروحي   محمد   لسيد 

رقم  فاسينطا  تجزئة  طنجة  لبالية 
106 زيقة 81 رقم 35 90000 طنجة 

 ملغرب.

عنو يه) (  سارة  لشقاف   لسيدة 

رقم  فاسينطا  تجزئة  طنجة  لبالية 
106 زيقة 81 رقم 35 90000 طنجة 

 ملغرب.
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و لعائلية   ألسماء  لشخصية 
ومو طن مسيري  لشركة:

عنو يه) (  فروحي   محمد   لسيد 
رقم  فاسينطا  تجزئة  طنجة  لبالية 
106 زيقة 81 رقم 35 90000 طنجة 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   05 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 1189.

11I

STE BUR TRAITEMENT COMPTABLE SARL

  STE ASSDIKAE MARTIL
SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

 STE BUR TRAITEMENT
COMPTABLE SARL

 HAY AIT AZZA TARGUISTA AL
 HOCIEMA، 92500، TARGUIST

MAROC
 STE ASSDIKAE MARTIL  SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع ولي 

 لعهد رقم 158  مارتيل 92500 
مارتيل   ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
29339

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 مارس   21
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.ASSDIKAE MARTIL  SARL
تقوم   : بإيجاز  غرض  لشركة 
خدمات   ملطعم   بتقديم   لشركة  

وجميع  لحرف  ملرتبطة بها..
شارع   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
 92500 مارتيل    158 رقم  ولي  لعهد 

مارتيل   ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 600   : زكرياء   لشتوي   لسيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

عبد  لرحمان  لشتوي:    لسيد 
100 حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 600  : زكرياء   لشتوي   لسيد 
بقيمة 100 درهم.

 : عبد  لرحمان  لشتوي   لسيد 
100 بقيمة 100 درهم.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد زكرياء   لشتوي عنو يه) ( 
78, شارع بعلبك حي  المل  - خريبكة 

90000 خريبكة  ملغرب.
عبد  لرحمان  لشتوي   لسيد 
حي  المل   بعلبك  82,شارع  عنو يه) ( 

- خريبكة 90000 خريبكة  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد زكرياء   لشتوي عنو يه) ( 
78, شارع بعلبك حي  المل  - خريبكة 

90000 خريبكة  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   03 بتاريخ  بتطو ن    البتد ئية 

2021 تحت رقم 261/21.
15I

إئتماييات  لدريوش

 SOCIETE GERONEMO 
PARA

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

إئتماييات  لدريوش
شارع عال1 بن عبد هللا رقم 18 ص 
ب 682، 92000،  لعر ئش  ملغرب
 SOCIETE GERONEMO PARA 

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع 
تطفت, حي  لنهضة رقم 211  - 
92150  لقصر  لكبير  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2961

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   20

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.SOCIETE GERONEMO PARA

 : بإيجاز  غرض  لشركة 

.PARAPHARMACIE

شارع   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

 -   211 رقم  حي  لنهضة  تطفت, 

92150  لقصر  لكبير  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : جهان  ملوذن   لسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  جهان  ملوذن   لسيدة 

 11 رقم   03 زيقة  و  م  حي  لسالم 

92150  لقصر  لكبير  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو يه) (  جهان  ملوذن   لسيدة 

 11 رقم   03 زيقة  و  م  حي  لسالم 

92150  لقصر  لكبير  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 البتد ئية بالقصر  لكبير  بتاريخ 07 

ماي 2021 تحت رقم 313.

16I

 Groupe Management de Compétence S.A.R.L(

(A-U

LAS ROZAS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

 Groupe Management de(
Compétence S.A.R.L (A-U

5، شارع  لحريري،  لطابق  لثالت، 
رقم 32 ، 90000، طنجة  ملغرب

LAS ROZAS شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي إقامة 
صفاء شارع  بن عجرون وشارع 

 لطبري محل رقم 2  لطابق  ألر�سي 
طنجة. - 90000 طنجة  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.61597
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تمت   2021 مارس   03 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
حسني  محمد  )ة(  تفويت  لسيد 
150 حصة  جتماعية من أصل 150 
حصة لفائدة   لسيد )ة( ربيعة أكدي 

بتاريخ 03 مارس 2021.
فتيحي  سناء  )ة(  تفويت  لسيد 
100 حصة  جتماعية من أصل 100 
حصة لفائدة   لسيد )ة( ربيعة أكدي 

بتاريخ 03 مارس 2021.
حسني  علي  )ة(  تفويت  لسيد 
380 حصة  جتماعية من أصل 380 
حصة لفائدة   لسيد )ة( ربيعة أكدي 

بتاريخ 03 مارس 2021.
حسني  تسنيم  )ة(  تفويت  لسيد 
295 حصة  جتماعية من أصل 295 
حصة لفائدة   لسيد )ة( ربيعة أكدي 

بتاريخ 03 مارس 2021.
تفويت  لسيد )ة( فاطمة بويجد د 
 75 أصل  من  حصة  جتماعية   75
حصة لفائدة   لسيد )ة( ربيعة أكدي 

بتاريخ 03 مارس 2021.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني   
مارس   01 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 212122.

17I
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FIDERSER

SOCIETE ZAK TOUR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FIDERSER

 BLOC 11 N° 155 HAY ESSALAM

 ، 14200، SIDI SLIMANE

MAROC

SOCIETE ZAK TOUR شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي حي بام 

بلوك 20 رقم 31 - 11200 سيدي 

سليمان  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

3113

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 مارس   05

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.SOCIETE ZAK TOUR

يقل   : بإيجاز  غرض  لشركة 

 الشخاص و الشغا1  ملختلفة للبناء.

بام  حي   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
سيدي   11200  -  31 رقم   20 بلوك 

سليمان  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 60.000 رأسما1  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد لكريم محمد :  300 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 لسيد لكريم رضو ن :  300 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد لكريم محمد عنو يه) ( حي 
بام بلوك 20 رقم 31 11200 سيدي 

سليمان  ملغرب.

عنو يه) (  رضو ن  لكريم   لسيد 
 11200  31 رقم   20 بلوك  بام  حي 

سيدي سليمان  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد لكريم محمد عنو يه) ( حي 
بام بلوك 20 رقم 31 11200 سيدي 

سليمان  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
بتاريخ  سليمان   بسيدي   البتد ئية 
07 ماي 2021 تحت رقم 122/2021.
18I

wafa conseil

AKKARI EXPRESS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

wafa conseil
 n°695 avenue hamane fetouaki

 s.y.b.a Marrakech ، 40000،
marrakech maroc

AKKARI EXPRESS شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 

795 شارع حمان  لفطو كي سيدي 
يوسف بن علي مر كش - 10000 

مر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
111565

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   12
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.AKKARI EXPRESS
وسيط   : بإيجاز  غرض  لشركة 

مالي  

تحويل   ِ خدمات  ألد ء  تقديم 
 ألمو 1

 ستر د و تصدير.
عنو ن  ملقر  الجتماعي : رقم 795 
شارع حمان  لفطو كي سيدي يوسف 
مر كش   10000  - مر كش  علي  بن 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
عبد  ملجيد   لسيد  لعكاري 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عبد  ملجيد   لسيد  لعكاري 
ملشاوري   رقم126درب  عنو يه) ( 
مر كش  علي  بن  يوسف  سيدي 

 ملغرب 10000 مر كش  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عبد  ملجيد   لسيد  لعكاري 
ملشاوري   رقم126درب  عنو يه) ( 
مر كش  علي  بن  يوسف  سيدي 

 ملغرب 10000 مر كش  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   05 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 123733.
19I

 Groupe Management de Compétence(   

S.A.R.L (A-U

LAS ROZAS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

 Groupe Management de(
Compétence S.A.R.L (A-U

5، شارع  لحريري،  لطابق  لثالت، 
رقم 32 ، 90000، طنجة  ملغرب

LAS ROZAS  شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي إقامة 
صفاء شارع  بن عجرون وشارع 

 لطبري محل رقم 2  لطابق  ألر�سي 

طنجة. - 90000 طنجة  ملغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.61597

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تعيين  تم   2021 مارس   03 في   ملؤرخ 

مسير جديد للشركة  لسيد)ة( أكدي  
ربيعة كمسير وحيد

تبعا لقبو1  ستقالة  ملسير.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

مارس   01 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 212122.

20I

BRIF BUSINESS OFFICE

STE DCP GROUP  SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

BRIF BUSINESS OFFICE

 AVENUE MOHAMED V N° 13

 APP 3 BEN GUÉRIR ، 43150،

BEN GUERIR MAROC

 STE DCP GROUP  SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي حي 

 لرياض  لشطر 02 رقم E159  بن 

جرير - 13150  بن جرير  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2695

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 فبر ير   18

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.DCP GROUP  SARL AU
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تجارة   : بإيجاز  غرض  لشركة 
وأعما1  في  شغا1  لبناء  مقاو1   /

مختلفة /  لترويج  لعقاري.
حي   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
E159  بن  رقم   02  لرياض  لشطر 

جرير - 13150  بن جرير  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
حسني  يفاك  كما1   لسيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
حسني  يفاك  كما1   لسيد 
رقم  لبريهي  زيقة  عنو يه) (  مرشيش 
261 مر كش 10170 مر كش  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
حسني  يفاك  كما1   لسيد 
رقم  لبريهي  زيقة  عنو يه) (  مرشيش 
261 مر كش 10170 مر كش  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 البتد ئية بابن جرير  بتاريخ 27 أبريل 

2021 تحت رقم 163.
21I

 مكتب  لحساب  لحر

 LA GENERALE DE LA
 CONSTRUCTION
 METTALIQUE ET
D’ALLUMINIUM

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

مكتب  لحساب  لحر
رقم 7 قيسارية  ملريي�سي رقم 1 شارع 

آللة مريم  فاس، 30000، فاس 
 ملغرب

 LA GENERALE DE LA
 CONSTRUCTION METTALIQUE
ET D’ALLUMINIUM شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم  لشقة 

17 عمارة ب تجزئة شمس بنسودة 
فاس - 30000 فاس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
67553

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 مارس   29
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 
 LA GENERALE DE LA  :
 CONSTRUCTION METTALIQUE

.ET D’ALLUMINIUM
غرض  لشركة بإيجاز : :          مقاو1 

في  الشغا1  ملختلفة  و  لبناء.
رقم   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
شمس  تجزئة  ب  عمارة   17  لشقة 
بنسودة فاس - 30000 فاس  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : لحفيظ  سنوني   لسيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  لحفيظ  سنوني   لسيد 
تجزئة  ب  عمارة   17 رقم  لشقة 
فاس   30000 فاس  بنسودة  شمس 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (  لحفيظ  سنوني   لسيد 
تجزئة  ب  عمارة   17 رقم  لشقة 
فاس   30000 فاس  بنسودة  شمس 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
أبريل   27 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2021 تحت رقم 2036.
22I

ccis-casablanca

VASYCOM
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

ccis-casablanca

 bd med V ، 20200، 98

casablanca  ململكة  ملغربية

 VASYCOM

 شركة ذ ت مسؤولية محدودة

 ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 128 زيفة 

 لعرعار  لطابق 2 مكتب 6  - 20100 

 لبيضاء   ملغرب 

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

500711

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   28

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. VASYCOM

وكالة   : بإيجاز  غرض  لشركة 

 التصاالت و ألحد ث.

 لتسويق  لرقمي.

إنشاء  ملو قع  لرقمية.
عنو ن  ملقر  الجتماعي : 128 زيفة 

 لعرعار  لطابق 2 مكتب 6  - 20100 

 لبيضاء   ملغرب .

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيدة رغلي مريم :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

حي  عنو يه) (  مريم  رغلي   لسيدة 
 20000  158 رقم   61 زيقة   2  المل 

 لبيضاء   ملغرب .

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

حي  عنو يه) (  مريم  رغلي   لسيدة 
 20000  158 رقم   61 زيقة   2  المل 

 لبيضاء   ملغرب 

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 28 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

أبريل 2021 تحت رقم -.

23I

إئتماييات  لدريوش

 Société ASSOU

LOGISTIQUE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

إئتماييات  لدريوش

شارع عال1 بن عبد هللا رقم 18 ص 

ب 682، 92000،  لعر ئش  ملغرب

 Société ASSOU LOGISTIQUE

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي تجزئة 

جنان باشا  لشرقي رقم 503 - 

92000  لعر ئش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

6153

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 مارس   18

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 Société : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.ASSOU LOGISTIQUE
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 : بإيجاز  غرض  لشركة 

 TRANSPORT DU PERSONNEL

.POUR LE COMPTE D’AUTRUI

تجزئة   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

 -  503 رقم  باشا  لشرقي  جنان 

92000  لعر ئش  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد زهير عسو :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد زهير عسو عنو يه) (  جنان 

كاسطيل 92000  لعر ئش  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد زهير عسو عنو يه) (  جنان 

كاسطيل 92000  لعر ئش  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   07 بتاريخ  بالعر ئش    البتد ئية 

2021 تحت رقم 611.

21I

ETUDE DE NOTARIAT

NEW DATA
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

ETUDE DE NOTARIAT

 angle bd zerktouni et bd la

 cotniche résidence marina

 center 6ème étage N° 38 ،

20000، Casablanca Maroc

NEW DATA شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 188 شارع 

محمد  لخامس  قامة صوفيا 3 

متجر رقم 2  لد ر  لبيضاء - 20000 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

تحويل   ملقر  الجتماعي للشركة
في  لسجل  لتجاري  رقم  لتقييد 

.105133

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

 ملؤرخ في 23 فبر ير 2021 تم  تحويل  

من  للشركة   ملقر  الجتماعي  لحالي 

محمد  لخامس  قامة  شارع   188«

صوفيا 3 متجر رقم 2  لد ر  لبيضاء 

إلى  - 20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب« 

 5 متجر   Niama Confort » قامة 

بوسكورة  لد ر   09-1 ب   21  زدهار 

27182  لد ر  لبيضاء    -  لبضاء 

 ملغرب«.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 05 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 777193.

25I

ccis-casablanca

ZAS PEINTURE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

ccis-casablanca

 bd med V ، 20200، 98

casablanca  ململكة  ملغربية

ZAS PEINTURE شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 128 زيقة 

 لعرعار  لطابق 2 مكتب 6 - 20100 

 لبيضاء  ملغرب 

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

500837

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 مارس   22

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 ZAS  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.PEINTURE

أعما1   : بإيجاز  غرض  لشركة 
 لدهان.أعما1  لجص;  لفسيفساء 

 لخزفية و لبالط  لزليج
عنو ن  ملقر  الجتماعي : 128 زيقة 
 لعرعار  لطابق 2 مكتب 6 - 20100 

 لبيضاء  ملغرب .
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : سعيد   بوغروم   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو يه) (  سعيد   بوغروم   لسيد 
بلوك g رقم 19 ق ج  20150  لبيضاء 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (  سعيد   بوغروم   لسيد 
بلوك g رقم 19 ق ج  20150  لبيضاء 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 28 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

أبريل 2021 تحت رقم -.

26I

ccis-casablanca

NOUDI COUTURE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

ccis-casablanca
 bd med V ، 20200، 98

casablanca  ململكة  ملغربية
Noudi couture  شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 26 شارع 
مرس  لسبطان  لطابق 1 شقة 3  - 

20100  لبيضاء  ملغرب 
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
500713

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 مارس   30
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 Noudi : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

. couture
خياطة.  : بإيجاز  غرض  لشركة 
مصممة  زياء. ُمصممة حسب  لطلب
عنو ن  ملقر  الجتماعي : 26 شارع 
 -   3 1 شقة  مرس  لسبطان  لطابق 

20100  لبيضاء  ملغرب .
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : يادية   عبيدي   لسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو يه) (  يادية   عبيدي   لسيدة 
عين   135 رقم   33 زيقة  ملدون  بين 

 لشق  20100  لبيضاء  ملغرب .
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (  يادية   عبيدي   لسيدة 
عين   135 رقم   33 زيقة  ملدون  بين 

 لشق  20100  لبيضاء  ملغرب 
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 28 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

أبريل 2021 تحت رقم -.

27I

ccis-casablanca

DM DREAM PRODUCTION
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

ccis-casablanca
 bd med V ، 20200، 98

casablanca  ململكة  ملغربية
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  DM DREAM PRODUCTION

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 128 زيقة 

 لعرعار  لطابق 2 مكتب 6 - 20100 

 لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

500019

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 مارس   22

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 DM  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. DREAM PRODUCTION

إليتاج   : بإيجاز  غرض  لشركة 

 لسمعي  لبصري.  لتسويق  لرقمي

تنظيم  ألحد ث.
عنو ن  ملقر  الجتماعي : 128 زيقة 

 لعرعار  لطابق 2 مكتب 6 - 20100 

 لبيضاء  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : مقد د    لسيد  مين 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  مقد د    لسيد  مين 
حي  لد خلة   زيقة جعفر  لكتاني   19

20000  لبيضاء  ملغرب .

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو يه) (  مقد د    لسيد  مين 
حي  لد خلة   زيقة جعفر  لكتاني   19

20000  لبيضاء  ملغرب 

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 13 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

أبريل 2021 تحت رقم -.
28I

COFISCOM

POLYCLINIQUE BENI-
SNASSEN

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
مالءمة  لنظام  ألسا�سي للشركة

COFISCOM
 N°6 BD MED VI HAY EL

 HASSANI ، 63300، BERKANE
MAROC

 POLYCLINIQUE BENI-SNASSEN
»شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة«
وعنو ن مقرها  الجتماعي: شارع 
 الستقال1 طريق  لسعيدية - 

63300 بركان  ملغرب.
»مالءمة  لنظام  ألسا�سي للشركة«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.207
بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
تقرر   2021 أبريل   23 في   ملؤرخ 
مع  للشركة  مالءمة  لنظام  ألسا�سي 

مقتضيات  لقايون: رقم 5-96 
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني   
ماي   01 بتاريخ  ببركان    البتد ئية 

2021 تحت رقم 250/2021.
29I

G.B.C GESTION ET CONSEIL

CASA MAY
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

G.B.C GESTION ET CONSEIL
 IMMEUBLE 16 RUE YOUSSEF

 IBN TACHAFINE ETAGE 1,
 Appartement 21 ، 60000،

OUJDA MAROC
CASA MAY شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي طريق 

جر دة قطعة  لطيب رقم 71 
بالطابق  لثاني رقم 11 - 60000 

وجدة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

37263

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   20

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 CASA  :  إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.MAY

غرض  لشركة بإيجاز : -عمار ت، 

منعش عقاري،

إنشاء ت  أو  متنوعة  -أعما1 

)مقاو1(،.

طريق   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

جر دة قطعة  لطيب رقم 71 بالطابق 

 لثاني رقم 11 - 60000 وجدة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيدة سعاد عيساوي عنو يه) ( 

مليل  تيط   338 1  لرقم  حي  ألمل 

20150  لد ر  لبيضاء   لبيضاء  

 ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيدة سعاد عيساوي عنو يه) ( 

مليل  تيط   338 1  لرقم  حي  ألمل 

20150  لد ر  لبيضاء   لبيضاء 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   05 بتاريخ  بوجدة    لتجارية 

2021 تحت رقم 1680.

30I

CRB CONSEIL

CITY IMPACT
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
توسيع نشاط  لشركة 

CRB CONSEIL

حي  لهناء شارع  بن سينا رقم 211 ، 

20280،  لد ر  لبيضاء  ملغرب

CITY IMPACT شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  الجتماعي 87 شارع 

 لنحاس  لنهاوي حي  ملعارف بالد ر 

 لبيضاء - 20000  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.

توسيع نشاط  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.287027

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

تمت   2021 أبريل   15 في   ملؤرخ 

نشاط  إلى  إضافة  ألنشطة  لتالية 

 لشركة  لحالي :

وتصدير  لبرمجيات  - ستير د 

و لحلو1  لحاسوبية

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني   

 05 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 777051.

31I

kamil affaires consulting group sarl au

 FINITION ET TRAVAUX

 DU BÂTIMENT SECOND

OEUVRE FTBSO
شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

ذ ت  لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 kamil affaires consulting group

sarl au

 jnanat 3 operation erac n°19

 1er etage ainitti marrakech ،

40000، marrakech maroc

 FINITION ET TRAVAUX DU

 BÂTIMENT SECOND OEUVRE

FTBSO)( شركة ذ ت مسؤولية
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 محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي عملية 

إير ك جنايات 3  لطابق  الو1 رقم 
19 عين إيطي مر كش - 10000 

مر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
111613

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   15
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 
 FINITION ET TRAVAUX DU
 BÂTIMENT SECOND OEUVRE

.((FTBSO
أعما1   : بإيجاز  غرض  لشركة 

 لتشطيبات  ملختلفة في  طار  لبناء.
عملية   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
رقم  3  لطابق  الو1  جنايات  إير ك 
 10000  - مر كش  إيطي  عين   19

مر كش  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 300.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 3.000   : تيفاوتي  فريد   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو يه) (  تيفاوتي  فريد   لسيد 
 8 شارع   203 بتس  ديفويد  لوبوتي 
 18250 83700 فرنسا   ،  1915 ماي 

فرنسا فرنسا.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (  تيفاوتي  فريد   لسيد 
 8 شارع   203 بتس  ديفويد  لوبوتي 
 18250 83700 فرنسا   ،  1915 ماي 

فرنسا فرنسا

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   07 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 123810.

32I

COIN DE MAROC TERROIRE SARL AU   كو ن 

دي ماروك تيرو ر

 COIN DE MAROC 

TERROIRE SARL AU
   كو ن دي ماروك تيرو ر

إعالن متعدد  لقر ر ت

 COIN DE MAROC TERROIRE

SARL AU   كو ن دي ماروك تيرو ر

 QUARTIER LAADIR, LOT

 IKRAM, AV THAMI AL WAZANI

N° 32 ، 16200، وز ن  ملغرب

 COIN DE MAROC TERROIRE 

SARL AU   كو ن دي ماروك تيرو ر  

»شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

ذ ت  لشريك  لوحيد«

وعنو ن مقرها  الجتماعي: حي الديير 

 قامة  كر م شارع  لتهامي  لوز ني 
رقم 32 - 16200 وز ن  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.997

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

تم  تخاذ   2021 فبر ير   21 في   ملؤرخ 

 لقر ر ت  لتالية: 

قر ر رقم 1:  لذي ينص على مايلي: 

 
ً
 لتسمية  لجديدة للشركة

قر ر رقم 2:  لذي ينص على مايلي: 

 لنشاط  لجديد للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

بند رقم 1:  لذي ينص على مايلي: 

 PARA  لذي  صبح  سم  لشركة هو 

TERROIRE بار  تيرو ر

بند رقم 2:  لذي ينص على مايلي: 

 ستير د وتسويق وتوزيع  ملو د  لطبية 

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

مارس   09 بتاريخ  بوز ن    البتد ئية 

2021 تحت رقم 2971.

33I

JIHA FIDUCIAIRE

MOZA BRA CAFE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

JIHA FIDUCIAIRE
 N° 5 RUE 3908 HAY EL QODS
 DCHEIRA INEZGANE ، 86360،

INEZGANE MAROC
MOZA BRA CAFE شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 718 
تد رت  أيز   لعليا - 80090 أكادير 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
17377

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 ماي   10
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 MOZA : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.BRA CAFE
:  ستغال1  بإيجاز  غرض  لشركة 

مقهى.
عنو ن  ملقر  الجتماعي : رقم 718 
أكادير   80090  - أيز   لعليا  تد رت  

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد  لليموري  بر هيم :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد  لليموري  بر هيم 
عنو يه) ( رقم 718 تد رت  أيز   لعليا 

80090 أكادير  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد  لليموري  بر هيم 

عنو يه) ( رقم 718 تد رت  أيز   لعليا 

80090 أكادير  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   10 بتاريخ  باكادير    لتجارية 

2021 تحت رقم 99189.

31I

BETA FIDUCIAIRE

FOUZALUM
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

BETA FIDUCIAIRE

 N° 2 1er ETAGE, 18 PLACE DU

 16 AOUT ، 60000، OUJDA

MAROC

FOUZALUM شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي : تجزئة 

لعلج  زيقة 59 حي  مللود ظهر  ملحلة  

لز ري تجزئة لعلج  زيقة 59 حي  مللود 

ظهر  ملحلة  لز ري 60000 وجدة 

 ملغرب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.23165

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

حل  تقرر   2021 فبر ير   03 في   ملؤرخ 

FOUZALUM شركة ذ ت  ملسؤولية 

 100.000 رأسمالها  مبلغ   ملحدودة 

مقرها  إلجتماعي  وعنو ن  درهم 

59 حي  مللود ظهر  تجزئة لعلج  زيقة 

 59 زيقة  لعلج   تجزئة  لز ري   ملحلة  

 60000 حي  مللود ظهر  ملحلة  لز ري 

عقد  النهاء  يتيجة  وجدة  ملغرب 

 لشركة.

و عين:

و  فوزي  محمد    لسيد)ة( 

تجزئة  لفتح  ظهر  ملحلة  عنو يه) ( 
وجدة    60000  8 رقم  ب11  زيقة 

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.
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و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 

تجزئة  وفي   2021 فبر ير   03 بتاريخ 
59 حي  مللود ظهر  ملحلة   لعلج  زيقة 
لز ري تجزئة لعلج  زيقة 59 حي  مللود 

وجدة   60000 لز ري  ظهر  ملحلة  

 ملغرب.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   05 بتاريخ  بوجدة    لتجارية 

2021 تحت رقم 1688.

35I

FINANCIAL CONSULTING GROUP SARL

BOCA 5
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 FINANCIAL CONSULTING

GROUP SARL

 Rue de Nador n° 37 ، 28800،

Mohammedia Maroc

BOCA 5 شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 37 
زيقة  لناضور  ملحمدية - 28800 

 ملحمدية  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

28015

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   06

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 BOCA : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.5

غرض  لشركة بإيجاز : 

-  ستغال1 مجمع ريا�سي وترفيهي

وتنشيط  وإد رة  وتنظيم  برمجة 

 ألنشطة  لرياضية و لثقافية. 

جميع  لعمليات   ، أعم  وبشكل   -
أو  لتجارية  أو  ملديية   لصناعية 
جميع  لعمليات  وكذلك  و ملالية 
تتعلق  قد  ،  لتي  و لعقارية   ملنقولة 
بهذ   مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل 
أو  مشابه  غرض  بأي  أو   ،  لغرض 
مرتبط به ، باإلضافة إلى ما من شايه 
بشكل  هذ   لغرض  تحقيق  و  تعزيز 

مباشر أو غير مباشر.
 37  : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
 28800  - زيقة  لناضور  ملحمدية 

 ملحمدية  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 10.000 رأسما1  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
100 حصة    :  لسيد كريم جميل 

بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد كريم جميل عنو يه) ( 325 

السيستا  28800  ملحمدية  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد كريم جميل عنو يه) ( 325 

السيستا  28800  ملحمدية  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
06 ماي   البتد ئية باملحمدية  بتاريخ 

2021 تحت رقم 1101.

36I

garrigues maroc, sarlau

VECTALIA SAFI
شركة  ملساهمة

توسيع نشاط  لشركة 

garrigues maroc, sarlau
 n° 3, Bd. Al Massira Al Khadra,

 Maârif ، 20100، casablanca
maroc

Vectalia Safi شركة  ملساهمة
وعنو ن مقرها  الجتماعي  لحي 

 لصناعي  قامة  لطنطاوي  لطابق 
 ألو1  لشقة 2 آسفي - 20000 

آسفي  ملغرب.
توسيع نشاط  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري -.

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تمت   2021 أبريل   02 في   ملؤرخ 

نشاط  إلى  إضافة  ألنشطة  لتالية 

 لشركة  لحالي :

عمليات يقل  لعما1 ويقل  لعما1 

وسائل  أيو ع  وجميع  لصالح  لغير 

وكذلك  لألشخاص.   لنقل  لعام 

تأجير  لعربات و لحافالت..

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني   

أبريل   19 بتاريخ  بآسفي    البتد ئية 

2021 تحت رقم 21811.

37I

FIDUBAC SARL

OMANAC

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

FIDUBAC SARL

162مكرر شارع يوسف  بن تاشفين 

 NADOR، لشقة رقم 11  لناضور 

62000، nador maroc

OMANAC شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي حي تزيرين 

 لناضور - 62000   لناضور  ملغرب.

تحويل   ملقر  الجتماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.19131

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

 ملؤرخ في 23 مارس 2021 تم  تحويل  

من  للشركة   ملقر  الجتماعي  لحالي 

  62000  - تزيرين  لناضور  »حي 

لعر �سي  »حي  إلى   لناضور  ملغرب« 

  62000  - 13  لناضور  81 رقم  شارع 

 لناضور   ملغرب«.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 البتد ئية بالناضور  بتاريخ 27 أبريل 

2021 تحت رقم 851.

38I

garrigues maroc, sarlau

VECTALIA NADOR
شركة  ملساهمة

توسيع نشاط  لشركة 

garrigues maroc, sarlau
 n° 3, Bd. Al Massira Al Khadra,

 Maârif ، 20100، casablanca
maroc

Vectalia Nador شركة  ملساهمة
وعنو ن مقرها  الجتماعي 219 شارع 

 لزرقطوني تقاطع شارع  لرود ني 
رقم 13  ملعاريف  لد ر لبيضاء  - 

20000  لد ر لبيضاء  ملغرب.
توسيع نشاط  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري -.
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
 ملؤرخ في 15 يناير 2021 تمت إضافة 
نشاط  لشركة  إلى   ألنشطة  لتالية 

 لحالي :
عمليات يقل  لعما1 ويقل  لعما1 
وسائل  أيو ع  وجميع  لصالح  لغير 
وكذلك  لألشخاص.   لنقل  لعام 

تأجير  لعربات و لحافالت..
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني   
 22 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 775103.

39I

garrigues maroc, sarlau

 INVESTMENTS
TRANSPORT MAROC

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

خفض رأسما1  لشركة

garrigues maroc, sarlau
 n° 3, Bd. Al Massira Al Khadra,

 Maârif ، 20100، casablanca
maroc

 Investments Transport Maroc
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع 

صالح  لدين  أليوبي  قامة  لسعادة 
 لطابق  لسادس رقم 56  لعر ئش - 

92000  لعر ئش  ملغرب.
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خفض رأسما1  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري -.

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تم   2021 مارس   15 في   ملؤرخ 
بمبلغ  رأسما1  لشركة  خفض 
أي  درهم«   9.813.000« قدره 
إلى  درهم«   19.813.000« من 
 : طريق  عن  درهم«   10.000.000«

تخفيض عدد   ألسهم.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
أبريل   15 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 173.
10I

cabinet comptable chtioui

اوبيدوماليكطرونيك
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

cabinet comptable chtioui
 av tlemssani n°1bis ksar el kbir
 av ahmed tlemssani n° 1 B ksar

 el kbir، 92150، ksar el kbir
maroc

 وبيدوماليكطروييك شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية(
وعنو ن مقرها  إلجتماعي  حي 

 ملسيرة  لخضر ء مج د زيقة 10 رقم 
79  حي  ملسيرة  لخضر ء مج د زيقة 
10 رقم 79  92150  لقصر  لكبير 

 ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.155

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
حل  تقرر   2013 ماي   28 في   ملؤرخ 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
رأسمالها  مبلغ   وبيدوماليكطروييك  
مقرها  وعنو ن  درهم   100.000
 إلجتماعي  حي  ملسيرة  لخضر ء مج د 
زيقة 10 رقم 79  حي  ملسيرة  لخضر ء 
مج د زيقة 10 رقم 79  92150  لقصر 
 لكبير  ملغرب يتيجة 1 :   زمة  لقطاع.
حي  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
10 رقم  زيقة  د   ملسيرة  لخضر ء مج 
79  - 92150  لقصر  لكبير  ملغرب. 

و عين:
و  فؤ د   لسيد)ة(  لشتيوي   
 1 رقم  شارع  لتلمساني  عنو يه) ( 
92150  لقصر  لكبير  ملغرب  مكرر 

كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 البتد ئية بالقصر  لكبير  بتاريخ 21 

أبريل 2021 تحت رقم 116.
11I

SOLUCIA EXPERTISE

DIGITAL IT
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

SOLUCIA EXPERTISE
 N°3 RUE IBN EL ARIF 2EME

 ETAGE BUREAU N°8 MAARIF
 CASABLANCA-MAROC ،

20330، CASABLANCA MAROC
DIGITAL IT شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي  قامة 

 لنور 3 شقة 101 طريق طايطان 
بوركون - 20000  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.
تحويل   ملقر  الجتماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

. 285171
قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
2021 تم  تحويل   13 أبريل   ملؤرخ في 
من  للشركة   ملقر  الجتماعي  لحالي 
طريق   101 شقة   3 » قامة  لنور 
20000  لد ر   - بوركون  طايطان 
 لبيضاء  ملغرب« إلى » قامة عمر زيقة 
لعلج  مجمع  حي  لتساهل،  متر   15
20000  لد ر  لبيضاء    - بوركون  

 ملغرب«.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 11 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 777959.
12I

cabinet comptable chtioui

سوهار�سي
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

cabinet comptable chtioui

 av tlemssani n°1bis ksar el kbir

 av ahmed tlemssani n° 1 B ksar

 el kbir، 92150، ksar el kbir

maroc

سوهار�سي شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة)في طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إلجتماعي حي  ملسيرة 

 لخضر ء مج د زيقة 10 رقم 79 حي 

 ملسيرة  لخضر ء مج د زيقة 10 رقم 

79 92150  لقصر  لكبير  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.759

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

حل  تقرر   2021 فبر ير   12 في   ملؤرخ 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 

 100.000 رأسمالها  مبلغ  سوهار�سي  

حي  مقرها  إلجتماعي  وعنو ن  درهم 
10 رقم  زيقة  د   ملسيرة  لخضر ء مج 

زيقة  د  مج  حي  ملسيرة  لخضر ء   79
92150  لقصر  لكبير   79 رقم   10

 ملغرب يتيجة 1 :  زمة  لقطاع.

حي  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
10 رقم  زيقة  د   ملسيرة  لخضر ء مج 

79 - 92150  لقصر  لكبير  ملغرب. 

و عين:

فؤ د   لسيد)ة(  لشتيوي  

 1 و عنو يه) ( شارع  لتلمساني رقم   

92150  لقصر  لكبير  ملغرب  مكرر 

كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 البتد ئية بالقصر  لكبير  بتاريخ 21 

أبريل 2021 تحت رقم 117.

13I

FIDUFORM SARL

HAMIS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FIDUFORM SARL

 N°53 ETAGE 1 RUE ZIADA ،

13002، BENSLIMANE MAROC

HAMIS  شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي  ملحل 

رقم 156 تجزئة شمس  للمدينة  - 

13000  بسليمان  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

6691

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 يناير   01

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. HAMIS

تاجر   : بإيجاز  غرض  لشركة 

و ملنتجات  مستحضر ت  لتجميل 

 لصيداليية و ملكمالت  لغذ ئية  _

تاجر أجهزة  ملعلوماتية.

:  ملحل  عنو ن  ملقر  الجتماعي 

 - شمس  للمدينة   تجزئة   156 رقم 

13000  بسليمان  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : سعد  هامس   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
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عنو يه) (  سعد  هامس   لسيد 
شطر   17 رقم   7 عمارة  حي  لوالء 
20100  لد ر  لبيضاء   1 فصيلة   8

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (  سعد  هامس   لسيد 
شطر   17 رقم   7 عمارة  حي  لوالء 
20100  لد ر  لبيضاء   1 فصيلة   8

 ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 05 بتاريخ  سليمان   ببن   البتد ئية 

مارس 2021 تحت رقم 133.
11I

FINANCES.NET

 JOYAU DU DESERT SARL
AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

FINANCES.NET
 AVENUE CAHIRA LOT 119

 FOUTOUHI TEMARA ، 12000،
TEMARA MAROC

  JOYAU DU DESERT SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي 2112 

تجزئة سيدي عبد هللا فتح  لعيايدة 
سال  - 11000 سال   ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
33651

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   12
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 JOYAU : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

. DU DESERT SARL AU

و  أعما1   : بإيجاز  غرض  لشركة 
 شغا1 متنوعة

عقار ت ، مطور عقاري ،  ستير د 
وتصدير.

 2112  : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
تجزئة سيدي عبد هللا فتح  لعيايدة 

سال  - 11000 سال   ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
رأسما1  لشركة:   مبلغ 

1.000.000 درهم، مقسم كالتالي:
  : دياكيتي  محمد  ياسر   لسيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   10.000

للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
دياكيتي  محمد  ياسر   لسيد 
 27 عمارة  تجزئة  لتيسير  عنو يه) ( 
سال    11000 سال   3  لعيايدة  شقة 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
دياكيتي  محمد  ياسر   لسيد 
 27 عمارة  تجزئة  لتيسير  عنو يه) ( 
سال    11000 سال   3  لعيايدة  شقة 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 البتد ئية بسال  بتاريخ 10 ماي 2021 

تحت رقم 522.

15I

MCDF

 COMPAGNIE
 INDUSTRIELLE DE
 FICELLERIE ET DE

CORDERIE
شركة  ملساهمة

تجديد مدة مز ولة مهام  ملسيرين

MCDF
 rue daoud eddahiri ، ,123
20330، Casablanca Maroc

 COMPAGNIE INDUSTRIELLE
 DE FICELLERIE ET DE

CORDERIE »شركة  ملساهمة«

وعنو ن مقرها  الجتماعي: 102 شارع 
 لود ية ،  لد ر  لبيضاء  - -  لد ر 

 لبيضاء   ملغرب.
»تجديد مدة مز ولة مهام  ملسيرين«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: -.

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
 ملؤرخ في 29 يوييو 2020

مهام  مز ولة  مدة  تجديد  تقرر 
 ملسيرين ملدة: 6 سنو ت.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 18 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

مارس 2021 تحت رقم 770725.

16I

FIGENOR

 CENTRE DE VISITE
 TECHNIQUE 2000 -

CEVITEC-SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

FIGENOR
 BD YOIUSSEF IBN 185

 TACHFINE ، 62000، NADOR
MAROC

 CENTRE DE VISITE TECHNIQUE
CEVITEC-SARL - 2000 شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي حي نعامة 

 والد ميمون - 62000  لناظور 
 ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.2253
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تمت   2021 مارس   29 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
برد ن  توشة  )ة(  تفويت  لسيد 
أصل  من  حصة  جتماعية   3.500
)ة(  لفائدة   لسيد  حصة   3.500
29 مارس  بتاريخ  بنهدي  صالح  لدين 

.2021
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني   
 البتد ئية بالناضور  بتاريخ 28 أبريل 

2021 تحت رقم 867.

17I

إئتماييات  لدريوش

 Société GHRIDA PESCADOS
SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

إئتماييات  لدريوش

شارع عال1 بن عبد هللا رقم 18 ص 

ب 682، 92000،  لعر ئش  ملغرب

 Société GHRIDA PESCADOS

SARL AU شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي زيقة 

 لحسيمة رقم 29 - 92000  لعر ئش 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

6159

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   27

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 Société : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.GHRIDA PESCADOS SARL AU

 : بإيجاز  غرض  لشركة 

 MARAYEUR -MARCHAND DE

.POISSONS EN GROS
زيقة   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

 لحسيمة رقم 29 - 92000  لعر ئش 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لسيد  غريدة  ملهدي  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
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عنو يه) (   لسيد  غريدة  ملهدي  
 92000 زيقة  لعروبة    12 رقم 

 لعر ئش  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (   لسيد  غريدة  ملهدي  
 92000 زيقة  لعروبة    12 رقم 

 لعر ئش  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   11 بتاريخ  بالعر ئش    البتد ئية 

2021 تحت رقم 617/2021.
18I

acostafer

ACOSTAFER
إعالن متعدد  لقر ر ت

acostafer
 N 205 MAG HAY AL AMAL 2

SBZ ، 50000، MEKNES MAROC
ACOSTAFER »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد«

وعنو ن مقرها  الجتماعي: رقم 205 
متجر حي  ألمل 2 سيدي بوزكري  - - 

مكناس  ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.12271

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
تم  تخاذ   2021 مارس   01 في   ملؤرخ 

 لقر ر ت  لتالية: 
قر ر رقم 1:  لذي ينص على مايلي: 
من  لعنو ن  تغيير  ملقر  الجتماعي 
 2 حي  ألمل  متجر   205 رقم   لقديم 
مكناس  لى  لعنو ن  بوزكري  سيدي 
 لجديد رقم 132 رياض  السماعيلية 

مكناس132 
على  ينص  2:  لذي  رقم  قر ر 
كاملة  حصة   7000 تفويت  مايلي: 
من  للحصة  ململوكة  درهم   100 ب 
 لسيد أمزيان  لحسني  دريس لصالح  

 لسيد أمزيان  لحسني سعيد 
على  ينص  3:  لذي  رقم  قر ر 
مايلي:  ستقالة  ملسير  لسيد أمزيان 
تسمية  لسيد  و   لحسني  دريس 
مسير  سعيدبصفة  أمزيان  لحسني 

وحيد جديد 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

بند رقم 1:  لذي ينص على مايلي: 
في  تم  نشاء  ملقر  الجتماعي  الن 
 لعنو ن رقم 132 رياض  السماعيلية 

مكناس 
بند رقم 6:  لذي ينص على مايلي: 
بمبلغ  يساهم  لشريك  لوحيد  لتالي 

يقدي للشركة قدره 700000 درهم
بند رقم 7:  لذي ينص على مايلي: 
من  ملساهمة  لتي  رأس  ملا1  يتكون 
 700000 باملبلغ  ثابتة  و  رفعها  تم 
ب   حصة   7000 مقسمة  لى  درهم، 

100 للحصة
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   01 بتاريخ  بمكناس    لتجارية 

2021 تحت رقم 2210.
19I

NHB TRANSPORT

ن ه ب ترانسبور
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

NHB TRANSPORT
 TANGER 23 RUE BELGIQUE
 ETAGE 6 APPT 17 ، 90000،

TANGER MAROC
ن ه ب تر نسبور شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي 23, شارع 
بلجيكا ،   لطابق  لسادس  رقم 17  

- 90000 طــنجة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

116195
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   26
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 إلقتضاء بمختصر تسميتها : ن ه ب 

تر نسبور.
:  لغرض  بإيجاز  غرض  لشركة 
لنفسها،  تفعل  أن  هو  من  لشركة 
ييابة عن أطر ف ثالثة أو في  ملشاركة 

، سو ء في  ملغرب أو في  لخارج:
-  لنقل  لسياحي  لبري.

عام،  بشكل  -  لنقل  لسياحي 
أي  أو  أو  لحافلة  لصغيرة  بالحافلة 

مركبة أخرى مصرح بها.
- ستكون قادرة على  لقيام بجميع 
 ، وغير  لتجارية   ،  ألعما1  لتجارية 
و الستير د ، و لتصدير ، و لعموالت ، 
و لتناز1 ، و لتمثيل ، و لبيع ، و لشر ء 

، و لتأجير لجميع  ملو د و ملنتجات.
في  لنهاية ، تحقيق ، دون أي قيود 
، جميع  لعمليات  لتي قد تساعد على 

تطوير  لشركة
عنو ن  ملقر  الجتماعي : 23, شارع 
بلجيكا ،   لطابق  لسادس  رقم 17  - 

90000 طــنجة  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : باحيد   يوسف   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 500   : جال1  لناصري     لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو يه) (  باحيد   يوسف   لسيد 
،   لطابق  لسادس  23 شارع بلجيكا 

رقم 16   90000 طــنجة  ملغرب.
 لسيد جال1  لناصري   عنو يه) ( 
تجزئة  لنسيم  قامة  حي  لنسيم 
 20100 10 1 عمارة ب رقم   لحقو1 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (   باحيد   يوسف   لسيد 
،   لطابق  لسادس  23 شارع بلجيكا 

رقم 16   90000 طــنجة  ملغرب
 لسيد جال1  لناصري   عنو يه) ( 
تجزئة  لنسيم  قامة  حي  لنسيم 
 20100 10 1 عمارة ب رقم   لحقو1 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   06 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 212173.
50I

BUSINESS WAYS

VERSION MARRAKECH
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

BUSINESS WAYS

 RUE CAMILLE CABANA,

  IMMEUBLE N°10, APPT. N°12,

 HIVERNAGE- MARRAKECH- ،

40000، MARRAKECH MAROC

VERSION MARRAKECH شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي زيقة كاميل 

كابايا ’عمارة رقم 10 ’ شقة رقم 12’ 

 لشتوية  - 10000 مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

111615

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   08

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.VERSION MARRAKECH

: * تشغيل  بإيجاز  غرض  لشركة 

مع  مطاعم  و  دور  لضيافة  وإد رة 

و  سبا   و  عدمه.  أو  بيع  ملشروبات 

مركز  لعناية بالذ ت ، حمام ،  لتد1

يك.............                 .
زيقة   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

شقة   ’  10 رقم  ’عمارة  كابايا  كاميل 
10000 مر كش   - 12’  لشتوية   رقم 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 50.000 رأسما1  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
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  WIART Jimmy, Aimé :  لسيد 

500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 WIART Jimmy, Aimé  لسيد   

 RUE JEAN-JACQUES ,21 ) (عنو يه

   ROUSSEAU  33000 BORDEAUX

.FRANCE

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 WIART Jimmy, Aimé  لسيد   

 RUE JEAN-JACQUES ,21 ) (عنو يه

   ROUSSEAU  33000 BORDEAUX

FRANCE

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   07 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 123811.

51I

sahel issticharat

GEL&INVIST
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

sahel issticharat

شارع مكة طريق  لسمارة عمارة رقم 

78 ، 70000،  لعيون  ملغرب

GEL&INVIST شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع 

 لقايد  لناجم بدون رقم  لعيون - 

70000  لعيون  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

36575

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 ماي   10

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.GEL&INVIST
:  لتجارة  بإيجاز  غرض  لشركة 
توريد  و  لتصدير   لعامة  الستر د 
وتصدير  ألثاث  فئة.  ستير د  أي 
وبيع  شر ء  و ملعد ت.  و لعقار ت 
وطباعة  و ملعد ت  ملكتبية    للو زم 
أجهزة  لكمبيوتر  وصياية  وإصالح 
بجميع  و إلعالن  و ألجهزة  ملنزلية 

أيو عها  سمسار.
شارع   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
 - رقم  لعيون  بدون   لقايد  لناجم 

70000  لعيون  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
كجمولة  الدري�سي   لسيدة 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
كجمولة  الدري�سي   لسيدة 
حي   100 رقم   08 زيقة  عنو يه) (  
70000  لعيون  01  لعيون   لوحدة 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
كجمولة  الدري�سي   لسيدة 
حي   100 رقم   08 زيقة  عنو يه) (  
70000  لعيون  01  لعيون   لوحدة 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   11 بتاريخ  بالعيون    البتد ئية 

2021 تحت رقم 1177/2021.
52I

HAPPY COMPTA SARL

TRAVELING BASSIM
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

HAPPY COMPTA SARL
 LOT YASMINA N° 55 BENI

 MELLAL، 23000، BENI MELLAL

MAROC

TRAVELING BASSIM شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي دو ر 

أوالد أيوب أوالد  مبارك بني مال1 - 

23000 بني مال1   ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

11163

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   20

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.TRAVELING BASSIM

:  ستير د  بإيجاز  غرض  لشركة 

وتصدير

أعما1 مختلفة.

عنو ن  ملقر  الجتماعي : دو ر أوالد 

أيوب أوالد  مبارك بني مال1 - 23000 

بني مال1   ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : رحمة   باسيم   لسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  رحمة   باسيم   لسيدة 

بني  أوالد  مبارك  غشت   20 شارع 

مال1 23000 بني مال1   ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو يه) (  رحمة   باسيم   لسيدة 

بني  أوالد  مبارك  غشت   20 شارع 

مال1 23000 بني مال1   ملغرب.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

07 ماي   البتد ئية ببني مال1  بتاريخ 

2021 تحت رقم 528.

53I

TAGES CONSULTING

FS PRO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسما1  لشركة

TAGES CONSULTING

 N 309 Lot. Haj Fateh 1er étage

Q. El Oulfa ، 20260،  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

FS PRO شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي عمارة 

C3 إقامة غزالن ، طريق بن آحمد 

سطات  26000 سطات   ملغرب.

رفع رأسما1  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.1151

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

رفع  تم   2021 أبريل   27 في   ملؤرخ 

رأسما1  لشركة بمبلغ قدره »90.000 

إلى  درهم«   10.000« من  أي  درهم« 

»100.000 درهم« عن طريق :  تقديم 

حصص يقدية أو عينية.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   10 بتاريخ  بسطات    البتد ئية 

2021 تحت رقم 221/21.

51I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

HAKIMA SIGNATURE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

 SOCIETE FIDU SOUMAYA

SARL-AU

 FES, AV DES FAR IMM SAIDI

 BUREAU FATH 2EME ETAGE

 APPT N °7 VN ، 30000، fès

Maroc

 HAKIMA SIGNATURE
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شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع 
 لجيش  مللكي إقامة  لسعيدي 

مكاتب  لفتح  لطابق  لخامس رقم 
25  - 30000 فاس  ملغرب.

تحويل   ملقر  الجتماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.61929
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
2021 تم  تحويل   05 أبريل   ملؤرخ في 
من  للشركة   ملقر  الجتماعي  لحالي 
»شارع  لجيش  مللكي إقامة  لسعيدي 
رقم  مكاتب  لفتح  لطابق  لخامس 
25  - 30000 فاس  ملغرب« إلى »م5 
كلم  شارع  لخير   1 حكيمة  إقامة 
فاس    30000  - إيموز ر  طريق   5

 ملغرب«.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 لتجارية بفاس  بتاريخ 10 ماي 2021 

تحت رقم 2302/2021.
55I

COFIJUCE

YALAMI SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

COFIJUCE
 RUE ALLAL BENABDELLAH 106

 CASABLANCA ، 25000،
CASABLANCA MAROC

YALAMI SARL شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 16، شارع 
 لزرقطوني  لطابق  لثاني رقم 

6،  لد ر  لبيضاء  - 20000  لد ر 
 لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
502089

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   27
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.YALAMI SARL
:  النعاش  بإيجاز  غرض  لشركة 

 لعقاري.
 ،16  : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
رقم  شارع  لزرقطوني  لطابق  لثاني 
20000  لد ر   - 6،  لد ر  لبيضاء  

 لبيضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 750   : مليكة   لسيدة  ملرحاوي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 لسيدة  لجعيطي فاطمة  لزهر ء 
درهم   100 بقيمة  حصة   250   :

للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيدة  ملرحاوي مليكة عنو يه) ( 
بوعزة  د ر   2 ليبري  لرحمة   قامة 

27223  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
 لسيدة  لجعيطي فاطمة  لزهر ء 
شارع  حبوس  زيقة  بن  عنو يه) ( 
 20370 يعقوب  ملنصور  ملعاريف 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيدة  ملرحاوي مليكة عنو يه) ( 
بوعزة  د ر   2 ليبري  لرحمة   قامة 

27223  لد ر  لبيضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 06 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 777122.
56I

FUDICAIRE ISMAILI

 STE UNIVERSITE ISKAN
SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تعيين مسير جديد للشركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي  لتقدم بلوك 2 رقم 07  لسمارة 

ES-SMARA MAROC ،72000 ،
  STE UNIVERSITE ISKAN SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
 N°250 وعنو ن مقرها  إلجتماعي

AV HASSAN II 2EME ETAGE ES-
SEMARA - 72000  لسمارة  ملغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.2215
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تعيين  تم   2021 أبريل   23 في   ملؤرخ 
مسير جديد للشركة  لسيد)ة( صلوح 
كمسير  صلوح  لجماني    لجماني  

وحيد
تبعا لقبو1  ستقالة  ملسير.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 البتد ئية بالسمارة  بتاريخ 28 أبريل 

2021 تحت رقم 95/2021.

57I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

BRIDGES TO THE FUTURE
إعالن متعدد  لقر ر ت

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV DES FAR IMM SAIDI
 BUREAU FATH 2EME ETAGE
 APPT N °7 VN ، 30000، fès

Maroc
 BRIDGES TO THE FUTURE

»شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 
ذ ت  لشريك  لوحيد«

وعنو ن مقرها  الجتماعي: رقم 138 
بني  ملسري كورييز مدينة  - 30000 

فاس  ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.16587

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
تم  تخاذ   2021 أبريل   12 في   ملؤرخ 

 لقر ر ت  لتالية: 
على  ينص  رقم  ألو1:  لذي  قر ر 

مايلي: تحويل  ملقر  إلجتماعي
قر ر رقم  لتاني :  لذي ينص على 

مايلي: إضافة نشاط تجاري 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

على  ينص  رقم  ألو1:  لذي  بند 
مايلي: تحويل  ملقر  إلجتماعي

على  ينص  رقم  لثاني:  لذي  بند 
مايلي: إضافة نشاط تجاري 

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 لتجارية بفاس  بتاريخ 10 ماي 2021 

تحت رقم 2273/2021.
58I

FUDICAIRE ISMAILI

STE GROUP RAPANI SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسما1  لشركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي  لتقدم بلوك 2 رقم 07  لسمارة 

ES-SMARA MAROC ،72000 ،
 STE GROUP RAPANI SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 
 AV MOHAMED V  N°11

ESSEMARA - 72000  لسمارة 
 ملغرب.

رفع رأسما1  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.129
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تم   2021 أبريل   21 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسما1  لشركة  رفع 
من  أي  درهم«   2.100.000«
 2.500.000« إلى  درهم«   100.000«
حصص  تقديم    : طريق  عن  درهم« 

يقدية أو عينية.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   10 بتاريخ  بالسمارة    البتد ئية 

2021 تحت رقم 101.
59I

secotrages snc

BADR EDDINE-BOIS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

secotrages snc
رقم 2 زيقة  دريس  لياموري بالعربي 

وجه عروس مكناس ، 50000، 
مكناس  ملغرب
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BADR EDDINE-BOIS شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
 I-5 وعنو ن مقرها  إلجتماعي

 MAGASIN -2 LOT ZERHOUNIA
 EXT/1 TRANCHE 1  - 50000

مكناس  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
53219

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   22
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 BADR : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.EDDINE-BOIS
بيع   : بإيجاز  غرض  لشركة 
على  بنصف  لجملة- لطبع   لخشب 

 لخشب.
 I-5  : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
 MAGASIN -2 LOT ZERHOUNIA
 EXT/1 TRANCHE 1  - 50000

مكناس  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
صالح  لدين  مكافح   لسيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
صالح  لدين  مكافح   لسيد 
تجزئة  لد خلة   100 رقم  عنو يه) (  
مكناس   50000 سعيد  سيدي 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
صالح  لدين  مكافح   لسيد 
تجزئة  لد خلة   100 رقم  عنو يه) (  

تجزئة   100 رقم  سعيد   سيدي 
مكناس  سعيد  سيدي   لد خلة 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   10 بتاريخ  بمكناس    لتجارية 

2021 تحت رقم 2353.
60I

FUDICAIRE ISMAILI

STE GROUP RAPANI SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

FUDICAIRE ISMAILI
حي  لتقدم بلوك 2 رقم 07  لسمارة 

ES-SMARA MAROC ،72000 ،
  STE GROUP RAPANI SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
 AV وعنو ن مقرها  إلجتماعي

 MOHAMAD V N°11 ESSEMARA
72000 -  لسمارة  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.129
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تمت   2021 أبريل   21 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
 50 مريم   بيه  )ة(  تفويت  لسيد 
حصة  جتماعية من أصل 50 حصة 
لفائدة   لسيد )ة( محمد لغظف  بيه 

بتاريخ 21 أبريل 2021.
ضيف  فاطمة  )ة(  تفويت  لسيد 
أصل  من  حصة  جتماعية   50 هللا 
محمد  )ة(  لفائدة   لسيد  50 حصة 

لغظف  بيه بتاريخ 21 أبريل 2021.
مامية   بيه  )ة(  تفويت  لسيد 
أصل  من  حصة  جتماعية   200
200 حصة لفائدة   لسيد )ة(  مينة 

 لسا�سي بتاريخ 21 أبريل 2021.
تفويت  لسيد )ة( مامية   بيه 50 
حصة  جتماعية من أصل 50 حصة 
لفائدة   لسيد )ة( محمد لغظف  بيه 

بتاريخ 21 أبريل 2021.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني   
ماي   10 بتاريخ  بالسمارة    البتد ئية 

2021 تحت رقم 101/2021.
61I

FACE FIDUCIAIRE

PLANET LABOR 1
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FACE FIDUCIAIRE

209 شارع مصطفى  ملعني  لطابق 

 لثالث رقم 6 ، 20130،  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

PLANET LABOR 1 شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 201 

شارع مصطفي  ملعاني ط 2 ش 9  - 

20130  لد ر لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

501933

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   06

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.PLANET LABOR 1

 : بإيجاز  غرض  لشركة 

 الستشار ت  إلد رية.

 201  : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

 -   9 2 ش  شارع مصطفي  ملعاني ط 

20130  لد ر لبيضاء  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : حمزة  مليموني   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  حمزة  مليموني   لسيد 
شارع  لساقية  لحمر ء   05 جميلة 
 20000 113 ق ج  لد ر لبيضاء  رقم 

 لد ر لبيضاء  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (  حمزة  مليموني   لسيد 
شارع  لساقية  لحمر ء   05 جميلة 
 20000 113 ق ج  لد ر لبيضاء  رقم 

 لد ر لبيضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 05 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم -.

62I

ريدكوم

جريد الشيماء نكوس
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

ريدكوم
10 زيقة عقبة بن يافع برشيد ، 

26100، برشيد  ملغرب
جريد  لشيماء يكوس شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي 13 شارع 

محمد  لخامس تجزئة  ليسر  لطابق 
3 على  ليسار - 26100 برشيد 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
15113

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 ماي   06
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
جريد   : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

 لشيماء يكوس.
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يجارة   : بإيجاز  غرض  لشركة 
 لخشب منعش عقاري.

عنو ن  ملقر  الجتماعي : 13 شارع 
محمد  لخامس تجزئة  ليسر  لطابق 
برشيد   26100  - على  ليسار   3

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : وهيب  ملتوكل   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو يه) (  وهيب  ملتوكل   لسيد 
برشيد   26100  2 حي  لتسير   250

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (  وهيب  ملتوكل   لسيد 
برشيد   26100  2 حي  لتسير   250

 ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   11 بتاريخ  ببرشيد    البتد ئية 

2021 تحت رقم 599.
63I

 INSTITUT LABEL DE GESTION ET(

 DES AFFAIRES (EL KASMI ABDEL JALIL

COMPTABLE AGREE

ستاتور فيش 

STUNTEUR FISH  
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 INSTITUT LABEL DE GESTION(
 ET DES AFFAIRES (EL KASMI

 ABDEL JALIL COMPTABLE
AGREE

إقامة جنان  لرحمة  لسالم 2 
عمارة 1 شقة 3  هل لغالم سيدي 
 لبريو�سي  لد ر  لبيضاء سيدي 

 لبريو�سي  لد ر  لبيضاء، 20500، 
 لد ر  لبيضاء  ملغرب

 STUNTEUR FISH   ستاتور فيش
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع 

صهيب  لرومي مجموعة 39 رقم 20 
سيدي  لبريو�سي  لبيضاء - 20000 

 لبيضاء  ملغرب. - 20500  لد ر 
 لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
502691

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   22
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 إلقتضاء بمختصر تسميتها : ستاتور 

.STUNTEUR FISH   فيش
تجارة   : بإيجاز  غرض  لشركة 
وبيع  ألسماك  وشر ء   ألسماك 
وإد رة  وجميع  ملأكوالت  لبحرية 

وتأجير وحد ت  لصيد.
تصدير  ألسماك   / •  ستير د 
و لتجارة  وجميع  ملأكوالت  لبحرية 
صيد  منتجات  وتسويق   لثالثية 
 ألسماك  لزر عية  لغذ ئية في حالتها 

أو معالجتها.
•  لتجارة في مجا1 صيد  ألسماك 

و لصيد  لساحلي.
وشر ئحها  تجهيز  ألسماك   •

وتوجيهها وتمليحها وتجميدها.
إنشاء   ، شركات  لصيد  تمثيل   •
 / ،  الستير د   لشركات  لتابعة 

 لتصدير.
ويقل  لبضائع  •  لنقل  ملبرد 

 ملتنوع وتسليح قو رب  لصيد..
شارع   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
 20 39 رقم  صهيب  لرومي مجموعة 
 20000  - سيدي  لبريو�سي  لبيضاء 
20500  لد ر   -  لبيضاء  ملغرب. 

 لبيضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : كريمة  يوب   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

 11  لسيد كريمة  يوب عنو يه) ( 
 لزيقة 22 حي  لغفير ت كاوكي   1500 

 سفي  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 11  لسيد كريمة  يوب عنو يه) ( 
 1500 22 حي  لغفير ت كاوكي   لزيقة 

 سفي  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 11 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 17160.
61I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

JILSMART
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV DES FAR IMM SAIDI
 BUREAU FATH 2EME ETAGE
 APPT N °7 VN ، 30000، fès

Maroc
JILSMART شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 1 

شارع  لجيش  مللكي  ألطلس متجر 
رقم 3  - 30000 فاس  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
67805

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 فبر ير   23
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.JILSMART

:  لتجارة  بإيجاز  غرض  لشركة 
وبر مج  بأجهزة  و لخدمات  لخاصة 

 لكمبيوتر.
 1 رقم   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
متجر  شارع  لجيش  مللكي  ألطلس 

رقم 3  - 30000 فاس  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
  : حفيظة  ملسعودي    لسيدة 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
حفيظة  ملسعودي    لسيدة 
عنو يه) ( رقم 1 شارع مكة حي  ألمل 

طريق صفرو  30000 فاس  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد توفيق  ملريبطي  عنو يه) ( 
ضيعة بن عبد هللا طريق صفرو فاس 

30000 فاس  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 لتجارية بفاس  بتاريخ 12 ماي 2021 

تحت رقم 2319/2021.
65I

STE OUBOUKS AUDIT & CONSEILS

 TRAINING CONSULTANCY
AFRICA

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

 STE OUBOUKS AUDIT &
CONSEILS

21 ، مكتب 17،  لطابق  لثاني، 
مكاتب باالص ، شارع عبد  لكريم 
 لخطابي، فاس ، 30000، فاس 

 ملغرب
 TRAINING CONSULTANCY
AFRICA شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 3 
شارع عال1 بن عبد هللا مكاتب 

GRAND BOULEVARD  لطابق 6 - 
30000 فاس  ملغرب
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تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

67765

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   05

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

 TRAINING CONSULTANCY

.AFRICA

:  لتدريب  بإيجاز  غرض  لشركة 

و ملشاورة،  لتشخيص  الستر تيجي 

وهندسة  لتدريب،  الستشار ت 

و لتنظيمية،  لتأطير،   إلد رية 

 ملشاورة  لقايويية،  لدر سات 

 لتقنية و  لدر سات  لقطاعية.
رقم   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

مكاتب  هللا  عبد  بن  عال1  شارع   3

GRAND BOULEVARD  لطابق 6 - 

30000 فاس  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 750   : كتاني  بدر  لدين   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 لسيد دريس كتاني :  250 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد بدر  لدين كتاني عنو يه) ( 
زيقة  لعابد  لفا�سي   3 1  لشقة  رقم 

فاس   30060 شارع  بن  لخطيب 

 ملغرب.

عنو يه) (  كتاني  دريس   لسيد 
عين  طريق   2 حي  لر شدية   52 رقم 

 لشقف 30050 فاس  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد بدر  لدين كتاني عنو يه) ( 
زيقة  لعابد  لفا�سي   3 1  لشقة  رقم 
فاس   30060 شارع  بن  لخطيب 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 لتجارية بفاس  بتاريخ 11 ماي 2021 

تحت رقم 2286.

66I

fidomek

ROAD IMMOBILIER
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

fidomek
 N13 1EME ETAGE IMM

 MOKHTARA RUE KENITRA
 PLACE 2 SEPTEMBRE ، 50000،

meknes maroc
ROAD IMMOBILIER شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 12 
تجزئة مرجان 1 قطاع 3 مكناس - 

50000 مكناس  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

53225
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 مارس   18
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 ROAD : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.IMMOBILIER
منعش   : بإيجاز  غرض  لشركة 
عقاري ,  الشغا1  ملتنوعة و  لتجارة.

 12 رقم   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
 - مكناس   3 قطاع   1 مرجان  تجزئة 

50000 مكناس  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : خويا  بر هيم  بابا   لسيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

  : عبد  لرحمان  جطيوي   لسيد 
250 حصة بقيمة 100 درهم للحصة

 250   : يعقوبي  لحسن   لسيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد بابا خويا  بر هيم عنو يه) ( 
 50000 مكناس  رياض  لزيتون   105

مكناس  ملغرب.
عبد  لرحمان  جطيوي   لسيد 
 6 191ر ء  لنعيم  رقم  عنو يه) ( 

مكناس 50000 مكناس  ملغرب.
يعقوبي  لحسن عنو يه) (   لسيد 
6  لنرجس  191ر ء  لنعيم  رقم 

مكناس 50000 مكناس  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عبد  لرحمان  جطيوي   لسيد 
 6 191ر ء  لنعيم  رقم  عنو يه) ( 

مكناس 50000 مكناس  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   10 بتاريخ  بمكناس    لتجارية 

2021 تحت رقم 2356.
67I

STE FIDNEJ BUREAU SARL

SOCIETE 2TJA SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

STE FIDNEJ BUREAU SARL
 BD MED V ROUTE DE

 FES-TAOUNATE ، 34000،
TAOUNATE MAROC

SOCIETE 2TJA SARL AU شركة 
ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي دو ر 

 لكعاوشة و د  لجمعة تيسة تاويات 
- 31000 تاويات  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
1819

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 ماي   06
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.SOCIETE 2TJA SARL AU
- عما1   : بإيجاز  غرض  لشركة 

 لبناء و  عما1 مختلفة.
دو ر   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
تاويات  تيسة  و د  لجمعة   لكعاوشة 

- 31000 تاويات  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 50.000 رأسما1  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
  : عبد لحفيظ  جقارعي   لسيد 
500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عبد لحفيظ  جقارعي   لسيد 
عنو يه) ( دو ر  لكعاوشة و د  لجمعة 
تيسة تاويات 31000 تاويات  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 
ومو طن مسيري  لشركة:

عبد  لحفيظ  جقارعي   لسيد 
عنو يه) ( دو ر  لكعاوشة و د  لجمعة 

تيسة تاويات 31000 تاويات  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   11 بتاريخ  بتاويات    البتد ئية 

2021 تحت رقم 257.

68I

 INSTITUT LABEL DE GESTION ET(

 DES AFFAIRES (EL KASMI ABDEL JALIL

COMPTABLE AGREE

 سماك  ملشرفي

ASMAK EL MACHRAFI   
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 INSTITUT LABEL DE GESTION(
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 ET DES AFFAIRES (EL KASMI
 ABDEL JALIL COMPTABLE

AGREE
إقامة جنان  لرحمة  لسالم 2 

عمارة 1 شقة 3  هل لغالم سيدي 
 لبريو�سي  لد ر  لبيضاء سيدي 

 لبريو�سي  لد ر  لبيضاء، 20500، 
 لد ر  لبيضاء  ملغرب

 ASMAK EL   سماك  ملشرفي 
MACHRAFI شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع 

صهيب  لرومي مجموعة 39 رقم 20 
سيدي  لبريو�سي  لبيضاء - 20000 

 لبيضاء  ملغرب. - 20500  لد ر 
 لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
502681

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   22
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 إلقتضاء بمختصر تسميتها :  سماك 

.ASMAK EL MACHRAFI   ملشرفي 
تجارة   : بإيجاز  غرض  لشركة 
وبيع  ألسماك  وشر ء   ألسماك 
وإد رة  وجميع  ملأكوالت  لبحرية 

وتأجير وحد ت  لصيد.
تصدير  ألسماك   / •  ستير د 
و لتجارة  وجميع  ملأكوالت  لبحرية 
صيد  منتجات  وتسويق   لثالثية 
 ألسماك  لزر عية  لغذ ئية في حالتها 

أو معالجتها.
•  لتجارة في مجا1 صيد  ألسماك 

و لصيد  لساحلي.
وشر ئحها  تجهيز  ألسماك   •

وتوجيهها وتمليحها وتجميدها.
إنشاء   ، شركات  لصيد  تمثيل   •
 / ،  الستير د   لشركات  لتابعة 

 لتصدير.

ويقل  لبضائع  •  لنقل  ملبرد 
 ملتنوع وتسليح قو رب  لصيد..

شارع   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
 20 39 رقم  صهيب  لرومي مجموعة 
 20000  - سيدي  لبريو�سي  لبيضاء 
20500  لد ر   -  لبيضاء  ملغرب. 

 لبيضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   :  لسيد   ملشرفي  ملهدي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد   ملشرفي  ملهدي عنو يه) ( 
3  لبريو�سي  رقم   6 مدخل   1  يا�سي 

20500  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد   ملشرفي  ملهدي عنو يه) ( 
3  لبريو�سي  رقم   6 مدخل   1  يا�سي 

20500  لد ر  لبيضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 11 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 17155.
69I

EUREXMA

EFICO
إعالن متعدد  لقر ر ت

EUREXMA
 BD ABDELMOUMEN 187

 RES WALIL 3EME ETAGE 75
 BD ANFA ANGLE CLOS DE

 PROVENCE 9EME ETG APPT
 B108، 20000، CASABLANCA

MAROC
EFICO »شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة«
وعنو ن مقرها  الجتماعي: 85 

زيقة موحا أو حمو - 20000  لد ر 
 لبيضاء  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.38697

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
تم  تخاذ   2021 أبريل   28 في   ملؤرخ 

 لقر ر ت  لتالية: 
قر ر رقم 1:  لذي ينص على مايلي: 
بالغ بوفاة  لشريك  ملدير  لسيد عبد 
بموجب شهادة  لوفاة  بنيس   لجو د 

 ملحررة بتاريخ 2021/10/03
قر ر رقم 2:  لذي ينص على مايلي: 

 إلعالن عن ورثة  ملتوفى
قر ر رقم 3:  لذي ينص على مايلي: 
ورثة  ملتوفى  لى  حصص  كامل   يع 
شركة  و  لى  يرجس  ملحب   لسيدة  

 NELEX AUDIT ET CONSEIL
قر ر رقم 1:  لذي ينص على مايلي: 
للشركة  لسيدة   جديد  مدير  تعيين 
للبطاقة  يرجس  ملحب  لحاملة 

A377721 لوطنية رقم 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
بند رقم 6:  لذي ينص على مايلي: 

 ملساهمة
بند رقم 7:  لذي ينص على مايلي: 

رأس  ملا1
على  ينص  10:  لذي  رقم  بند 

مايلي: تعيين أو1 مدر ء
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 03 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 776668.
70I

LOGIFIN

 SERVICES OF BIG
MOROCCO

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

قفل  لتصفية

LOGIFIN
 RUE OUED ZIZ, RES 20

 CASTILLA, 1ER ETAGE, APP N°
 5, TANGER ، 90010، TANGER

MAROC
 SERVICES OF BIG MOROCCO
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي : مجمع 
مسناية  لحديث  قامة يزيد شقة 

رقم 11 - 90000 طنجة  ملغرب .

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.61281

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

حل  تقرر   2021 ماي   01 في   ملؤرخ 

 SERVICES OF BIG MOROCCO

ذ ت  محدودة  مسؤولية  ذ ت  شركة 

رأسمالها  مبلغ   لشريك  لوحيد 

مقرها  وعنو ن  درهم   10.000

مسناية  لحديث  مجمع   إلجتماعي 

 90000  -  11 رقم  شقة  يزيد   قامة 

طنجة  ملغرب  يتيجة لخسارة  لسوق.

و عين:
 لسيد)ة( ربيع   لو لي و عنو يه) ( 

تطو ن   93000 مرتيل  دفل  ساقية 

 ملغرب  كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 

مجمع  وفي   2021 ماي   01 بتاريخ 

شقة  يزيد  مسناية  لحديث  قامة 
رقم 11 - 90000 طنجة  ملغرب .

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   10 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 1393.

71I

IDRISSIDES INVEST CONSEIL

ZIMA OPTIC
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

IDRISSIDES INVEST CONSEIL

62 تجزئة  لضاوي 1 -  ملحاميد 

- مر كش مر كش، 10000، 

MARRAKECH MAROC

ZIMA OPTIC شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي عملية 

بدر 2 عمارة 13 محل 3  ملحاميد 

 لجنوبي - 10160 مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

111751
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   18
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 ZIMA : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.OPTIC
:  خصائي  بإيجاز  غرض  لشركة 

بصريات  لنظار ت.
عملية   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
3  ملحاميد  محل   13 عمارة   2 بدر 

 لجنوبي - 10160 مر كش  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : فوزية  لغمري   لسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو يه) (  فوزية  لغمري   لسيدة 
  02 رقم  باء  عمارة   قامة  لعزيزية 

 ملحاميد 10160 مر كش  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (  فوزية  لغمري   لسيدة 
  02 رقم  باء  عمارة   قامة  لعزيزية 

 ملحاميد 10160 مر كش  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   10 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 123935.
72I

BZN CONSULTING

BZN Consulting - BZNC
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

BZN CONSULTING
 5Av.youssef ibnou tachefine,

 2eme etage n°3 Tanger ،
90000، TANGER MAROC

BZN Consulting - BZNC شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي 5 شارع 
يوسف  بن تاشفين  لطابق 2 رقم 

3 - 90000 طنجة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

116111
في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   02
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 BZN  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.Consulting - BZNC
تقديم   : بإيجاز  غرض  لشركة 
ومو كبة  خدمات  سمشارية 
و لجماعات  و لشركات   الشخاص 
ومؤسسات  خرى عمومية  و خاصة.
شارع   5  : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
يوسف  بن تاشفين  لطابق 2 رقم 3 

- 90000 طنجة  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 10.000 رأسما1  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد  لزموري  يو ر :  50 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 50  لسيد محمد علي بايوسف :  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو يه) (   لسيد  لزموري  يو ر 
عمر   سيدي  جد د  ديور   1 زيقة   8

50000 مكناس  ملغرب.
بايوسف  علي  محمد   لسيد 
 1 شقة  غالينا  تجزئة   15 عنو يه) ( 
 20000 عثمان  سيدي  حي  لبركة 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (   لسيد  لزموري  يو ر 
عمر   سيدي  جد د  ديور   1 زيقة   8

50000 مكناس  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 لتجارية بطنجة  بتاريخ - تحت رقم -.
73I

FIDUFORM SARL

TRANS IOMPAR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FIDUFORM SARL
 N°53 ETAGE 1 RUE ZIADA ،

13002، BENSLIMANE MAROC
TRANS IOMPAR شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي  ملحل 

دو ر  والد سالمة  - 13100 بوزييقة 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
6827

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 مارس   11
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 TRANS : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.IOMPAR
يقل   : بإيجاز  غرض  لشركة 

 لبضائع لحساب  لغير
بيع  ملو د  لبناء بالجملة

:  ملحل  عنو ن  ملقر  الجتماعي 
بوزييقة   13100  - دو ر  والد سالمة  

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 300   :  لسيد  لطالعي  يوب 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 لسيد  لطالعي عبد  لقادر :  700 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو يه) (   لسيد  لطالعي  يوب 

بوزييقة   13100 سالمة   دو ر  والد 

 ملغرب.

عبد  لقادر   لسيد  لطالعي 

 13100 عنو يه) ( دو ر  والد سالمة  

بوزييقة  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو يه) (   لسيد  لطالعي  يوب 

بوزييقة   13100 سالمة   دو ر  والد 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 01 بتاريخ  سليمان   ببن   البتد ئية 

ماي 2021 تحت رقم 250.

71I

DERDABI ACCOUNTING لدرد بي أكويتينغ 

 SOCIETE HACHIM
SERVICES S.A.R.L - A.U

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 DERDABI لدرد بي أكويتينغ 

ACCOUNTING

شارع موالي عبد  لسالم، رقم 31، 

 AV. لطابق  لثاني، رقم 3،  ملضيق 

 MLY ABDESLAM, N° 31, 2ème

 ،étage, n°3, M›diq ، 93200

MAROC ملغرب  M›DIQ ملضيق 

 SOCIETE HACHIM SERVICES

S.A.R.L - A.U شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي  ملركز، 

شارع  لقا�سي عياض، رقم 31، 

 ملحل رقم 1،  ملضيق - 93200 

 ملضيق  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

29367

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   19

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:



11095 الجريدة الرسميةعدد 5666 - 21 شو 1 1112 )2 يوييو 2021) 

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 
 SOCIETE HACHIM SERVICES

.S.A.R.L - A.U
تحويل   : بإيجاز  غرض  لشركة 
تسيير  صرف  لعمالت،   ألمو 1، 
جميع  و   إلتمان،  إلرساليات 
 لخدمات  ملالية  ألخرى)أد ء 
حجز  و  لفو تير،   لضر ئب 

 لتذ كر...(..
:  ملركز،  عنو ن  ملقر  الجتماعي 
 ،31 رقم  عياض،  شارع  لقا�سي 
 93200  - 1،  ملضيق  رقم   ملحل 

 ملضيق  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 50.000 رأسما1  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
  : حمو  جما1  لدين  والد   لسيد 
500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
حمو  جما1  لدين  والد   لسيد 
شارع  لقا�سي  عنو يه) (  ملركز، 
2،  ملضيق  31،طابق  رقم  عياض، 

93200  ملضيق  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
حمو  جما1  لدين  والد   لسيد 
شارع  لقا�سي  عنو يه) (  ملركز، 
2،  ملضيق  31،طابق  رقم  عياض، 

93200  ملضيق  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   06 بتاريخ  بتطو ن    البتد ئية 

2021 تحت رقم 1001.
75I

aice compta

DIJLA TECHNOLOGY
إعالن متعدد  لقر ر ت

aice compta
 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc

DIJLA TECHNOLOGY »شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد«
وعنو ن مقرها  الجتماعي: 13 زيقة 
أحمد  ملجاتي إقامة جبا1  أللب 
 لطابق 1 رقم 8 حي  ملعاريف - 

20370  لبيضاء  ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.161901

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
تم  تخاذ   2021 أبريل   28 في   ملؤرخ 

 لقر ر ت  لتالية: 
قر ر رقم 1:  لذي ينص على مايلي: 
يونس  ،  لسيد   لشريك  لوحيد 
 لجمل ، يقرر ويو فق على يقل جميع 
كلثوم  إلى  ملحو1  لسيدة   ألسهم 

 لجمل
على  ينص  2:  لذي  رقم  قر ر 
يونس  لجمل  مايلي:  ستقالة  لسيد 
تعيين  و  للشركة  كمدير  منصبه  من 
مديرة جديدة  كلثوم  لجمل   لسيدة 

للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
على  ينص  6.7:  لذي  رقم  بند 
،  لسيد  مايلي:  لشريك  لوحيد 
يونس  لجمل، يقرر ويو فق على يقل 
إلى  ملحو1  لسيدة  جميع  ألسهم 

كلثوم  لجمل
على  ينص  15:  لذي  رقم  بند 
كلثوم  لجمل  تعيين  لسيدة  مايلي: 

مديرة جديدة للشركة
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 06 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 777261.
76I

co-working business center

NH IMMOBILIER
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

co-working business center
 23rue boured etg 3 N5 ROCHES

 NOIRES CASA، 20230،
CASABLANCA MAROC

NH IMMOBILIER شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 23 زيقة 

بوريد  لطابق 03  لرقم 05  لصخور 

 لسود ء   لد ر  لبيضاء 20230 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

502177

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 ماي   03

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 NH  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.IMMOBILIER

 : بإيجاز  غرض  لشركة 

.PROMOTION IMMOBILIERE
23 زيقة   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

بوريد  لطابق 03  لرقم 05  لصخور 

 لسود ء   لد ر  لبيضاء 20230  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

رأسما1  لشركة:   مبلغ 

3.100.000 درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد  حمد  لنهاري :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 250   : هللا  لنهاري  عبد   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 250   : يوسف  لنهاري      لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 16500  :  لسيد  حمد  لنهاري 

بقيمة 100 درهم.

 8250  : هللا  لنهاري  عبد   لسيد 

بقيمة 100 درهم.

 8250  : يوسف  لنهاري      لسيد 

بقيمة 100 درهم.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (   لسيد  حمد  لنهاري 
ريتا1  لشقة  زيقة   2  قامة  لبهجة 

20000  لد ر  لبيضاء  بيلفدير   16

 ملغرب.

 لسيد عبد هللا  لنهاري عنو يه) (                   
36 زيقة بيزن�سي  لشقة  9  لطابق06  

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

 لسيد يوسف  لنهاري    عنو يه) ( 
ريتا1  لشقة  زيقة   2  قامة  لبهجة 

20000  لد ر  لبيضاء  بيلفدير   16

 ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد عبد هللا  لنهاري عنو يه) ( 
36 زيقة بيزن�سي  لشقة  9  لطابق06  

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 10 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 777668.

77I

FIDUFORM SARL

SYGENTRA AGRICOL
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FIDUFORM SARL

 N°53 ETAGE 1 RUE ZIADA ،

13002، BENSLIMANE MAROC

SYGENTRA AGRICOL شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي  لطابق 

 لسفلي حي  لفلين رقم 758 - 

13000  بنسليمان  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

6679

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 فبر ير   11

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
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ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.SYGENTRA AGRICOL
:  د رة  بإيجاز  غرض  لشركة 

 لضيعات  لفالحية
تربية  ملاشية.

:  لطابق  عنو ن  ملقر  الجتماعي 
 لسفلي حي  لفلين رقم 758 - 13000 

 بنسليمان  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : سعيد   لسيد  لنجيمي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو يه) (   سعيد   لسيد  لنجيمي 
 13000  758 رقم  حي  لفلين 

 بنسليمان  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (   سعيد   لسيد  لنجيمي 
 13000  758 رقم  حي  لفلين 

 بنسليمان  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 25 بتاريخ  سليمان   ببن   البتد ئية 

فبر ير 2021 تحت رقم 123.
78I

FIDUCIAIRE OTHMANE

TRANS AMINE YOUSSEF
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE OTHMANE
 kenitra ، 14000، KENITRA

MAROC
TRANS AMINE YOUSSEF شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 31 ز وية 
أيو 1 و محمد  لقوري عمارة منار أ 

 ملكتب رقم 5  - 11000  لقنيطرة 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

60591

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   27

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 TRANS : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.AMINE YOUSSEF

:  لنقل  بإيجاز  غرض  لشركة 

 لشخ�سي .
عنو ن  ملقر  الجتماعي : 31 ز وية 

منار  عمارة  محمد  لقوري  و  أيو 1 

11000  لقنيطرة   -   5 رقم  أ  ملكتب 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : بلفقيه   سعيد   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  بلفقيه   سعيد   لسيد 

دو ر  لعماريين عامر  لسفلية  11000 

 لقنيطرة  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو يه) (  بلفقيه   سعيد   لسيد 

دو ر  لعماريين عامر  لسفلية  11000 

 لقنيطرة  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

12 ماي   البتد ئية بالقنيطرة  بتاريخ 

2021 تحت رقم 62101.

79I

TY CONSULTING

TY PROPERTIES
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

TY CONSULTING
 RUE HALAB MERS SULTAN 26
 26 RUE HALAB MERS SULTAN،
20140، CASABLANCA MAROC

TY PROPERTIES شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 26 زيقة 
حلب ، مرس سلطان شقة 13  - 

20110  لد ر  لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

502805
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 ماي   01
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 TY  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.PROPERTIES
حيازة   -  : بإيجاز  غرض  لشركة 
خالية  أرض  أو  إنشاء ت  أي  وتأجير 
وكافة   ، هدمها  سيتم  منشآت  أو 
وغير  و لحقوق  ملنقولة   لعقار ت 
 ملنقولة ، بجميع  لوسائل  لقايويية.

-  لقيام بجميع عمليات  لتقسيم 
جميع  وإقامة   ، هذه  ألرض  على 
لالستخد م  لسكني  فيها   إلنشاء ت 
أو  أو  لصناعي  أو  ملنهي  أو  لتجاري 

 إلد ري وتسويقها.
و لعقار  ترويج قطاعي  لسياحة   -
وبناء  وتصميم  در سة  خال1  من 
شركة  أو  عمل  أي  وإد رة  وتشييد 
و لتسويق  ملباشر أو غير  ملباشر ألي 

منتج عقاري أو سياحي ؛
أصو1  لشركة  -  ستخد م 
عن  هذ   لنحو  على  تشكلت   لتي 
طريق  لبيع أو  إليجار أو  الستخد م 

 لشخ�سي للقطع و ملباني ؛

- أن تأخذ ، لغرض تحقيق هدف 
 لشركة  ملحدد على هذ   لنحو ، أي 
طريق  عن   ، مصالح  أو  مساهمات 
 ملساهمات  لجزئية أو عمليات  لدمج 
جميع  في  ثالث  طرف  مشتريات  أو 
 لشركات  لقائمة أو تلك  لتي في طور 
 إلنشاء مع كائن مماثل أو ذي صلة ؛

جميع  فإن   ، أعم  وبشكل   -
أو  مباشر  بشكل   لعمليات  ملرتبطة 
أو  بو حدة  أو جزئًيا  كلًيا  غير مباشر 
أخرى من  لعمليات  ملشار إليها أدياه 
نشاط  تطوير  أو  لتسهيل  وذلك   ،
مباشرة  أي مشاركة  وكذلك   لشركة 
أو لغير مباشرة. أي شكل من  ألشكا1 
لتحقيق  تسعى  في  لشركات  لتي 

أهد ف مماثلة أو ذ ت صلة ؛.
26 زيقة   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
 -   13 شقة  سلطان  مرس   ، حلب 

20110  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 900   : يوسف  تادر رتي   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
  TY CONSULTING :  لشركة 
100 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
يوسف عنو يه) (  تادر رتي   لسيد 
7 زيقة لغرمتا  لو زيس 20110   لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.
 TY CONSULTING  لشركة 
مرس   ، حلب  زيقة   26 عنو يه) ( 
20110   لد ر    13 شقة  سلطان 

 لبيضاء  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
يوسف عنو يه) (  تادر رتي   لسيد 
7 زيقة لغرمتا  لو زيس 20110   لد ر 

 لبيضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 12 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 778181.

80I
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MIRAGE BUSINESS CONSULTING

IHSSANE INOX
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 MIRAGE BUSINESS
CONSULTING

رقم 8  لطابق 5  لشقة 9  قامة 
 لحرية شارع فلسطين ، 30000، 

فاس  ملغرب
IHSSANE INOX شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 2 
مكرر زيقة 7 حي سيد  لهادي بودهار 

زو غة فاس - 30000 فاس  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
67123

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 ماي   12
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.IHSSANE INOX
يجارة   : بإيجاز  غرض  لشركة 

 اللومنيوم.
 2 رقم   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
مكرر زيقة 7 حي سيد  لهادي بودهار 

زو غة فاس - 30000 فاس  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيدة  حسان  لرو�سي :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيدة  حسان  لرو�سي 
عنو يه) ( زيقة 15 رقم 17 حي  لوفاق 

فاس 30000 فاس  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيدة  حسان  لرو�سي 
عنو يه) ( زيقة 15 رقم 17 حي  لوفاق 

فاس 30000 فاس  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
أبريل   20 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2021 تحت رقم 1922.
81I

STE MAXFRUTE SARL

وينكسو بالس دو الطالس
عقد تسيير حر ألصل تجاري ) ألشخاص 

 لطبيعيون(
عقد تسيير حر ألصل تجاري
وينكسو بالس دو الطالس

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
أعطى  لسيد)ة(    2020 مارس   03
شركة وينكسو شركة مجهولة  السم 
رقم    للبطاقة  لوطنية  )ة(   لحامل 
بالبيضاء   27213 سجلها  لتجاري 
 0000 بالسجل  لتجاري   ملسجل 
باملحكمة  لتجارية بفاس حق  لتسيير 
ب  لألصل  لتجاري  لكائن   لحر 
محطة وينكسو ساحة  الطلس فاس 
وفاء  للسيد)ة(  فاس  ملغرب   30000
للبطاقة  لوطنية  )ة(  لزرق  لحامل 
رقم   C1727  ملدة 99 سنة تبتدئ من 
12 ماي  في  تنتهي  و   2020 03 مارس 
  12.000 شهري  مبلغ  مقابل   2021

درهم.
82I

BUREAU ESSOUFYANI

TEFOLAND
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

BUREAU ESSOUFYANI
 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH
 RUE ALJAZIRA ALKHADRA ،
70000، LAAYOUNE MAROC

TEFOLAND شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي حي  ملسيرة 
02 شارع عبد  لرحيم بوعبيد رقم 

05  لطابق  الو1  لد خلة - 73000 
 لد خلة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
18131

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 ماي   01
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.TEFOLAND
أشغا1   : بإيجاز  غرض  لشركة 
 لبناء - يقل  لبضائع على  لصعيدين 

 لوطني و لدولي - أشغا1 متعددة.
عنو ن  ملقر  الجتماعي : حي  ملسيرة 
رقم  بوعبيد  عبد  لرحيم  شارع   02
 73000  - 05  لطابق  الو1  لد خلة 

 لد خلة  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : توفيق  ليوسفي   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد توفيق  ليوسفي عنو يه) ( 
 20056 وال1  تنومريت  يت  دو ر 

ز كورة  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد توفيق  ليوسفي عنو يه) ( 
 20056 وال1  تنومريت  يت  دو ر 

ز كورة  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 06 بتاريخ  بو دي  لدهب    البتد ئية 

ماي 2021 تحت رقم 871.
83I

EUREXMA

EUREXMA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

EUREXMA
 BD ABDELMOUMEN 187

 RES WALIL 3EME ETAGE 75
 BD ANFA ANGLE CLOS DE

 PROVENCE 9EME ETG APPT
 B108، 20000، CASABLANCA

MAROC
EUREXMA شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي 187إقامة 

وليلي شارع عبد  لؤمن 3  زيقة 
كلفون شارع عبد  ملومن  لد ر 
 لبيضاء 20000  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.221269

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تمت   2021 مارس   31 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
تفويت  لسيد )ة( عزيز   لسالوي  
أصل  من  حصة  جتماعية   110
)ة(  لفائدة   لسيد  حصة   11.000

فيليب  موني بتاريخ 23 أبريل 2021.
تفويت  لسيد )ة( يوسف   لبقالي 
55 حصة  جتماعية من أصل 5.500 
عزيز   )ة(  لفائدة   لسيد  حصة 

 لسالوي  بتاريخ 23 أبريل 2021.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني   
 03 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 776671.

81I

FIDUCIAIRE MOHAMMEDIA

ELENA IMPORT EXPORT
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
قفل  لتصفية

FIDUCIAIRE MOHAMMEDIA
 lot wafa residence el 199

 ، mouahidine appartement a2
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mohammedia maroc ،28820
ELENA IMPORT EXPORT  شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي :   لطابق1 
رقم 261  لر شدية 3 بلوك ب 

 لعالية - 28830  ملحمدية   ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.20167

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
حل  تقرر   2021 أبريل   16 في   ملؤرخ 
ELENA IMPORT EXPORT  شركة 
ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 100.000 رأسمالها  مبلغ   لوحيد 
مقرها  إلجتماعي   وعنو ن  درهم 
 لطابق1 رقم 261  لر شدية 3 بلوك 
ب  لعالية - 28830  ملحمدية   ملغرب 

يتيجة الزمة في  لقطاع.
و عين:

 لسيد)ة( كوثر  دحام و عنو يه) (  
 لطابق1 رقم 261  لر شدية 3 بلوك 
28830  ملحمدية  ملغرب  ب  لعالية 

كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 
بتاريخ 16 أبريل 2021 وفي   لطابق1 
رقم 261  لر شدية 3 بلوك ب  لعالية 

- 28830  ملحمدية  ملغرب.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
03 ماي   البتد ئية باملحمدية  بتاريخ 

2021 تحت رقم 1060.

85I

إئتماييات  لدريوش

Société RANIA ET WIAM
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

إئتماييات  لدريوش
شارع عال1 بن عبد هللا رقم 18 ص 
ب 682، 92000،  لعر ئش  ملغرب

Société RANIA ET WIAM  شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي تجزئة 
 لسمارة رقم 1 - 92000  لعر ئش 

 ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.3629

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تمت   2021 مارس   08 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :

عبد  للطيف  )ة(  تفويت  لسيد 

من  حصة  جتماعية   500  ملودن 

)ة(  لفائدة   لسيد  500 حصة  أصل 

مارس   08 بتاريخ  عياد  أيت  محمد 

.2021

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني   

ماي   11 بتاريخ  بالعر ئش    البتد ئية 

2021 تحت رقم 627/2021.

86I

ACMB STRUCTURE

اسمبي ستريكتير
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

ACMB STRUCTURE

شارع محمد  لخامس زيقة عمر بن 

 لخطاب  لطابق 3 رقم 5 برشيد ، 

26100، برشيد  ملغرب

 سمبي ستريكتير شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع 

محمد  لخامس زيقة عمر بن 

 لخطاب  لطابق 3 رقم 5 برشيد - 

26100 برشيد  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.586

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تمت   2021 أبريل   16 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :

تفويت  لسيد )ة( عز  لدين  قبالي 

أصل  من  حصة  جتماعية   200

1.000 حصة لفائدة   لسيد )ة( يبيل  

 قبالي بتاريخ 11 أبريل 2021.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني   

ماي   10 بتاريخ  ببرشيد    البتد ئية 

2021 تحت رقم 591.

87I

zagora consulting sarl

NACIRI INVEST
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رأسما1  لشركة

zagora consulting sarl
رقم119  شارع محمد 

 لخامس ، 17900، ز كورة 
 ملغرب--------------------

NACIRI INVEST شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي حي 

 طلس  لسكني فيدر غوم  - 15000 
ورز ز ت   ملغرب.

رفع رأسما1  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.11177
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تم   2021 أبريل   29 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسما1  لشركة  رفع 
»100.000 درهم« أي من »100.000 
عن  درهم«   500.000« إلى  درهم« 
أو  يقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   11 بتاريخ  بورز ز ت    البتد ئية 

2021 تحت رقم 525.
88I

FIDUCIA-MID

TRAFIC AGRICOLE EURO-
MAROC SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تعيين مسير جديد للشركة

FIDUCIA-MID
رقم 98  لطابق  الو1 طريق مكناس 
ميمال1 ميدلت ، 51350، ميدلت 

ميدلت
TRAFIC AGRICOLE EURO-
MAROC SARL  شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي 60 شارع 
محمد رود ني  يرومليل  - 51350 

ميدلت  ملغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.1051

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تعيين  تم   2021 يناير   11 في   ملؤرخ 

للشركة  لسيد)ة(  جديد  مسير 

 لطالب سفيان كمسير وحيد

تبعا لقبو1  ستقالة  ملسير.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

أبريل   08 بتاريخ  بميدلت    البتد ئية 

2021 تحت رقم 111.

89I

FIDUCIA-MID

TRAFIC AGRICOLE EURO-

MAROC SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تقليص هدف  لشركة

FIDUCIA-MID

رقم 98  لطابق  الو1 طريق مكناس 

ميمال1 ميدلت ، 51350، ميدلت 

ميدلت

TRAFIC AGRICOLE EURO-

MAROC SARL شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  الجتماعي 60 شارع 

محمد  لرود ني  يرومليل - 51350 

ميدلت  ملغرب.

تقليص هدف  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

1051

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

حذف  تم   2021 يناير   11 في   ملؤرخ 

نشاط  لشركة  من   ألنشطة  لتالية 

 لحالي :

جميع  و  الستير د،بيع   لتصدير 

 يو ع  لسيار ت.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

أبريل   08 بتاريخ  بميدلت    البتد ئية 

2021 تحت رقم 111.

90I
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smaticomp

LID INVEST
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

smaticomp
 angle bd emile zola et rue rethel

 N 20 7eme étage -، 20300،
casablanca maroc

LID INVEST شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 151، زيقة 
 سامة بن زيد لطابق 2  لحي  أليسر 
ن ج حي  ملعاريف - 20330  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
502835

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 ماي   10
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 LID  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.INVEST
:  ملعامالت  غرض  لشركة بإيجاز 

 لعقارية.
 ،151  : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
2  لحي  زيد لطابق  بن  زيقة  سامة 
 20330  - حي  ملعاريف  ج  ن   أليسر 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : خالد  لر شدي   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 1000  : خالد  لر شدي   لسيد 

بقيمة 100 درهم.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  خالد  لر شدي   لسيد 
 108 مجموعة  مباركة  حي  لقدس 
20600  لد ر  15  لبريو�سي  رقم 

 لبيضاء  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (  خالد  لر شدي   لسيد 
 108 مجموعة  مباركة  حي  لقدس 
20600  لد ر  15  لبريو�سي  رقم 

 لبيضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 12 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 778277.

91I

SOFIDACE

 جماني القابضة
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

SOFIDACE
 SCTEUR 9 IMM. 16 RESIDENCE

 AMAL HAY RIAD ، 10100،
RABAT MAROC

 جماني  لقابضة   شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي 16 زيقة 
سبو , شقة 3, أكد 1   - 10090 

 لرباط  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
152003

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   30
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 إلقتضاء بمختصر تسميتها :  جماني 

 لقابضة  .

:  لشركة  بإيجاز  غرض  لشركة 

ذ ت نشاط في كل من  ملغرب :

من  ألشكا1  شكل  بأي  -  لحيازة 

أو  طريق  الكتتاب  عن  سيما  وال 

لجميع  ألور ق  ملالية  إعادة  لشر ء 

 ، ،  لحصص  ،  لسند ت  ،  ألسهم 

 ألور ق  ملالية  ملدرجة أو غير  ملدرجة 

في جميع  لشركات أو  ملقاوالت  لتي تم 

تأسيسها أو  لتي سيتم تأسيسها بأي 

من  ألشكا1 سو ء،  لصناعية  شكل 

 ، ،  لزر عية  ،  ملالية  ،  لتجارية 

 لعقارية أو غيرها.

• إد رة  ألور ق  ملالية

في  و  ملشاركة  ملالية  •  لحيازة 
شركات أخرى

• عقد وإد رة  ملصالح في  لشركات 

 ألخرى.

• أنشطة  لشركات  لقابضة
16 زيقة   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

 10090  - أكد 1     ,3 شقة   , سبو 

 لرباط  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

رأسما1  لشركة:   مبلغ 

1.000.000 درهم، مقسم كالتالي:

  : غيثي    سيدي   لسيد  لجماني 

درهم   100 بقيمة  حصة   10.000

للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

غيثي    سيدي   لسيد  لجماني 
شارع   , أسارون  زيقة   9 عنو يه) ( 

10170  لرباط   لسرو,  لسوي�سي 

 ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

غيثي    سيدي   لسيد  لجماني 
شارع   , أسارون  زيقة   9 عنو يه) ( 

10170  لرباط   لسرو,  لسوي�سي 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   11 بتاريخ  بالرباط    لتجارية 

2021 تحت رقم 111629.

92I

DIWAN CONSWORLD

CHAB PROMO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

DIWAN CONSWORLD
 Riad El Oulfa GRP 3 Entrée
 9 N° 113, 1ér Etage – El Oulfa ،
20220، CASABLANCA MAROC

CHAB PROMO   شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 61 شارع 
اللة  لياقوت ز وية مصطفى  ملعاني 
 لطابق  ألو1 رقم 56 مركز  لرياض 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب - 20200
  لد ر  لبيضاء   ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
191363

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 يناير   01
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 CHAB : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.  PROMO
:  لتطوير  بإيجاز  غرض  لشركة 

 لعقاري
لجميع  يو ع  لبناء  شركة 
في  و لهندسة  ملديية,  ملشاركة 
و لخاصة,   لصفقات  لعمومية 
 الستعاية  ملقاوالت  و  لقيام 
قصد  يجاز  لشركات  خرى  باشغا1 
و  مشروع  كصاحب  كل  ملشاريع, 

صفقات  خرى
عنو ن  ملقر  الجتماعي : 61 شارع 
مصطفى  ملعاني  ز وية  اللة  لياقوت 
مركز  لرياض   56 رقم   لطابق  ألو1 
 لد ر  لبيضاء  ملغرب - 20200  لد ر 

 لبيضاء   ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
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 500   : تر ب  مصطفى  با   لسيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 لسيد محمد شهيد :  500 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

تر ب  مصطفى  با   لسيد 
17  اللفة  رقم   63 زيقة  عنو يه) ( 
20200  لد ر لبيضاء   لد ر لبيضاء 

 ملغرب.
 لسيد محمد شهيد عنو يه) ( حي 
رقم   35 زيقة   1 مجموعة   لصدري 
20200  لد ر لبيضاء  78  لبيضاء  

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
تر ب  مصطفى  با   لسيد 
17  اللفة  رقم   63 زيقة  عنو يه) ( 
20200  لد ر لبيضاء   لد ر لبيضاء 

 ملغرب
 لسيد محمد شهيد عنو يه) ( حي 
رقم   35 زيقة   1 مجموعة   لصدري 
20200  لد ر لبيضاء  78  لبيضاء  

 ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 12 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

مارس 2021 تحت رقم 769593.
93I

JMTI ENERGY SARL AU

JMTI ENERGY SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رأسما1  لشركة

JMTI ENERGY SARL AU
 RUE AHMED TOUKI

 RESIDENCE OUROK 3EME
 ETAGE N°13 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

JMTI ENERGY SARL AU شركة 
ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي زيقة  حمد 

توكي إقامة  وروك  لطابق  لثالث 
رقم 13  - 20000  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.

رفع رأسما1  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.113899
قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تم   2021 أبريل   16 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسما1  لشركة  رفع 
»900.000 درهم« أي من »100.000 
عن  درهم«   1.000.000« إلى  درهم« 
أو  أرباح  أو  إدماج  حتياطي    : طريق 

عالو ت إصد ر في رأس  ملا1.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 06 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 777351.

91I

SOFIDACE

مهنية القابضة
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

SOFIDACE
 SCTEUR 9 IMM. 16 RESIDENCE

 AMAL HAY RIAD ، 10100،
RABAT MAROC

مهنية  لقابضة شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي 1 ، زيقة 

و د زيز ،  لطابق  لثالث ، شقة رقم 7 
، أكد 1  - 10090  لرباط  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
152001

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   27
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
مهنية   : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

 لقابضة.

:  لشركة  بإيجاز  غرض  لشركة 

ذ ت نشاط في كل من  ملغرب :

من  ألشكا1  شكل  بأي  -  لحيازة 

أو  طريق  الكتتاب  عن  سيما  وال 

لجميع  ألور ق  ملالية  إعادة  لشر ء 

 ، ،  لحصص  ،  لسند ت  ،  ألسهم 

 ألور ق  ملالية  ملدرجة أو غير  ملدرجة 

في جميع  لشركات أو  ملقاوالت  لتي تم 

تأسيسها أو  لتي سيتم تأسيسها بأي 

من  ألشكا1 سو ء،  لصناعية  شكل 

 ، ،  لزر عية  ،  ملالية  ،  لتجارية 

 لعقارية أو غيرها.

• إد رة  ألور ق  ملالية

في  و  ملشاركة  ملالية  •  لحيازة 

شركات أخرى

• عقد وإد رة  ملصالح في  لشركات 

 ألخرى.

• أنشطة  لشركات  لقابضة

عنو ن  ملقر  الجتماعي : 1 ، زيقة 

،  لطابق  لثالث ، شقة رقم  و د زيز 

7 ، أكد 1  - 10090  لرباط  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

رأسما1  لشركة:   مبلغ 

1.000.000 درهم، مقسم كالتالي:

 10.000   : حمزة     لسيد  لروكي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  حمزة     لسيد  لروكي 

،  لسوي�سي   بوعياش  بني  زيقة   ،17

10170  لرباط  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو يه) (  حمزة    لسيد  لروكي 

،  لسوي�سي   بوعياش  بني  زيقة   ،17

10170  لرباط  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   11 بتاريخ  بالرباط    لتجارية 

2021 تحت رقم 111627.

95I

gestoria siham

هولدين ميكاييك

)HOLDING MECANIQUE( 
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

gestoria siham
 EL JADIDAlot hakima N°131 ،

21000،  لجديدة  ملغرب
 HOLDING( هولدين ميكاييك
MECANIQUE( شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي دو ر 
 لحفضان موالي عبد هللا  لجديدة - 

21000  لجديدة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
18097

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   11
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 
 HOLDING( ميكاييك  هولدين 

.(MECANIQUE
إصالح   : بإيجاز  غرض  لشركة 

وصياية معد ت  آلالت
و آلالت  إصالح  ألعما1  ملعديية 

و ملعد ت
أيو ع  جميع  وتسويق  وشر ء  بيع   

معد ت  آلالت
بيع قطع غيار

تأجير  ملعد ت و الالت
تقديم  لخدمات

يقل  لبضائع.
دو ر   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
 لحفضان موالي عبد هللا  لجديدة - 

21000  لجديدة  ملغرب.
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أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد عائلي عبد  لرحيم :  1.000 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 لسيد عائلي عبد  لرحيم : 1000 
بقيمة 100 درهم.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

عبد  لرحيم  عائلي   لسيد 
21000  لجديدة  عنو يه) (  لجديدة 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عبد  لرحيم  عائلي   لسيد 
عنو يه) ( دو ر  لحفضان موالي عبد 
هللا  لجديدة 21000  لجديدة  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   05 بتاريخ  بالجديدة    البتد ئية 

2021 تحت رقم 26121.
96I

عمر بلغريب

OULDAN TRAVAUX
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

عمر بلغريب
75 شارع  لحسيمة مكاتب  الطلس 

 لطابق  لثالث  ملكتب 21 ، 30000، 
فاس  ملغرب

                                       OULDAN TRAVAUX
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي إقامة 
 لزهور عمارة E شقة 91 حي و د 
فاس- فاس - 30000 فاس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
67769

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   26
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 
.                                      OULDAN TRAVAUX
أشغا1   : بإيجاز  غرض  لشركة 

مختلفة وأشغا1  لبناء.
إقامة   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
و د  حي   91 شقة   E عمارة   لزهور 

فاس- فاس - 30000 فاس  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد نس ولد  لشريف  :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
ولد  لشريف   نس   لسيد 
عنو يه) ( إقامة  لزهور عمارة E شقة 
91 حي و د فاس- فاس 30000 فاس 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
ولد  لشريف   نس   لسيد 
عنو يه) ( قامة  لزهور عمارة E شقة 
91 حي و د فاس- فاس 30000 قاس 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 لتجارية بفاس  بتاريخ 11 ماي 2021 

تحت رقم 2288/2021.

97I

KB Compta

ASSURCIA CALL
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

KB Compta
38 زيقة  لتاهيتي شارع  لحسن 
 لثاني ، 10060،  لرباط  ملغرب
ASSURCIA CALL شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي سكتور س 

مكمل رقم 1 بيس كو س ح,ي,م  - 

10000  لرباط  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

152025

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   13

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.ASSURCIA CALL

 : بإيجاز  غرض  لشركة 

 الستشار ت  إلد رية .

سكتور   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

بيس كو س ح,ي,م    1 س مكمل رقم 

- 10000  لرباط  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : طال1  مهدي   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  طال1  مهدي   لسيد 

سكتور س مكمل رقم 1 بيس كو س 

ح,ي,م  10000  لرباط  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو يه) (  طال1  مهدي   لسيد 

سكتور س مكمل رقم 1 بيس كو س 

ح,ي,م  10000  لرباط  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   12 بتاريخ  بالرباط    لتجارية 

2021 تحت رقم 111619.

98I

IMP SAHARA

CUMA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

IMP SAHARA

حي موالي رشيد بلوك 11 رقم 1 
مكرر  لعيون، 70000،  لعيون 

 ملغرب

CUMA شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي حي 

 لوحدة 01 شارع  بن سيناء - 

70000  لعيون  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.27979

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تمت   2021 ماي   10 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :

كيد  لعرو�سي  )ة(  تفويت  لسيد 

أصل  من  حصة  جتماعية   500

)ة(  لفائدة   لسيد  حصة   1.000

ماي   10 بتاريخ  سالم  ملر بط  محمد 

.2021

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني   

ماي   11 بتاريخ  بالعيون    البتد ئية 

2021 تحت رقم 1181/2021.

99I

 ئتمايية »مكتب  لدر سات كنتوس« ش.ذ.م.م

GOUCHIC
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

 ئتمايية »مكتب  لدر سات كنتوس« 

ش.ذ.م.م

13، زيقة و د زيز، رقم 1، أكد 1 

 لرباط ، 10090،  لرباط  ملغرب

GOUCHIC شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي زيقة 

موالي أحمد لوكيلي، عمارة 30، 

شقة 8، حسان - 10000  لرباط 

 ملغرب.
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تحويل   ملقر  الجتماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.116611

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

2021 تم  تحويل   21 أبريل   ملؤرخ في 

من  للشركة   ملقر  الجتماعي  لحالي 
عمارة  لوكيلي،  أحمد  موالي  »زيقة 

30، شقة 8، حسان - 10000  لرباط 
 ملغرب« إلى »زيقة د ية عوة،  لطابق 

 - 11،  كد 1  لعمارة  تحت  ر�سي 

10090  لرباط   ملغرب«.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   12 بتاريخ  بالرباط    لتجارية 

2021 تحت رقم 111656.

100I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

الخوري ماهر عبد االله
عقد تسيير حر ألصل تجاري ) ألشخاص 

 لطبيعيون(

عقد تسيير حر ألصل تجاري

 لخوري ماهر عبد  الله

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

أعطى  لسيد)ة(     2020 يوييو   06

)ة(  ماهر عبد  الله  لخوري  لحامل 

 E99378 رقم    للبطاقة  لوطنية 

 19761 بالسجل  لتجاري   ملسجل 

حق  بمر كش  باملحكمة  لتجارية 

 لتسيير  لحر لألصل  لتجاري  لكائن 

مر كش  سوق  لسمارين   58 رقم  ب 

للسيد)ة(  مر كش  ملغرب   10030  -

)ة(  عبد  لحكيم   يا�سي  لحامل 

  EE36985 رقم    للبطاقة  لوطنية 

غشت   01 من  تبتدئ  سنة   1 ملدة 

 2021 غشت   01 في  تنتهي  و   2020

مقابل مبلغ شهري 22.500  درهم.

101I

TAOUSSI CONSEIL & SERVICES SARL

MEDAVI SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 TAOUSSI CONSEIL & SERVICES

SARL

 ANGLE RUE AL ARAAR ET

 AVENUE LALLA YACOUT ،

20000، CASABLANCA MAROC

MEDAVI SARL شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي  ملنطقة 

 لصناعية ليساسفة 2،  لطريق 

 لثالثية رقم 1077 - 20190  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

502355

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   01

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.MEDAVI SARL

:  ستير د،  بإيجاز  غرض  لشركة 

تصدير، تسويق و توزيع جميع  ملو د 

أو  ذ ت  لطابع  لطبي  و ملنتجات 

 لجر حي أو  لصناعي أو  لكميائي..

:  ملنطقة  عنو ن  ملقر  الجتماعي 

2،  لطريق  ليساسفة   لصناعية 

20190  لد ر   -  1077 رقم   لثالثية 

 لبيضاء  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيدة كريمة لحلو :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

موريس  جان  باسكا1   لسيد 

بقيمة  500 حصة    : بيريارد  فر نسو  

100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  لحلو  كريمة   لسيدة 
 20390 أحمد  لقدميري  زيقة   ،10

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

موريس  جان  باسكا1   لسيد 
زيقة   ،26 عنو يه) (  بيريارد  فر نسو  
20210  لد ر  أزوركي،  لسيا1  جبل 

 لبيضاء  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (  لحلو  كريمة   لسيدة 
 20390 أحمد  لقدميري  زيقة   ،10

 لد ر  لبيضاء  ملغرب
موريس  جان  باسكا1   لسيد 
زيقة   ،26 عنو يه) (  بيريارد  فر نسو  
20210  لد ر  أزوركي،  لسيا1  جبل 

 لبيضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 10 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 777517.
102I

GRID ENERGY COMPANY

كريد انرجي كومباني
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

GRID ENERGY COMPANY
 KM 2,5 ROUTE REGIONALE

 205 DE SAFI, COMMUNE
 SEBT GZOULA KM 2,5 ROUTE

 REGIONALE 205 DE SAFI,
 COMMUNE SEBT GZOULA،

20160، SAFI MAROC
كريد  يرجي كومباني شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع 

محمد  لخامس ركن باريس بناية 
 لريان  لطابق  ألو1 شقة رقم 2 - 

20160  سفي  ملغرب.
تحويل   ملقر  الجتماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.9835
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
2021 تم  تحويل   22 أبريل   ملؤرخ في 
من  للشركة   ملقر  الجتماعي  لحالي 
باريس  ركن  محمد  لخامس  »شارع 
بناية  لريان  لطابق  ألو1 شقة رقم 2 
إلى » لكيلو  - 20160  سفي  ملغرب« 
2.5 رقم  لطريق  القليمي 205 سبت 

غزوال - 20160  سفي   ملغرب«.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   05 بتاريخ  بآسفي    البتد ئية 

2021 تحت رقم 837.

103I

 مكتـــب حسابــات أكاديرفسك  ش. م. م

MUNDIA TRADING
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

مكتـــب حسابــات أكاديرفسك  ش. 

م. م

بلوك C رقم 215 حي أساكا تكوين 

أكادير ، 80652، أكادير  ملغرب

MUNDIA TRADING شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية(

وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 351 

شارع  لحسن  لتاني  يت ملو1 - 

86150  يزكان  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.16515

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

حل  تقرر   2021 يناير   10 في   ملؤرخ 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 

مبلغ    MUNDIA TRADING
وعنو ن  درهم   100.000 رأسمالها 

شارع   351 رقم  مقرها  إلجتماعي 

 86150  - ملو1   لحسن  لتاني  يت 

يتيجة   :  1 يتيجة   يزكان  ملغرب 

جائحة  وبسبب  لتوقف  لنشاط 

كورويا.

و حدد مقر  لتصفية ب رقم 351 

 - ملو1  شارع  لحسن  لتاني  يت 

86150  يزكان  ملغرب. 

و عين:

باكريم  عبد  لحمان    لسيد)ة( 

بئر  01 شارع  و عنو يه) ( حي  لنهظة 

15100 تفلت  ملغرب كمصفي  أيز ن 

)ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -
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باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

مارس   03 بتاريخ  بايزكان    البتد ئية 

2021 تحت رقم 517.

101I

BUREAU ESSOUFYANI

SOCIETE MISAY
إعالن متعدد  لقر ر ت

BUREAU ESSOUFYANI

 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH

 RUE ALJAZIRA ALKHADRA ،

70000، LAAYOUNE MAROC

SOCIETE MISAY »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد«

وعنو ن مقرها  الجتماعي: شارع عبد 

 لرحيم بوعبيد صندوق  لبريد 01 

 مليناء - -  لعيون  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.11167

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

تم  تخاذ   2021 مارس   09 في   ملؤرخ 

 لقر ر ت  لتالية: 

على  ينص  01:  لذي  رقم  قر ر 

عبد  ملجيد  مايلي:  ستقالة  لسيد 

كمسير  بالشركة  منصبه  من  عيوش 

للشركة  جديد  مسير  وتعيين  وحيد، 

عيوش،  سفيان  محمد  وهو  لسيد: 

مسير وحيد إلى أجل غير مسمى.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

على  ينص  17:  لذي  رقم  بند 

مايلي: تم تغيير وتحيين  لبند  لسابع 

بإعتبار  بالتسيير،  و ملتعلق  عشر 

 لسيد محمد سفيان عيوش، مسير 

عبر  لتوقيع  لوحيد  للشركة  وحيد 

وإلى أجل غير مسمى.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

أبريل   29 بتاريخ  بالعيون    البتد ئية 

2021 تحت رقم 1375.

105I

MOON LIGHT SOLUTIONS

مون الت سوليسيوا
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

MOON LIGHT SOLUTIONS
 RABAT ، 10020، RABAT

MAROC
مون الت سوليسيو  شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي عمارة   30 

، شقة   8   ،  زيقة  موالي أحمد 
 للوكيلي ،حسان ،  لرباط. - 10020 

 لرباط.  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
151967

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2020 أكتوبر   12
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
مون   : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

الت سوليسيو .
أشغا1   : بإيجاز  غرض  لشركة 
أيو ع  لخذمات  جميع  و   ، مختلفة 

 ملتعلقة بالبناء.
عمارة     : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
30 ، شقة   8   ،  زيقة  موالي أحمد 
 للوكيلي ،حسان ،  لرباط. - 10020 

 لرباط.  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   :  لسيدة صفاء بن عبود 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيدة صفاء بن عبود عنو يه) ( 
حي  لنهضة   12 ، عمارة    15  ،تمارة. 

12020 تمارة  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيدة صفاء بن عبود عنو يه) (  
حي  لنهضة   12 ، عمارة    15  ،تمارة. 

12020 تمارة  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   10 بتاريخ  بالرباط    لتجارية 

2021 تحت رقم 111581.
106I

2A CONSEIL

 INSTITUT INTERNATIONAL
 DES SCIENCES DE LA

SANTE  IISS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

توسيع نشاط  لشركة 

2A CONSEIL
 CASABLANCA LOTISSEMENT

 EL KHEIR N 338 2EME
 ETAGE SIDI MAAROUF A

 COTE DE COLLEGE ABOU
 BAKR ESSEDIK، 20100،
CASABLANCA MAROC

 INSTITUT INTERNATIONAL
  DES SCIENCES DE LA SANTE
IISS شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  الجتماعي سيدي 
مومن  لجديد مجموعة 6 شارع 

م 83  لطابق  ألو1  لد ر 
ْ
 ألد رسة َرق

 لبيضاء  - 20150  لد ر  لبيضاء  
 ملغرب .

توسيع نشاط  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.17810
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تمت   2021 أبريل   21 في   ملؤرخ 
نشاط  إلى  إضافة  ألنشطة  لتالية 

 لشركة  لحالي :
رعاية  ملر�سى  لوجستيات  تنظيم 

في  ملغرب وفي  لخارج.
مع  و لتنظيم  تقديم  لِخْدَمات 
لتسهيل  أو  ألفر د   / و   لشركات 
في  على  ملو عيد  لطبية   لحصو1 

في  و ملكاتب  لطبية   ملستشفيات 
 ملغرب وفي  لخارج.

 لنقل  لطبي و لرعاية  لطارئة؛
 لِخْدَمات  لطبية وشبه  لطبية.

منصات  لتقديم  بعثات  تنظيم 
رعاية  ملستشفيات  لخاصة و لعامة 
على  ستقبا1  ملر�سى   لقادرة 

 ألجايب ؛
باإلعالن  جميع  ألنشطة  ملتعلقة 
لها  و لترويج  عن  لسياحة  لعالجية 

و لتسويق  ملباشر لها؛
ِعدَّ ت 

ُ
جميع  مل وتصدير   ستير د 

وجميع  وشبه  لطبية   لطبية 
 ملنتجات  لطبية.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني   
 12 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 778271.
107I

فيسكد ز

فيسكداز
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

فيسكد ز
13 زيقة أحمد  ملجاتي إقامة لز لب 
رقم 8 معاريف  لد ر ليضاء  ملغرب ، 

60000،  لد ر ليضاء  ملغرب
فيسكد ز شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي 13 زيقة 
أحمد  ملجاتي إقامة لز لب رقم 
8 معاريف  لد ر ليضاء  ملغرب - 

60000  لد ر ليضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

502791
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 فبر ير   18
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

فيسكد ز.
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خدمات   : بإيجاز  غرض  لشركة 
 لدعم  إلد ري و  لتجاري.

13 زيقة   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
رقم  لز لب  إقامة  أحمد  ملجاتي 
 - معاريف  لد ر ليضاء  ملغرب   8

60000  لد ر ليضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : يور لدين  د يزي   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 لسيدة د يزي مريم :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو يه) (  مريم  د يزي   لسيدة 
إقامة  لضمان عمارة 62 رقم 06 عين 

 لشق 20000  لد ر ليضاء  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (  يور لدين  د يزي   لسيد 
إقامة  لضمان عمارة 62 رقم 06 عين 

 لشق 20000  لد ر ليضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 12 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 778069.
108I

فيكاميد

STE TRANS FOR MED
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

فيكاميد
3، شارع  لوحدة  لطابق  ألو1 رقم 1 

، 93000، تطو ن  ملغرب
STE TRANS FOR MED شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي 215 حي 
طريطة  - 93000 تطو ن  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

29103
في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   28

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 
 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.TRANS FOR MED
يقل   : بإيجاز  غرض  لشركة 

 ملستخدمين لحساب  لغير.
215 حي   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

طريطة  - 93000 تطو ن  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد محمد  الزرق :  210 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 760   :  لسيد عبد  لقادر  الزرق 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو يه) (  محمد  الزرق   لسيد 
 93000 مجاز  لحجر  طريطة  طريق 

تطو ن  ملغرب.
عبد  لقادر  الزرق   لسيد 
 1 رقم  شارع  لدشيرة  عنو يه) ( 

 ملحنش 2 93000 تطو ن  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (  محمد  الزرق   لسيد 
 93000 مجاز  لحجر  طريطة  طريق 

تطو ن  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   11 بتاريخ  بتطو ن    البتد ئية 

2021 تحت رقم 1039.
109I

BRADUS BUSINESS CENTER

LAULOA SURF AND SOUL
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
قفل  لتصفية

BRADUS BUSINESS CENTER
 LOT BACHKOU RESIDENCE 77

 ZINEB APPT 17 5EME ETAGE
 CASA ، 20420، CASABLANCA

MAROC
 LAULOA SURF AND SOUL

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي : 265 ، 
شارع زرقطوني طابق 9 رقم 92 - 

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : -.
قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
حل  تقرر   2021 أبريل   12 في   ملؤرخ 
LAULOA SURF AND SOUL شركة 
ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 100.000 رأسمالها  مبلغ   لوحيد 
 265 درهم وعنو ن مقرها  إلجتماعي 
 -  92 رقم   9 طابق  زرقطوني  شارع   ،
20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب يتيجة 

.-1
و عين:

 -  -  -  - عنو يه) (  و   -   -  لسيد)ة( 
كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 
 ،  265 وفي   2021 أبريل   12 بتاريخ 
 -  92 رقم   9 طابق  زرقطوني  شارع 

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 22 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 775187.
110I

HBLAWFIRM

B2LM HOLDING SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسما1  لشركة

HBLAWFIRM
 Rue Farabi, Bd Rachidi,  ,6
 Résidence Toubkal, 2ème étage
 Gauthier, Casablanca ، 20060،

Casablanca Maroc
B2LM HOLDING SARL شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
ز وية  مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 
شارع عمر  لخيام وشارع  لبنفسج ، 
عمارة B ، شقة  رقم 1 ،  لطابق  ألو1 
20200  لد ر  لبيضاء   - ، بوسيجور 

 ملغرب.

رفع رأسما1  لشركة
في  لسجل  لتجاري  رقم  لتقييد 

.182659

بمقت�سى  لجمع  لعام 

فبر ير   01 في   إلستثنائي  ملؤرخ 

رأسما1  لشركة  رفع  تم   2021

درهم«   131.150.000« قدره  بمبلغ 

إلى  درهم«   100.000« من  أي 

  : طريق  عن  درهم«   131.250.000«

تقديم حصص يقدية أو عينية.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 12 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 778155.

111I

BRIQUE EL MOUHAJIR

BRIQUE EL MOUHAJIR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

BRIQUE EL MOUHAJIR

 DOUAR OULED ALLAL

 MOUANIG SAHEL OLD HRIZ

 BERRECHID، 26402، SAHEL

OLD HRIZ MAROC

BRIQUE EL MOUHAJIR  شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 

 DOUAR OULED ALLAL

  MOUANIG SAHEL OLD HRIZ

 BERRECHID 26102 SAHEL OLD

.HRIZ BERRECHID MAROC

تعيين مسير جديد للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري -.

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تعيين  تم   2021 أبريل   06 في   ملؤرخ 

 EL للشركة  لسيد)ة(  جديد  مسير 

HARJAOUI KHALID كمسير وحيد

تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

أبريل   15 بتاريخ  ببرشيد    البتد ئية 

2021 تحت رقم 193.

112I
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EXPACT PARTNERS

 BOUSKOURA
MANAGEMENT HÔTEL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

EXPACT PARTNERS
 BOULEVARD ANFA,  201
 1ème ETAGE, RACINE 20000

 لد ر لبيضاء  ملغرب
 Bouskoura Management

 Hôtel
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 7 إقامة 
،رقم   2 ،  لطابق  سبتة  زيقة   ٬ ر مي 
 20000  - ٬  لد ر لبيضاء  ملغرب   8

 لد ر لبيضاء  ملغرب
ذ ت  ملسؤولية  شركة  تأسيس 

 ملحدودة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

501733
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   20
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.Bouskoura Management Hôtel
غرض  لشركة بإيجاز :  ستشار ت 

إد رة  لفنادق.
إقامة   7  : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
،رقم   2 ،  لطابق  سبتة  زيقة   ٬ ر مي 
 20000  - ٬  لد ر لبيضاء  ملغرب   8

 لد ر لبيضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 رأسما1  لشركة:  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد خالد صالحي : 250 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
حسن صالحي : 250 حصة بقيمة 

100 درهم للحصة .
حصة   250  : صالحي  عبدهللا 

بقيمة 100 درهم للحصة .

بقيمة  حصة   250  : بلى  لكر كي 

100 درهم للحصة.

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
زيقة   18 عنو يه) (  صالحي  خالد 

محمود تيمور  لد ر  لبيضاء 20000 

 لد ر لبيضاء  ملغرب.

 09 عنو يه) (  صالحي  حسن 
طابق  زيقة  بوسليمان  لخطابي 

20000  لد ر لبيضاء  01  لبيضاء 

 ملغرب.

عنو يه) (  صالحي  عبدهللا 

سيتي  لطابق  كولف  ي  س   352

 20000 بوسكورة  لبيضاء   لسفلي 

 لد ر لبيضاء  ملغرب.

كولف  عنو يه) (  بلى  لكر كي 

361  ملدينة  لخضر ء  سيتي فيالرقم 

بوسكورة  لنو صر لد رآلبيضاء 

20000  لد ر لبيضاء  ملغرب.

و لعائلية   ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 352 عنو يه) (  صالحي  عبدهللا 

سيتي  لطابق  لسفلي  كولف  ي  س 

20000  لبيضاء  بوسكورة  لبيضاء 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 05 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء   لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 16580

113I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

 PROMO ABOU AL«

»KARAME
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE MAZAGAN

COMPTAFISC-SARL-AU

 N°311, lotissement Al Qods,

El Jadida ، 24000،  لجديدة  ملغرب

 PROMO ABOU AL«

مسؤولية  ذ ت  شركة   »KARAME

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد.

 ،10 مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 
زيقة  لحرية،  لطابق  لثالث،  لشقة 

20120  لد ر   - 5،  لد ر  لبيضاء. 

 لبيضاء  ملغرب

مسؤولية  ذ ت  شركة  تأسيس 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

502789

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   30

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.»PROMO ABOU AL KARAME«

غرض  لشركة بإيجاز : -  النعاش 

 لعقاري. - أشغا1 مختلفة و لبناء,.

 ،10  : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
زيقة  لحرية،  لطابق  لثالث،  لشقة 

20120  لد ر   - 5،  لد ر  لبيضاء. 

 لبيضاء  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : أحمد  لعبدي   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  أحمد  لعبدي   لسيد 

 لجديدة 21000  لجديدة  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو يه) (  أحمد  لعبدي   لسيد 

 لجديدة 21000  لجديدة  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 12 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 778068.

111I

CABINET KHACHIM

HAMRRAS TRAV
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

CABINET KHACHIM
 N°9 LOT MABROUKA
 BIR RAMI ، 14000، KENITRA

MAROC
ذ ت  شركة   HAMRRAS TRAV
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد
شارع  مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 
أيو 1 رقم 23  قامة فلوري رقم 11 ، 
مكتب 1 ميموزة  - 11000  لقنيطرة  

 ملغرب 
مسؤولية  ذ ت  شركة  تأسيس 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

59893
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 مارس   15
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.HAMRRAS TRAV
-أشغا1   : بإيجاز  غرض  لشركة 

 لبناء  ملتنوعة
-أشغا1  لبناء و لهندسة  ملديية

-أعما1  لتطوير.
شارع   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
أيو 1 رقم 23  قامة فلوري رقم 11 ، 
مكتب 1 ميموزة  - 11000  لقنيطرة  

 ملغرب .
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد حمر س عبد الله :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
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و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

عبد الله  حمر س   لسيد 
عنو يه) ( دو ر دكالة عامر  لشمالية 
11250 سيدي  يحيى  لغرب   سيدي 

يحيى  لغرب  ملغرب .
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عبد الله  حمر س   لسيد 
عنو يه) ( دو ر دكالة عامر  لشمالية 
11250 سيدي  يحيى  لغرب   سيدي 

يحيى  لغرب  ملغرب 
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 30 بتاريخ  بالقنيطرة    البتد ئية 

مارس 2021 تحت رقم 81831.

115I

محاسب معتمد

LLAVE EN MANO
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

محاسب معتمد
زيقة  لزبير بن  لعو م  قامة  لعسري 

2  لطابق  الو1 رقم  ملكتب 9 ، 
90000، طنجة  ملغرب

LLAVE EN MANO شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد)في طور  لتصفية(
وعنو ن مقرها  إلجتماعي زيقة عبد 
هللا هابطي  قامة بار ديس  لطابق 7 

رقم 71 - طنجة 90000  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.28995

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تقرر حل   2020 31 دجنبر  في   ملؤرخ 
ذ ت  محدودة  مسؤولية  ذ ت  شركة 
  LLAVE EN MANO لشريك  لوحيد 
درهم   100.000 رأسمالها  مبلغ 
عبد  زيقة  مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 
بار ديس  لطابق  هابطي  قامة  هللا 
90000  ملغرب  طنجة   -  71 رقم   7
عن  لنشاط  :  لتوقف   1 يتيجة 

 لتجاري  ملخصص للشركة.

حي  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
 لجير ري 2 زيقة 59 رقم 59 - 90000 

طنجة  ملغرب. 
و عين:

و  فيصل   لحديوي   لسيد)ة( 
عنو يه) ( زيقة عبد هللا هابطي  قامة 
طنجة   71 رقم   7 طابق  بار ديس 
90000  ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود   
على  لصالحيات  ملخولة   ملفروضة 
تبليغ  محل  و  محل  ملخابرة  لهم 
 لعقود و  لوثائق  ملتعلقة بالتصفية 
59- رقم   59 زيقة   2 حي  لجير ري   :

طنجة
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
أبريل   13 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 211302.
116I

global audit partners

ALIA PLASTIC
إعالن متعدد  لقر ر ت

global audit partners
 Avenue Hassan II rond point
 saint exupéry etg 3 appt 19 ،

20000، casablanca maroc
ذ ت  »شركة   ALIA PLASTIC

 ملسؤولية  ملحدودة«
شارع  مقرها  الجتماعي:  وعنو ن 
 53 رقم   1 زيقة  محمدي  حي   لفر ت 

- -  لد ر  لبيظاء  ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

في  لسجل  لتجاري:  رقم  لتقييد 
.88717

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
 ملؤرخ في 16 أبريل 2021

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 
قر ر رقم 1:  لذي ينص على مايلي:  
للسيد حمزة  )ألفي( سهم   2000 بيع 
كالم  محمد  لصالح  لسيد   مللوكي 
سهم  )ألفي(   2000 بيع  و   لعلمي. 
لصالح  لسيد  عثمان  مللوكي  للسيد 
 750 بيع  و  كالم  لعلمي.  محمد 
للسيد   

ً
سهما وخمسون(  )سبعمائة 

محمد  لصالح  لسيد  خالد  مللوكي 
500 )خمسمائة(  كالم  لعلمي. و بيع 

خالد  مللوكي  قبل  لسيد  من  سهم 

و  كالم  لعلمي.  لصالح  لسيد  لغالي 

قبل  من  سهم  )خمسمائة(   500 بيع 

لصالح  لسيد  خالد  مللوكي   لسيد 

 250 بيع  و  كالم  لعلمي.   ملأمون 

للسيد   
ً
سهما وخمسون(  )مائتان 

فاطمة  لصالح  آلنسة  خالد  مللوكي 

 لزهر ء كالم  لعلمي.

قر ر رقم 2:  لذي ينص على مايلي: 

من  خالد  مللوكي   ستقالة  لسيد 

ليصبح  لسيد  كمسيرللشركة  مهامه 

علمي  ملسير  لوحيد  كالم  محمد 

لشركة »عالية بالستيك«

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

بند رقم 7:  لذي ينص على مايلي: 

 1،500،000 بمبلغ  ثابت  رأس  ملا1 

درهم(.  وخمسمائة  )مليون  درهم 

ألف  عشر  خمسة  إلى  مقسمة  وهي 

درهم   )100( بمائة  سهم   )15000(

للسهم ، وتخصص لكل منها: -  لسيد 

 ... أق�سى  بحد  عالمي  كالم  محمد   /

كالم  -  لسيد  لغالي  سهم   10000

 - سهم   2000  ...  ...... حتى  عالمي 

 لسيد  ملأمون كالم عالمي حتى ...... ... 

2،000 سهم -  آلنسة فاطمة  لزهر ء 

كالم عالمي بحد أق�سى 1000 سهم

على  ينص  37:  لذي  رقم  بند 

مايلي:  لسيد محمد كالم علمي  ملسير 

 لوحيد لشركة »عالية بالستيك«

على  ينص  38:  لذي  رقم  بند 

ملزمة   ستكون  لشركة  مايلي:   

بالتوقيع  لوحيد  للسيد محمد كالم 

علمي  ملسير  لوحيد للشركة 

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 12 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 778226.

117I

SOCIETE FIDAV SARL

 LUXURY INTERIORS
DESIGN MEKNES

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

SOCIETE FIDAV SARL
زيقة  لسعديين عمارة 13 شقة 3 

مكناس   ،50000  ،  ملدينة  لجديدة 

 ملغرب

 LUXURY INTERIORS DESIGN

مسؤولية  ذ ت  شركة   MEKNES

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

رقم  مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 

 50000  - 719 مكرر تجزئة  ملنصور 

مكناس  ملغرب

مسؤولية  ذ ت  شركة  تأسيس 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

  53205

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 مارس   25

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

 LUXURY INTERIORS DESIGN

.MEKNES

غرض  لشركة بإيجاز : بيع  ألثاث

صنع  ألثاث

بيع وشر ء.
رقم   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

 50000  - 719 مكرر تجزئة  ملنصور 

مكناس  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لسيد يوسف بنصالح  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
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و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد يوسف بنصالح  عنو يه) ( 
 50000 تجزئة  ملنصور   1036 رقم 

مكناس  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد يوسف بنصالح  عنو يه) ( 
 50000 تجزئة  ملنصور   1036 رقم 

مكناس  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   07 بتاريخ  بمكناس    لتجارية 

2021 تحت رقم 2330 .
118I

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

  اورمي هوم
شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

ذ ت  لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

26 زيقة  بن كثير  قامة  لبستان 
 لطابق 3 رقم 2 ـ  ملعاريف ، 20330، 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب
   ورمي هوم    شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي  لطابق 
3 رقم 2  قامة  لبستان 26 زيقة 

 بن كثير - ملعاريف - 20330  لد ر 
 لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
501623

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   02
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 إلقتضاء بمختصر تسميتها :    ورمي 

هوم   .

:  لتصميم  بإيجاز  غرض  لشركة 

 لد خلي وأعما1  لديكور و لتشطيب.

:  لطابق  عنو ن  ملقر  الجتماعي 
زيقة   26 2  قامة  لبستان  رقم   3

20330  لد ر   - - ملعاريف  كثير   بن 

 لبيضاء  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : يو 1   لسيدة   رميش 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  يو 1   لسيدة   رميش 
20120  لد ر  بولو  للو ر  زيقة   12

 لبيضاء  ملغرب .

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو يه) (  يو 1   لسيدة   رميش 
20120  لد ر  بولو  للو ر  زيقة   12

 لبيضاء  ملغرب 

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 01 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 16510.

119I

STREET BUSINESS CENTER

 ARCHI MOHAMED
HABACHE

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

STREET BUSINESS CENTER
زيقة   ،7 رقم   ،10 رقم  عمارة 

 ،10000  ، مر كش  جليز،   لحرية، 

مر كش  ملغرب

 ARCHI MOHAMED

HABACHE  شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي زيقة  إلمام 

 لشافعي إقامة جوهرة  لطابق 3 

 لشقة 15  لحي  لشتوي  - 10000 

مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

111763

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقايون  تم   2021 ماي   05

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 ARCHI : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

. MOHAMED HABACHE

:  لهندسة  بإيجاز  غرض  لشركة 

 ملعمارية.

زيقة   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

 إلمام  لشافعي إقامة جوهرة  لطابق 

3  لشقة 15  لحي  لشتوي  - 10000 

مر كش  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : حباش  محمد   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  حباش  محمد   لسيد 

  09 رقم  درب  ملركز  حي  لجزولي 

10000 مر كش  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو يه) (  حباش  محمد   لسيد 

  09 رقم  درب  ملركز  حي  لجزولي 

10000 مر كش  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   11 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 123918.

120I

FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

DAR EDDOU
فسخ عقد تسيير حر ألصل تجاري 

) ألشخاص  لطبيعيون(

فسخ عقد تسيير حر ألصل تجاري

مر كش  في  مؤرخ  عقد   بمقت�سى 

و  ملسجل   10/07/2020 بتاريخ 

 ،2020 يوليوز   13 بتاريخ  بمر كش 

لألصل  عقد  لتسيير  لحر  فسخ  تم 

 لتجاري  لكائن بدرب  لشرفة  لكبير 

،  ملوقع  مر كش   11 رقم  مو سين   ،

 BRETEGNIER طرف  لسيد   من 

 FRANCOIS PHILIPPE HENRI

لألصل  مالك  بصفته   LOUIS

و مقره  الجتماعي  لعنو ن   لتجاري  

بالسجل  و  ملسجل   ملذكورٲعاله 

 لتجاري بمر كـش تحت رقم  76031 

»ش.م.م.   RIAD GEST  « شركة  و 
لألصل  لتجاري  حرة  مسيرة  بصفتها 

برقم  مقرها  الجتماعي  و  لكائن 

شريفة  28  ملركز  لتجاري،ٲطلس 
مر كش  و  ملسجة بالسجل  لتجاري 

بمر كـش تحت رقـم  35105.

121I

VAR SYSEM SARLAU

TISLITISS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

TISLITISS SARL AU

 RUE MOHAMED SMIHA ,133

 CENTRE COMMERCIAL

HAKOUN ، 20350،  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب

TISLITISS شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 133 
زيقة محمد سميحة  ملركز  لتجاري 
 CASABLANCA 21000 - 21 رقم

 ملغرب.

تحويل   ملقر  الجتماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.126851



عدد 5666 - 21 شو 1 1112 )2 يوييو 2021)الجريدة الرسمية   11108

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
2021 تم  تحويل   05 أبريل   ملؤرخ في 
للشركة   ملقر  الجتماعي  لحالي 
سميحة  محمد  زيقة   133« من 
 21000  -  21 رقم   ملركز  لتجاري 
 59« إلى  CASABLANCA  ملغرب« 
7  لشقة  شارع  لزرقطوني  لطابق 
20 - 20560  لد ر  لبيضاء   ملغرب«.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 07 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 777583.
122I

CABINET NORD ASSISTANCE

DOVE CONSULTING
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

CABINET NORD ASSISTANCE
 AV MOHAMED V, RÉSD. 10

 DOUNIA, BLOC B, Bureau 8 ،
TANGER ،90000  ملغرب

DOVE CONSULTING شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي : 29 زيقة 
عمر  بن  لعاص مكتب 26 - 90000 

طنجة  ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.81787

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تقرر حل   2020 30 دجنبر  في   ملؤرخ 
ذ ت  DOVE CONSULTING شركة 
رأسمالها  مبلغ   ملسؤولية  ملحدودة 
مقرها  وعنو ن  درهم   10.000
29 زيقة عمر  بن  لعاص   إلجتماعي 
طنجة  ملغرب   90000  -  26 مكتب 

يتيجة اليتهاء نشاط  لشركة.
و عين:

محمد  لعربي   لحمام   لسيد)ة( 
,جامع  ياسمين  زيقة   92 عنو يه) (  و 
طنجة  ملغرب   90000 مقر ع 

كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 
زيقة   29 وفي   2021 أبريل   12 بتاريخ 
عمر  بن  لعاص مكتب 26 - 90000 

طنجة  ملغرب.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   10 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 212230.
123I

CABINET BEN MOKHTAR

 TINGIS TRANSFORMATION
ET SERVICES

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

CABINET BEN MOKHTAR
 RUE IMAM ASSILI RESIDENCE

 TAKAFOUL N°15 1 ETG ،
90020، TANGER MAROC

 TINGIS TRANSFORMATION ET
SERVICES شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي  ملنطقة 

 لحرة للتصدير  لقطعة 11  لتجزئة 
1  ملكتب رقم 26 - 90000 طنجة 

 ملغرب.
تحويل   ملقر  الجتماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.80933
قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تحويل   تم    2021 ماي   05 في   ملؤرخ 
من  للشركة   ملقر  الجتماعي  لحالي 
» ملنطقة  لحرة للتصدير  لقطعة 11 
 90000  -  26 رقم  1  ملكتب   لتجزئة 
» ملنطقة  لحرة  إلى  طنجة  ملغرب« 
 90000  - ف   10 للتصدير   لتجزئة 

طنجة   ملغرب«.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   12 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 212362.
121I

CABINET NORD ASSISTANCE

TANGER TRUCKS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

CABINET NORD ASSISTANCE
 AV MOHAMED V, RÉSD. 10

 DOUNIA, BLOC B, Bureau 8 ،
TANGER ،90000  ملغرب

TANGER TRUCKS شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي : تجزئة 
 ملجد شارع  لقدس رقم 71 - 

90000 طنجة  ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.17925

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
حل  تقرر   2017 يويبر   28 في   ملؤرخ 
ذ ت  شركة   TANGER TRUCKS
رأسمالها  مبلغ   ملسؤولية  ملحدودة 
مقرها  وعنو ن  درهم   100.000
 إلجتماعي تجزئة  ملجد شارع  لقدس 
طنجة  ملغرب   90000  -  71 رقم 

يتيجة اليتهاء نشاط  لشركة.
و عين:

محمد  لعربي   لحمام   لسيد)ة( 
,جامع  ياسمين  زيقة   92 عنو يه) (  و 
طنجة  ملغرب   90000 مقر ع 

كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 
تجزئة  وفي   2021 أبريل   12 بتاريخ 
 ملجد شارع  لقدس رقم 71 - 90000 

طنجة  ملغرب.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   17 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 212383.

125I

FLASH ECONOMIE

 CARREFOUR «
 APICULTURE APITHERAPIE
 DEVELOPPMENT RURALE »

APIDEV
إعالن متعدد  لقر ر ت

 CARREFOUR APICULTURE
 APITHERAPIE DEVELOPPMENT

 RURALE
» APIDEV «

شركة ذ ت مسؤولية محدودة
 ملقر  إلجتماعي 191 شارع  لفر ت 
 لطابق 3 حي عاد1  لحي  ملحمدي 

 لد ر  لبيضاء

رأسمالها: 100000 درهم
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

150569:
حصص  تفويت  عقد  بمقت�سى 
 ملؤرخ بتاريخ 01 مارس 2021 لشركة 
 CARREFOUR APICULTURE
 APITHERAPIE DEVELOPPMENT

 RURALE
» APIDEV «  تفويت  لسيد كريم 
 لعابد  لعلوي 500 حصة  جتماعية 

للسيدة  بتسام بايتي
بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ملؤرخ بتاريخ  29 أبريل 2021 تمت :
تفويت  لحصص  على  - ملو فقة   
كريم  لعابد  لعلوي  بين  لسيد 

و لسيدة  بتسام بايتي.
- ستقالة  ملسير  لسابق  لسيد 
كريم  لعابد  لعلوي من مهامه كمسير 

مشارك 
تأكيد   ملسيرين  لتاليين :  لسيدة 
 بتسام بايتي و  لسيد رضو ن فصيح 

ملدة غير محددة
من  لنظام  تعديل  لفصو1 

 ألسا�سي للشركة
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 12 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء   لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 778139
126I

jilovta sarl

DCHARINA IMMOBILIER
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

jilovta sarl
 hay el wifak elhassani rue AL

 ONS  7 n° 15 ، 60030، OUJDA
MAROC

DCHARINA IMMOBILIER  شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي حي  المل 
طريق   3 رقم 213 - 60000 وجدة 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

37303
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في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   21

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. DCHARINA IMMOBILIER

منعش   : بإيجاز  غرض  لشركة 

عقاري .

عنو ن  ملقر  الجتماعي : حي  المل 
وجدة   60000  -  213 رقم   3 طريق   

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 100   : عفاف  رحوتي   لسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 لسيد يشو هشام  :  100 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 لسيد مزيان مجيد :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  عفاف  رحوتي   لسيدة 

حي  ملستقبل طريق  حمد بن مسعود 
وجدة   60000 يحي   سيدي   15 رقم 

 ملغرب.

 لسيد يشو هشام  عنو يه) ( مركز 

شيكر 60000 ياظور  ملغرب.

 لسيد مزيان مجيد عنو يه) ( حي 
 60000  213 رقم   3 طريق     المل 

وجدة  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو يه) (  عفاف  رحوتي   لسيدة 

حي  ملستقبل طريق  حمد بن مسعود 
وجدة   60000 يحي   سيدي   15 رقم 

 ملغرب

 لسيد مزيان مجيد عنو يه) ( حي 
 60000  213 رقم   3 طريق     المل 

وجدة  ملغرب.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   11 بتاريخ  بوجدة    لتجارية 

2021 تحت رقم 1753.
127I

FLASH ECONOMIE

LA FONCIERE LOGEMENT
إعالن متعدد  لقر ر ت

LA FONCIERE LOGEMENT
شركة محدودة  ملسؤولية
500.00 درهم  : رأس  ملا1

 156609   :  لسجل  لتجاري  
 لبيضاء

 ملقر  لرئي�سي  332 شارع إبر هيم 
 لرود ني .  لبيضاء

من  محرر  و  موتق  عقد  بموجب 
بالد ر  طرف بن شقرون كريم موثق 
 لبيضاء بتاريخ 9 أكتوبر 2009 و 31 
غزالن  قامت  لسيدة   2010 مارس 
550 حصة  لتي تملك   لطاهري ببيع 
في  لشركة إلى كل من  لسيدة غزالن 
إلى   لسيدة  و  حصة   300 مغنوج 

يسمينة مغنوج 250 حصة .
محضر  لجمع  لعام  على  وبناء  
أكتوبر   9 بتاريخ  غير  لعادي  ملنعقد 
على  شركاء  لشركة  صادق   2009
بيع  ألسهم  ملشار إليه أعاله والحظو  
غزالن  إستقالة  لسيدة  لطاهري 
وتعيين  للشركة  كمسيرة  منصبها  من 
كمسيرة  مغنوج  يسمينة   لسيدة 

وحيدة للشركة  لفترة غير محدودة
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
بتاريخ  للد ر  لبيضاء   لتجارية 

01/11/2010 تحت عدد 363798 
128I

FLASH ECONOMIE

 GENERAL ATLANTIC
TRAWLERS

إعالن متعدد  لقر ر ت

 GENERAL ATLANTIC
TRAWLERS

شركة مساهمة، رأسمالها 
10.000.000.00 درهم

 ملقر  لرئيس: 1، زيقة لبليدة، 
 لد ر لبيضاء

 لسجل  لتجاري: 51177 – 

 لتعريف  لضريبي: 1030003

 لتعريف  ملوحد للمقاولة: 

002028209000095

 لزيادة في رأسما1  لشركة

تخفيض رأسما1  لشركة

أوال: بموجب محضر  لجمع  لعام 

 ،2020 غشت   31 بتاريخ   الستثنائي 

»جنير 1  شركة  في  قرر  ملساهمون 

أطلنتيك تروولرز » ما يلي:

أ .         لزيادة في رأسما1  لشركة 

أجل  من  درهم   9.000.000 بمبلغ 
إلى  درهم   10.000.000 من  رفعه 

19.000.000 درهم عن طريق إصد ر 

إسمية  بقيمة  جديد  سهم   90.000

بمبلغ 100 درهم لكل سهم بمعد1 9 

أسهم جديدة 

تحرر  قديما،  سهما    10 مقابل 

عند  الكتتاب إما يقد  وإما باملقاصة 

بديون سائلة وو جبة  ألد ء.

رأسما1  لشركة  تخفيض  ب .   

18.700.000 درهم عن طريق  بمبلغ 

إلى  درهم   19.000.000 من  إرجاعه 

أجل  لتصفية  من  درهم   300.000

بمبلغ  للخسائر  ملتر كمة   لجزئية 

22.117.801,70 درهم.

ثاييا: تم إيجاز  لتصريح باالكتتاب 

و لدفع بتاريخ 25/9/2020.

قام   ،25/9/2020 بتاريخ  ثالثا: 

 لجمع  لعام  الستثنائي بما يلي:

على  و ملصادقة  ·         الشهاد 

وفق  رأسما1  لشركة  في   لزيادة 

بتاريخ  قر ر  لجمع  لعام  الستثنائي 

31/8/2020؛

على  و ملصادقة    الشهاد 

من  تخفيض  لرأسما1  ملقررة 

طرف  لجمع  لعام  الستثنائي بتاريخ 

تعديل  لذلك،  وتبعا  31/8/2020؛ 

 ملادة 6 من  لنظام  ألسا�سي للشركة 

منذ  آلن  رأسما1  لشركة  ليصبح 

درهم   300.000 مبلغ  في  محدد  

 100 بقيمة  سهم   3.000 إلى  مقسم 

درهم لكل سهم.

ر بعا:  تم  إليد ع  لقايوني بكتابة 

 لضبط لدى  ملحكمة  لتجارية بالد ر 

تحت  بتاريخ05/05/2021   لبيضاء 

عدد 777182.
للخالصة و لتذكير

مجلس  إلد رة   

129I

FLASH ECONOMIE

 FAMILY TRANSPORT ET

LOGISTIQUE

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

حل شركة

 FAMILY TRANSPORT ET

(LOGISTIQUE (SARL-AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد 

رأسمالها 000 100 درهم

 ملقر  الجتماعي: 59 شارع  لزرقطوني 

طابق 6 رقم 18  لد ر  لبيضاء

 لسجل  لتجاري رقم 287811

محضر  لجمع  لعام  بمقت�سى 

تر نسبور  فاميلي  لشركة   الستثنائي 

مسؤولية  ذ ت  شركة  لوجستيك  و 

في  ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

مقر  و  لكائن  طور  اليحال1  ملسبق 

شارع  لزرقطوني   59 في   يحاللها 

طابق 6 رقم 18  لد ر  لبيضاء، بتاريخ 

23 يويبر2020 تقرر ما يلي : 

ـ إيحال1 مسبق للشركة؛

بو1  يدرياني  تعيين  لسيد  ريك  ـ 

كمصفي للشركة؛

ـ تعيين مقر تصفية  لشركة في 59 

 18 رقم   6 طابق  شارع  لزرقطوني 

 لد ر  لبيضاء؛

بكتابة  تم  إليد ع  لقايوني 

 لضبط لدى  ملحكمة  لتجارية بالد ر 

دجنبر2020،   31 بتاريخ   لبيضاء 

تحت رقم .759968  

130I
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FLASH ECONOMIE

CHAYAN.COM
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

(CHAYAN.COM (SARL-AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

 ذ ت  لشريك  لوحيد رأسمالها 000 
100 درهم

 ملقر  الجتماعي: 332، شارع  بر هيم 
 لرود ني  لد ر  لبيضاء

 لسجل  لتجاري رقم 119363
محضر  لجمع  لعام  بمقت�سى 
شركة  شيان.كوم  لشركة   الستثنائي 
ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
و  طور  اليحال1  ملسبق  في   لوحيد 
شارع   ،332 في  مقر  يحاللها   لكائن 
 بر هيم  لرود ني  لد ر  لبيضاء، 

بتاريخ 23 يويبر2020 تقرر ما يلي :
ـ إيحال1 مسبق للشركة؛

كورين  فاليري  تعيين  لسيدة  ـ 
باليكو كمصفي للشركة؛

في  تصفية  لشركة  مقر  تعيين  ـ 
شارع  بر هيم  لرود ني  لد ر   ،332

 لبيضاء؛
بكتابة  تم  إليد ع  لقايوني 
 لضبط لدى  ملحكمة  لتجارية بالد ر 
دجنبر2020،   31 بتاريخ   لبيضاء 

تحت رقم 759969.
131I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

TERROIR DAKHLA
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 16 AVENUE EL WALAA RUE

 ABDELKHALEK TORRES BP
249 ، 73000، DAKHLA MAROC
TERROIR DAKHLA شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع 
 لوالء حي   لقسم 2 رقم 203 

 لد خلة - 73000  لد خلة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

17551

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 فبر ير   15

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.TERROIR DAKHLA

تسويق   : بإيجاز  غرض  لشركة 

وشبه  بالجملة  وبيع  وشر ء  وتوزيع 

أو  لجميع  ملو د  لغذ ئية  بالجملة 

غيرها من منتجات  لتعبئة و لتغليف 

وجميع  ملنتجات  مللحقة بالتغليف ؛

در سة وتصنيع وشر ء وبيع وتجارة 

من  جميع  ملنتجات  وتوزيع  وتحويل 

وجميع  و لبالستيك  و لكرتون   لورق 

هذه  من  أو  ملشتقة   ملو د  مللحقة 

 ، وسائط  التصا1  وجميع   ،  ملو د 

وجميع  ألصناف  لتي يكون  لورق أو 

و حدة  أو  أللياف  لورقية   لكرتون 

منها من  ملكويات ، لجميع  لسلع .

شارع   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
 لوالء حي   لقسم 2 رقم 203  لد خلة 

- 73000  لد خلة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : عمرو  بلقاسم   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  عمرو  بلقاسم   لسيد 

 لد ر  لبيضاء 20000  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو يه) (  عمرو  بلقاسم   لسيد 
 لد ر  لبيضاء 20000  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 01 بتاريخ  بو دي  لدهب    البتد ئية 

مارس 2021 تحت رقم 357.
132I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

FAST SERVICES DAKHLA
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 16 AVENUE EL WALAA RUE

 ABDELKHALEK TORRES BP
249 ، 73000، DAKHLA MAROC
FAST SERVICES DAKHLA شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي حي 
 لوحدة، رقم 732 - 73000  لد خلة  

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
17713

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 مارس   11
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 FAST  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.SERVICES DAKHLA
و  :  لنقل  بإيجاز  غرض  لشركة 

 للوجيستيك
 يقل  لبضائع لحساب  لغير

معالجة و تطهير  ملياه
كــل  لـعـمـلـيـات  لـتجــاريـة  وكــذلـك 
و  و  لـصـنـاعـيـة،  ملـنـقــوالت  لـعـقـاريـة 
مـباشــرة  بـصـفـة  تـرتـبـط   ملـالـيـة  لـتـي 
أو غيـر مـبـاشـرة باألنـشـطـــة  ملـذكــــورة 

أعـــــاله.

حي   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

 لوحدة، رقم 732 - 73000  لد خلة  

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : رضو ن   لسيد  يجار 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد  يجار رضو ن عنو يه) ( حي 

73000  لد خلة    732 رقم   لوحدة، 

 ملغرب .

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد  يجار رضو ن عنو يه) ( حي 

73000  لد خلة    732 رقم   لوحدة، 

 ملغرب 

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 21 بتاريخ  بو دي  لدهب    البتد ئية 

مارس 2021 تحت رقم 166.

133I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

SOUTH QUICK WORKS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL

 N 16 AVENUE EL WALAA RUE

 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA MAROC

SOUTH QUICK WORKS  شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي حي 

 لسالم،  لزيقة 17، رقم 589 - 

73000  لد خلة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

17709
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقايون  تم   2021 مارس   01

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. SOUTH QUICK WORKS

:  شغا1  بإيجاز  غرض  لشركة 

 لبناء

 ألشغا1  لعمومية

كــل  لـعـمـلـيـات  لـتجــاريـة  وكــذلـك 

و  و  لـصـنـاعـيـة،  ملـنـقــوالت  لـعـقـاريـة 

مـباشــرة  بـصـفـة  تـرتـبـط   ملـالـيـة  لـتـي 

أو غيـر مـبـاشـرة باألنـشـطـــة  ملـذكــــورة 

أعـــــاله.

حي   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

 -  589 رقم   ،17  لسالم،  لزيقة 

73000  لد خلة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : مفكر   أياس   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد أياس مفكر  عنو يه) ( حي 

 لسالم،  لزيقة 17، رقم 589 73000 

 لد خلة   ملغرب .

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد أياس مفكر  عنو يه) ( حي 

 لسالم،  لزيقة 17، رقم 589 73000 

 لد خلة   ملغرب 

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 21 بتاريخ  بو دي  لدهب    البتد ئية 

مارس 2021 تحت رقم 161.

131I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

 LARGOUB LOGISTIC &
TRADING

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL

 N 16 AVENUE EL WALAA RUE

 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA MAROC

 LARGOUB LOGISTIC &

TRADING شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 16، 

شارع  لوالء، زيقة عبد  لخالق 

 لطريس - 73000  لد خلة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

18065

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   28

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

 LARGOUB LOGISTIC &  :

.TRADING

:  ستغال1  بإيجاز  غرض  لشركة 

مستودع للمو د  لغذ ئية.

أيو ع  جميع   ستغال1 
 ملستودعات و  ملخازن 

 ستغال1 و تسيير  ملر كز  لتجارية 

محطات  تسيير  و   ستغال1 

 لخدمات 

كــل  لـعـمـلـيـات  لـتجــاريـة  وكــذلـك 

و  و  لـصـنـاعـيـة،  ملـنـقــوالت  لـعـقـاريـة 

مـباشــرة  بـصـفـة  تـرتـبـط   ملـالـيـة  لـتـي 

أو غيـر مـبـاشـرة باألنـشـطـــة  ملـذكــــورة 

أعـــــاله.

رقم   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
عبد  لخالق  زيقة  شارع  لوالء،   ،16

 لطريس - 73000  لد خلة  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
حسين  محمد  ديب   لسيد 
 100 بقيمة  1.000 حصة    : تدالوي  

درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
حسين  محمد  ديب   لسيد 
محيطات  مشروع  عنو يه) (  تدالوي  
سيدي  شارع   ،19 ش   1 ط   1 مارينا 
20000  لد ر  هللا  عبد  بن  محمد 

 لبيضاء  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
حسين  محمد  ديب   لسيد 
محيطات  مشروع  عنو يه) (  تدالوي  
سيدي  شارع   ،19 ش   1 ط   1 مارينا 
20000  لد ر  هللا  عبد  بن  محمد 

 لبيضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 30 بتاريخ  بو دي  لدهب    البتد ئية 

أبريل 2021 تحت رقم 712.

135I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

KZ BATIMENT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسما1  لشركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 16 AVENUE EL WALAA RUE

 ABDELKHALEK TORRES BP
249 ، 73000، DAKHLA MAROC

KZ BATIMENT  شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 5، زيقة 
هارون  لرشيد،  كد 1 - 10000 

 لرباط  ملغرب.
رفع رأسما1  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.59099

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تم   2021 مارس   29 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسما1  لشركة  رفع 
من  أي  درهم«   5.500.000«
 5.600.000« إلى  درهم«   100.000«
حصص  تقديم    : طريق  عن  درهم« 

يقدية أو عينية.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
أبريل   22 بتاريخ  بالرباط    لتجارية 

2021 تحت رقم 13067.
136I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

 ATLANTIQUE SUD
MATERIAUX & SANITAIRES
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 16 AVENUE EL WALAA RUE

 ABDELKHALEK TORRES BP
249 ، 73000، DAKHLA MAROC
 ATLANTIQUE SUD MATERIAUX

SANITAIRES & شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع 
محمد  لخامس عمارة 9  لطابق 
 الو1 شقة 01  لد خلة - 73000 

 لد خلة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
18015

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   26
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 
 ATLANTIQUE SUD MATERIAUX

.& SANITAIRES
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:  يتاج  بإيجاز  غرض  لشركة 
وتجارة جميع  يو ع  دو ت  لبناء .

 لقيام بجميع  يو ع  عما1  لبناء 
و  النشاء ت ..

شارع   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
9  لطابق  عمارة  محمد  لخامس 
 73000  - 01  لد خلة  شقة   الو1 

 لد خلة  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد  لر كيزي  ملصطفى :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
كيزي  ملصطفى   لسيد  لر 
73000  لد خلة  عنو يه) (  لد خلة 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
كيزي  ملصطفى   لسيد  لر 
73000  لد خلة  عنو يه) (  لد خلة 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 28 بتاريخ  بو دي  لدهب    البتد ئية 

أبريل 2021 تحت رقم 692.
137I

JADAOUI CONSEIL

BASTION INDUSTRIE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

JADAOUI CONSEIL
31 شارع طر بلس  لطابق  الو1 رقم 

2 ، 2000،  لد ر  لبيضاء  ملغرب
BASTION INDUSTRIE شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

 Rue وعنو ن مقرها  إلجتماعي
 Ahmed CHARCI Résidence

 ELPRADO 1éme étage appt 8 .
 Quartier Racine CASABLANCA

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.112151

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تمت   2021 ماي   11 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
 HICHAM )ة(  تفويت  لسيد 
HAMANI 250 حصة  جتماعية من 
)ة(  لفائدة   لسيد  500 حصة  أصل 
ADRIAN LESLIE JAMES بتاريخ 21 

أبريل 2021.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني   
 11 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 778017.

138I

ficotrad sarl

 STE F.M.L TRAVAUX SARL
A.U

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

ficotrad sarl
 hay el hassani 146 ، 45000،

ouarzazate maroc
 STE F.M.L TRAVAUX SARL A.U
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي حي 

 سمليل تاجدة ترميكت - 15006 
ورز ز ت  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
11265

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 يناير   22
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.F.M.L TRAVAUX SARL A.U

مقاولة   : بإيجاز  غرض  لشركة 

مقاولة   - أشغا1  لبناء  مختلف 

 للو زم  ملكتبية - تجارة .

حي   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

 15006  - ترميكت  تاجدة   سمليل 

ورز ز ت  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد  يت  لحاج  بر هيم 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد  يت  لحاج  بر هيم 

 666 رقم  حي  لسالم  عنو يه) ( 

15000 ورز ز ت  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد  يت  لحاج  بر هيم 

 666 رقم  حي  لسالم  عنو يه) ( 

15000 ورز ز ت  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 البتد ئية بورز ز ت  بتاريخ 01 فبر ير 

2021 تحت رقم -.

139I

ficotrad sarl

STE NOORCABLAGE SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

ficotrad sarl

 hay el hassani 146 ، 45000،

ouarzazate maroc

 STE NOORCABLAGE SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي حي تبويت 

تارميكت - 15006 ورز ز ت  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

11305

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقايون  تم   2021 يناير   22

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.NOORCABLAGE SARL

مقاولة   : بإيجاز  غرض  لشركة 

مقاولة   - أشغا1  لبناء  مختلف 

مقاولة   - و  إلتصاالت   ألسالك 

 لهندسة  ملديية.

عنو ن  ملقر  الجتماعي : حي تبويت 

تارميكت - 15006 ورز ز ت  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   200   : يور  محمد   لسيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 800   : حديوي  رقية   لسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد محمد يور عنو يه) (  قامة 

عمارة  بوزيان  محمد  شارع   لهدى 

20250  لد ر  لبيضاء   28 رقم   18

 ملغرب.

عنو يه) (  حديوي  رقية   لسيدة 

 320 رقم  س  بلوك   2  لحسنية 

28803  ملحمدية  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد محمد يور عنو يه) (  قامة 

 لهدى شارع محمد بوزيان عمارة 18 

رقم 28 20250  لد ر  لبيضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 البتد ئية بورز ز ت  بتاريخ 19 فبر ير 

2021 تحت رقم 131.

110I
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sofoget

MARWA MONDE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
marwa monde شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي  لقنيطرة 
شارع جيش ملكي رقم 11 و زيقة 
معمورة رقم 162 إقامة  لنخلتين 
مكتب 9   11000  لقنيطرة  ملغرب.

تحويل   ملقر  الجتماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.50559
قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تم  تحويل    2021 يناير   11 في   ملؤرخ 
من  للشركة   ملقر  الجتماعي  لحالي 
رقم  ملكي  جيش  شارع  » لقنيطرة 
إقامة   162 رقم  معمورة  زيقة  و   11
 لنخلتين مكتب 9   11000  لقنيطرة 
قطب  »  لد ر لبيضاء  إلى   ملغرب« 
  --------- يو صر     37 رقم  حضري 

 لد ر لبيضاء   ملغرب«.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
10 ماي   البتد ئية بالقنيطرة  بتاريخ 

2021 تحت رقم 82367.
111I

sofoget

BIG SIZE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
BIG SIZE شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي   لرباط 

15 شارع  ألبطاك شقة 1 أكد 1   
11000  لقنيطرة  ملغرب.

تحويل   ملقر  الجتماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.115261

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

2021 تم  تحويل   28 أبريل   ملؤرخ في 

من  للشركة   ملقر  الجتماعي  لحالي 

 1 شقة  شارع  ألبطاك   15 »  لرباط 

11000  لقنيطرة  ملغرب«  أكد 1   

إلى » سال  لجديدة رقم 36 عمارة 19 

أوالد هال1 حساين     2 معمورة  إقامة 

----  سال  لجديدة   ملغرب«.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   12 بتاريخ  بالرباط    لتجارية 

2021 تحت رقم 111633.

112I

FLASH ECONOMIE

ZNAGA CARREAUX
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

ZNAGA CARREAUX

شركة ذ ت مسؤولية محدودة

 ملقر  إلجتماعي أـ 19 تجزئة 

 لفردوس  لعمارة 21  لطابق 3 

 لشقة 18  اللفة  لد ر  لبيضاء
رأسمالها: 200000 درهم

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

393051  لد ر  لبيضاء 

بمقت�سى  لجمع  لعام 

أبريل   02 بتاريخ    الستثنائي  ملؤرخ 

 ZNAGA شركة  شركاء  قرر   2021

 200000 CARREAUX,ذ ت رأسما1 

درهم ما يلي:

 250 تفويت  لسيد عال  محزون  

للسيد  يدعلي  حصة  جتماعية 

 محند عبد  للطيف 

تفويت  لحصص  على  •  ملو فقة 

عال  محزون  بين  لشركاء   لسيد 

و لسيد  يدعلي  محند عبد  للطيف.

•  لتوزيع  لجديد للحصص:

عبد  علي  محند  •  لسيد  يد 

 للطيف 500 حصة

عبد  •  لسيد  يد  علي  محند 

 لو حد  500 حصة.

ليصبح  ملجموع : 1000 حصة
تعديل  لفصو1  6 و 7 من  لنظام 

 ألسا�سي للشركة
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 29 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء   لتجارية 

أبريل 2021 تحت رقم  776366
113I

FLASH ECONOMIE

WELLNESS HOME
إعالن متعدد  لقر ر ت

 STE WELLNESS HOMEشركة
 SARL AU

02/01/2020  جتماع  بتاريخ  تم 
بموجبه  لنقاط  حدد  عام  ستثنائي 

 آلتية:
ببيع  رضا  سماح  قامت  لسيدة 
1000حصة للسيدة يجوى محفوظ. 
ترتيب  لحصص  يصبح  بالتالي  و 

على  لشكل  لتالي:
يجوى  للسيدة  حصة   1000

محفوظ.               
رضا  سماح  -2  ستقالة  لسيدة 

من منصب مسيرة  لشركة. 
قبل  لجمع  لعام  ستقالتها. 

محفوظ  يجوى  تعيين  لسيدة 
رقم   للبطاقة  لوطنية   لحاملة 

EE151763مسيرة للشركة. 
محفوظ  يجوى  قبلت   لسيدة 

تعيينها  لجديد.
بإمضاء  لسيدة  تلزم  لشركة 

يجوى محفوظ.
في  ملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
مر كش07/05/2021  في   لتجارية 

تحت عدد 123833.
111I

FLASH ECONOMIE

GLOBALE DADES
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 STE »GLOBALE DADES« SARL
ذ ت  ملسؤولية  شركة  تأسست 
عقد  محتوى  خال1  من   ملحدودة 
 26/01/2021 في   مؤرخ  عرفي 
خصائصها  لعامة  د دس  ببومالن 

كالتالي:

»كلوبا1   لتسمية  لقايويية 

د دس« ش.م.م. 

 100000  لرأسما1  اٍلجتماعي: 

بمبلغ  1000 حصة  إلى  مقسم  درهم 

100 درهم للحصة موزعة كالتالي:

- لسيد    لو حيدي  سماعيل    

 500 إلى  مقسم  درهم     50000

حصة ,ر.ب.ت96501PA    , لساكن   

بفرنسا.

- لسيد    لو حيدي  بر هيم  

50000 درهم  مقسم إلى 500 حصة 

دو ر   ,  لساكن   215528PA ,ر.ب.ت 

تزكين  بومالن  د دس تنغير.
مقاو1   -  لهدف  اٍلجتماعي  

 ألعما1  ملتنوعة أو  لبناء .

باالستير د  يقوم  تاجر   -

و لتصدير.

 ستئجار  ملعد ت و ألدو ت  آللية.

 ملقر  اٍلجتماعي دو ر تزكين بومالن 

د دس تنغير.

مدة  لشركة: 99 سنة.

يدير  لشركة  تسيير  لشركة: 

و  إسماعيل  ويسيرها  لو حيدي 

 لو حيدي  بر هيم    .

و  لسجل   إليد ع  لقايوني 

 لتجاري : تم بكتابة  لضبط باملحكمة 

رقم  لسجل  تحت   . تنغير   اٍلبتد ئية 

 لتجاري. 1171 بتاريخ10/05/2021

115I

FLASH ECONOMIE

STE IMSOUANE BEACH
إعالن متعدد  لقر ر ت

 IMSOUANE BEACH

شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

رأسمالها:100.000,00 درهم 

مقرها  الجتماعي :  لشقة 12  لطابق 

2 عمارة  لد خلة، حي  لقدس  كادير

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

17671

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

بين   2015 يويبر   30 بتاريخ   ملؤرخ 

 ملوقعين.
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ذو  خالد  لعيدوس   لسيد 

بتاريخ   ،  ملزد د   لجنسية  ملغربية 

حامل  لبطاقة   12/02/1961

  J 827291  لوطنية 

 لسيد حسن خد ش  ذو  لجنسية 

 ملغربية ،  ملزد د بتاريخ 1965 حامل 

J138252  لبطاقة  لوطنية 

 لسيد محمد لوز ني ذو  لجنسية 

 ملغربية ،  ملزد د بتاريخ 01/01/1957 

 J 68235 حامل  لبطاقة  لوطنية

تفويت بموجب هذ   اللتز م ألف 

حصة(   1000( حصة  جتماعية 

درهم(   100000( ألف  مائة  بقيمة 

 IMSOUANE في شركة   إليها  ينتمي  

BEACH

للسيد  دريس فقيهي ذو  لجنسية 

 1971 بتاريخ  ،  ملزد د   ملغربية 

 C حامل  لبطاقة  لوطنية  بتاويات 

633256

بأيه  فقيهي  يقر  لسيد  دريس 

شركة   تسيير  عن   ملسؤو1  لوحيد 

IMSOUANE BEACH

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

يوليوز   03 بتاريخ   بأكادير   لتجارية 

2018 تحت رقم 71588

116I

FLASH ECONOMIE

ENSIJIM
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

إعالن عن تأسيس شركة

 STE »ENSIJIM« SARL

تأسست شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة من خال1 محتوى عقد 

عرفي مؤرخ في  2021/01/22 

ببومالن د دس خصائصها  لعامة 

كالتالي:

 لتسمية  لقايويية » نسيجسم« 

ش.م.م. 

 لرأسما1  اٍلجتماعي: 100000 درهم 

مقسم إلى 1000 حصة بمبلغ 100 

درهم للحصة موزعة كالتالي:

يوسف   - لسيد    لنجماوي 

50000 درهم   مقسم إلى 500 حصة 

, لساكن        120296PAر.ب.ت,

بأيوييزم  ميضر تنغير.

- لسيد    ونسيس حسن  50000 

درهم  مقسم إلى 500 حصة ,ر.ب.ت 

,  لساكن    يوييزم   120296PA

 ميضر تنغير.

 لهدف  اٍلجتماعي  - مقاو1 أعما1 

إنشاء  مقاو1   - متنوعة  إنشاء ت  أو 

وأيابيب  خطوط  التصا1  صياية  أو 

 ملياه و لصرف  لصحي

ييزم   ميضر  أيو   ملقر  اٍلجتماعي 

تنغير.

مدة  لشركة: 99 سنة.

يدير  لشركة  تسيير  لشركة: 

و  يوسف  ويسيرها   لنجماوي  

 ونسيس حسن  .

و  لسجل   إليد ع  لقايوني 

 لتجاري : تم بكتابة  لضبط باملحكمة 

رقم  لسجل  تحت   . تنغير   اٍلبتد ئية 

 لتجاري. 1127 بتاريخ03/05/2021

117I

FOR LAND SARL AU

FOR LAND SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

FOR LAND SARL AU

حي  لرشاد رقم 9186 تيفلت ، 

15100، تيفلت  ملغرب

FOR LAND SARL AU شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي حي  لرشاد 

رقم 9186 تيفلت تيفلت 15100 

تيفلت  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

863

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقايون  تم   2021 ماي   03

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 FOR  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.LAND SARL AU

تاجر   : بإيجاز  غرض  لشركة 

 لحبوب و ألعالف.

خام  زر عية  منتجات  تاجر   -

وحيو يات حية.

إنشاء ت  أو  أعما1  مقاو1   -

مختلفة.

يقوم  أو  لوسيط  لذي  -  لتاجر 

باالستير د و لتصدير ،.

حي   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

تيفلت  تيفلت   9186 رقم   لرشاد 

15100 تيفلت  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99  سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لسيد  لعربي  لشليح 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (   لسيد  لعربي  لشليح 

حي  لرشاد رقم 9186  15100 تيفلت 

 ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو يه) (   لسيد  لعربي  لشليح 

حي  لرشاد رقم 9186  15100 تيفلت 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   10 بتاريخ  بتيفلت    البتد ئية 

2021 تحت رقم 128.

118I

ficotrad sarl

 STE SONACIRI TRAV SARL
A.U

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

ficotrad sarl

 hay el hassani 146 ، 45000،

ouarzazate maroc

 STE SONACIRI TRAV SARL A.U

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي حي  لبور 

تكمي  لجديد تارميكت - 15006 

ورز ز ت  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

11325

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 فبر ير   15

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.SONACIRI TRAV SARL A.U

مقاولة   : بإيجاز  غرض  لشركة 

مختلف أشغا1  لبناء - مقاو1 لبناء أو 

صياية طرق  التصاالت، أيابيب  ملياه 

و لصرف  لصحي - مقاولة  لتشجير أو 

صياية  ملنتزهات،  لحد ئق و  لطرق.
عنو ن  ملقر  الجتماعي : حي  لبور 

 15006  - تارميكت  تكمي  لجديد 

ورز ز ت  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : مو�سى  لناصري   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
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و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد  لناصري مو�سى عنو يه) ( 
 15006 ترميكت  تكمي  لجديد  دو ر 

ورز ز ت  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد مو�سى  لناصري عنو يه) ( 
 15006 ترميكت  تكمي  لجديد  دو ر 

ورز ز ت  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 البتد ئية بورز ز ت  بتاريخ 21 فبر ير 

2021 تحت رقم 119.

119I

ficotrad sarl

 OUARZAZATE RENT NEW 
CAR SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

ficotrad sarl
 hay el hassani 146 ، 45000،

ouarzazate maroc
 OUARZAZATE RENT NEW 

CAR SARL شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي حي  لبهجة 
بلوك 6 رقم 1  - 15000 ورز ز ت 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

11351
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 مارس   01
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 
 OUARZAZATE RENT NEW CAR

.SARL
كر ء   : بإيجاز  غرض  لشركة 

 لسيار ت بدون سائق.

حي   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
 15000  -   1 رقم   6 بلوك   لبهجة 

ورز ز ت  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
500 حصة    :  لسيد عمرو  وسو 

بقيمة 100 درهم للحصة .
500 حصة    : بوني   لسيد محمد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد عمرو  وسو عنو يه) ( رقم 
ورز ز ت   15000 حي  لوحدة   1689

 ملغرب.
عنو يه) (  بوني  محمد   لسيد 
عبد  م  مدرسة  المير  غرب  تجزئة 
طان  طان   82000 حي  لصحر ء  هللا 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد سعيد أيت بحدو عنو يه) ( 
 32 رقم   19 زيقة  رشيد  موالي  حي 

52150  لريصاني  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 البتد ئية بورز ز ت  بتاريخ 10 مارس 

2021 تحت رقم 170.

150I

ficotrad sarl

MAINT PORT SARL A.U 
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

ficotrad sarl
 hay el hassani 146 ، 45000،

ouarzazate maroc
 MAINT PORT SARL A.U شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 703 
حي  لوحدة - 15000 ورز ز ت  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

11355

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقايون  تم   2021 مارس   01

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.MAINT PORT SARL A.U

مقاولة   : بإيجاز  غرض  لشركة 

أو  غرس   - أشغا1  لبناء  مختلف 

و  لطرق  صياية  ملنتزهات،  لحد ئق 

- تنظيف و جهات  ملحالت و  لشقق 

- تركيب و صياية  ألجهزة  اللكترويية 

شبكات  تركيب   - و  لكهربائية 

 ملعلوميات -  لتجارة.

عنو ن  ملقر  الجتماعي : رقم 703 

حي  لوحدة - 15000 ورز ز ت  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

رأسما1  لشركة:   مبلغ 

2.000.000 درهم، مقسم كالتالي:

 20.000   :  لسيد مصطفى جبور 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  جبور  مصطفى   لسيد 

رقم 703 حي  لوحدة 15000 ورز ز ت 

 ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

رقم  عنو يه) (  قر�سي  ثريا   لسيد 

ورز ز ت   15000 حي  لوحدة   703

 ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 البتد ئية بورز ز ت  بتاريخ 11 مارس 

2021 تحت رقم 172.

151I

ficotrad sarl

DODOTRAV SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

ficotrad sarl
 hay el hassani 146 ، 45000،

ouarzazate maroc
DODOTRAV SARL شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي  لتجزئة 
 ألولى مركز سكورة أهل  لوسط - 

15000 ورز ز ت  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

11381
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 مارس   10
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.DODOTRAV SARL
مقاولة   : بإيجاز  غرض  لشركة 
مختلف أشغا1  لبناء - مقاولة شبكة 
 لري و  لتنقيط - مقاولة  لتنقيب أو 

حفر  آلبار باملحرك  مليكاييكي.
:  لتجزئة  عنو ن  ملقر  الجتماعي 
 - أهل  لوسط  سكورة  مركز   ألولى 

15000 ورز ز ت  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 300   : بن طوطو   لسيد  بر هيم 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 لسيد مصطفى بن طوطو :  200 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 200   : طوطو  بن  محمد   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 لسيد  دريس دودو :  300 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
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طوطو  بن   لسيد  بر هيم 
سكورة  بومحشاد  دو ر  عنو يه) ( 

15502 ورز ز ت  ملغرب.
طوطو  بن  مصطفى   لسيد 
سكورة  بومحشاد  دو ر  عنو يه) ( 

15502 ورز ز ت  ملغرب.
 لسيد محمد بن طوطو عنو يه) ( 
 15502 سكورة  بومحشاد  دو ر 

ورز ز ت  ملغرب.
 لسيد  دريس دودو عنو يه) ( مقر 
ورز ز ت   15000  لعمالة  لقديمة 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
طوطو  بن   لسيد  بر هيم 
سكورة  بومحشاد  دو ر  عنو يه) ( 

15502 ورز ز ت  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 البتد ئية بورز ز ت  بتاريخ 29 مارس 

2021 تحت رقم 210.

152I

ficotrad sarl

TR EXECUTION SARL A.U
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

ficotrad sarl
 hay el hassani 146 ، 45000،

ouarzazate maroc
 TR EXECUTION SARL A.U

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع 
 لحسن  لثاني قلعة مكوية  - 15200 

قلعة مكوية  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
1215

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 مارس   15
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 TR  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.EXECUTION SARL A.U
:  لوسيط  بإيجاز  غرض  لشركة 
و  لخدمات  تحويل  ألمو 1  في   ملالي 
 - تحصيل  لفو تير  مقاولة   -  ملالية 

مقاولة مختلف أشغا1  لبناء.
شارع   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
 لحسن  لثاني قلعة مكوية  - 15200 

قلعة مكوية  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد عبد  لعزيز محاش :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
محاش  عبد  لعزيز   لسيد 
دو ر  قديم  مسمرير   عنو يه) ( 

15800 تنغير  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
محاش  عبد  لعزيز   لسيد 
دو ر  قديم  مسمرير   عنو يه) ( 

15800 تنغير  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
مارس   25 بتاريخ  بتنغير    البتد ئية 

2021 تحت رقم -.
153I

ficotrad sarl

DIWAN HOME SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

ficotrad sarl
 hay el hassani 146 ، 45000،

ouarzazate maroc
DIWAN HOME SARL شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي  لتوطين 
مع شركة فيكوطر د، رقم 116 حي 

 لحسني كاسطور  - 15000 ورز ز ت 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

11117

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 مارس   21

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.DIWAN HOME SARL

تجارة   : بإيجاز  غرض  لشركة 

تجارة   - و  لديكور  لد خلي   ألثاث 

مو د أو مستلزمات  ألفرشة - تصنيع 

و بيع  ألثاث بالتفصيل.

:  لتوطين  عنو ن  ملقر  الجتماعي 
حي   116 رقم  فيكوطر د،  شركة  مع 

15000 ورز ز ت   -  لحسني كاسطور  

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 900 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

500 حصة    : بادر   لسيد حاميد 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 لسيد عبد  لرحيم  لهكاوي :  500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  بادر  حاميد   لسيد 

 سيف س رقم 328 10160 مر كش 

 ملغرب.
عبد  لرحيم  لهكاوي   لسيد 
شارع  لحسن   233 رقم  عنو يه) ( 

 ألو1 80100  يزكان  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو يه) (  بادر  حاميد   لسيد 

 سيف س رقم 328 10160 مر كش 

 ملغرب.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

12 أبريل   البتد ئية بورز ز ت  بتاريخ 

2021 تحت رقم 211.

151I

ficotrad sarl

AIT BABA KHAY SARL A.U
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

ficotrad sarl

 hay el hassani 146 ، 45000،

ouarzazate maroc

 AIT BABA KHAY SARL A.U

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي  لتوطين 

عند شركة فيكوطر د رقم 116  لحي 

 لحسني كاسطور - 15000 ورز ز ت 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

11113

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   12

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 AIT  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.BABA KHAY SARL A.U

مقاولة   : بإيجاز  غرض  لشركة 

مقاولة   - أشغا1  لبناء  مختلف 

غرس أو صياية  ملنتزهات،  لحد ئق و 

 لطرق و ما إلى ذلك - مقاولة  لهندسة 

 ملديية.

:  لتوطين  عنو ن  ملقر  الجتماعي 

عند شركة فيكوطر د رقم 116  لحي 

ورز ز ت   15000  - كاسطور   لحسني 

 ملغرب.
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أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : وحساين  عمرو   لسيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  وحساين  عمرو   لسيد 
 15000 ود دية  سكار   393 رقم 

 لخميسات  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (  وحساين  عمرو   لسيد 
 15000 ود دية  سكار   393 رقم 

 لخميسات  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
21 أبريل   البتد ئية بورز ز ت  بتاريخ 

2021 تحت رقم 267.

155I

 ألستاذة يسر  بلفضيل موثقة

TRANS.SCO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وفاة شريك

 ألستاذة يسر  بلفضيل موثقة
شارع  لجيش  مللكي إقامة برج دبي 
1  لطابق  الو1 رقم 3 ، 93000، 

تطو ن  ملغرب
TRANS.SCO  شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي تجزئة 
كريمة  لقطعة رقم 131 كورييش 
مرتيل  - 93150 تطو ن  ملغرب.

وفاة شريك
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.1327
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تم  إلعالم   2021 أبريل   06 في   ملؤرخ 
بوفاة  لشريك ميموية  دكوم و توزيع 
لرسم   

ً
تبعا على  لورثة  حصصه 

 2020 دجنبر   01 في   إلر ثة  ملؤرخ 
بالشكل  ألتي :

 لسيد)ة( عبد  لعزيز   لحبيب  ،  
12 حصة .

 6   ،  لسيد)ة(  لزهرة   لحبيب  
حصة .

 6   ،  لسيد)ة(  رحيمو   لحبيب  
حصة .

 10   ، عمر  لحبيب    لسيد)ة( 
حصة .

 10   ،  لسيد)ة(  لعلمي  لحبيب  
حصة .

 6   ، يوصرة   لحبيب    لسيد)ة( 
حصة .

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   03 بتاريخ  بتطو ن    البتد ئية 

2021 تحت رقم 1171.
156I

 ألستاذة يسر  بلفضيل موثقة

TRANS.SCO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وفاة شريك

 ألستاذة يسر  بلفضيل موثقة
شارع  لجيش  مللكي إقامة برج دبي 
1  لطابق  الو1 رقم 3 ، 93000، 

تطو ن  ملغرب
TRANS.SCO  شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي تجزئة 
كريمة  لقطعة رقم 131 كورييش 

مرتيل تطو ن 93150 تطو ن 
 ملغرب.

وفاة شريك
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.1327
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تم  إلعالم   2021 أبريل   06 في   ملؤرخ 
توزيع  و  دكوم  فاطمة  بوفاة  لشريك 
لرسم   

ً
تبعا على  لورثة  حصصه 

 2018 يوييو   21 في   إلر ثة  ملؤرخ 
بالشكل  ألتي :

 33   ، محمد  مزيب    لسيد)ة( 
حصة .

 33   ،  لسيد)ة( مصطفى  مزيب  
حصة .

 17   ، سعيدة  مزيب    لسيد)ة( 
حصة .

 17   ،  لسيد)ة(  لزهرة  مزيب  
حصة .

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   03 بتاريخ  بتطو ن    البتد ئية 

2021 تحت رقم 1171.
157I

 ألستاذة يسر  بلفضيل موثقة

TRANS.SCO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

 ألستاذة يسر  بلفضيل موثقة
شارع  لجيش  مللكي إقامة برج دبي 
1  لطابق  الو1 رقم 3 ، 93000، 

تطو ن  ملغرب
TRANS.SCO شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي تجزئة 
كريمة  لقطعة رقم 131 كورييش 
مرتيل - 93150 تطو ن  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.1327
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تمت   2021 أبريل   06 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
محمد  مزيب  )ة(  تفويت  لسيد 
 33 أصل  من  حصة  جتماعية   17
)ة(  لزهرة   لفائدة   لسيد  حصة 

 مزيب بتاريخ 06 أبريل 2021.
محمد  مزيب  )ة(  تفويت  لسيد 
 33 أصل  من  حصة  جتماعية   16
سعيدة   )ة(  لفائدة   لسيد  حصة 

 مزيب بتاريخ 06 أبريل 2021.
تفويت  لسيد )ة( مصطفى  مزيب 
16 حصة  جتماعية من أصل 1.933 
)ة(  لزهرة  لفائدة   لسيد  حصة 

 مزيب بتاريخ 06 أبريل 2021.
تفويت  لسيد )ة( مصطفى  مزيب 
17 حصة  جتماعية من أصل 1.933 
سعيدة   )ة(  لفائدة   لسيد  حصة 

 مزيب بتاريخ 06 أبريل 2021.
عبد  لعزيز  )ة(  تفويت  لسيد 
من  حصة  جتماعية   50  لحبيب 
)ة(  لفائدة   لسيد  حصة   62 أصل 
أبريل   06 بتاريخ  محمد  لحبيب 

.2021
عبد  لعزيز  )ة(  تفويت  لسيد 

من  حصة  جتماعية   12  لحبيب 
)ة(  لفائدة   لسيد  حصة   62 أصل 
أبريل   06 بتاريخ   لعلمي  لحبيب 

.2021
عمر   لحبيب  )ة(  تفويت  لسيد 
 10 أصل  من  حصة  جتماعية   10
)ة(  لعلمي  لفائدة   لسيد  حصة 

 لحبيب بتاريخ 06 أبريل 2021.
تفويت  لسيد )ة(  لزهرة   لحبيب 
6 حصة  جتماعية من أصل 6 حصة 
)ة(  لعلمي  لحبيب  لفائدة   لسيد 

بتاريخ 06 أبريل 2021.
تفويت  لسيد )ة( رحيمو  لحبيب 
6 حصة  جتماعية من أصل 6 حصة 
)ة(  لعلمي  لحبيب  لفائدة   لسيد 

بتاريخ 06 أبريل 2021.
تفويت  لسيد )ة( يوصرة   لحبيب 
6 حصة  جتماعية من أصل 6 حصة 
)ة(  لعلمي  لحبيب  لفائدة   لسيد 

بتاريخ 06 أبريل 2021.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني   
ماي   03 بتاريخ  بتطو ن    البتد ئية 

2021 تحت رقم 1171.
158I

 ألستاذة يسر  بلفضيل موثقة

TRANS.SCO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسما1  لشركة

 ألستاذة يسر  بلفضيل موثقة
شارع  لجيش  مللكي إقامة برج دبي 
1  لطابق  الو1 رقم 3 ، 93000، 

تطو ن  ملغرب
TRANS.SCO شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي تجزئة 
كريمة  لقطعة رقم 131 كورييش 
مرتيل - 93150 تطو ن  ملغرب.

رفع رأسما1  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.1327
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تم   2021 أبريل   06 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسما1  لشركة  رفع 
من  أي  درهم«   2.297.000«
 2.697.000« إلى  درهم«   100.000«
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مقاصة  إجر ء    : طريق  عن  درهم« 
و  ديون  لشركة  ملحددة  ملقد ر  مع 

 ملستحقة.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   03 بتاريخ  بتطو ن    البتد ئية 

2021 تحت رقم 1171.
159I

STE ANGLE DE GESTION SARL

EMA GLASS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رأسما1  لشركة

STE ANGLE DE GESTION SARL
شارع أحمد  لحريزي تجزئة 

 لتمسماني رقم 6  قامة باريس- أ 
تطو ن ، 93000، تطو ن  ملغرب

EMA GLASS شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي حي 

 لنرجس ر شاهد عال1 بنكدور عمارة 
56 بر ييس  - 90000 طنجة  ملغرب.

رفع رأسما1  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.76287
قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تم   2021 أبريل   26 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسما1  لشركة  رفع 
»1.150.000 درهم« أي من »50.000 
عن  درهم«   1.500.000« إلى  درهم« 
ديون  مع  مقاصة  إجر ء    : طريق 
 لشركة  ملحددة  ملقد ر و  ملستحقة.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   05 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 212058.
160I

BCMF

مايا استيتيك
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

BCMF
زيقة إبن عائشة عمارة ثمان يخالت 
رقم  لشقة 1 كليز مر كش، 10000، 

مر كش  ملغرب

مايا  ستيتيك شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي ز وية شارع 

 لزرقطوني و زيقة محمد  لبقا1 

كتبية مركز 1 بلوك    لطابق 3 رقم 

22 - 10000 مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

111731

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقايون  تم   2021 مارس   10

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

مايا   : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

 ستيتيك.

صالون   : بإيجاز  غرض  لشركة 

تجميل و  لحالقة 

منتجع صحي 

بيع مو د  لتجميل.

ز وية   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

محمد  زيقة  و  شارع  لزرقطوني 

 لبقا1 كتبية مركز 1 بلوك    لطابق 

3 رقم 22 - 10000 مر كش  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 10.000 رأسما1  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 100   : بردوزي  سليمة   لسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيدة سليمة بردوزي عنو يه) ( 

تجزئة بالد  لخير رقم 29 حي  ملقاومة  

15000 ورز ز ت  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيدة سليمة بردوزي عنو يه) ( 
تجزئة بالد  لخير رقم 29 حي  ملقاومة 

15000 ورز ز ت  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   10 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 123912.

161I

CABINET BAHMAD

BLAC M
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

CABINET BAHMAD
إقامة مر كش بالز  عمارة د 1 شقة 
ب 21  لطابق  لثاني جليز مر كش 
إقامة مر كش بالز  عمارة د 1 شقة 
ب 21  لطابق  لثاني جليز مر كش، 

10000، مر كش  ملغرب
BLAC M شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي  ملكتب 
ب 297 11  لطريق  لرئيسية  لحي 
 لصناعي سيدي غايم  - 10000  

مر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

111779
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 مارس   18
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 BLAC  :  إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.M
غرض  لشركة بإيجاز :  ستير د / 

تصدير  ملنتجات  لغذ ئية.
:  ملكتب  عنو ن  ملقر  الجتماعي 
11  لطريق  لرئيسية  لحي   297 ب 
  10000  - غايم   سيدي   لصناعي 

مر كش  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 50.000 رأسما1  لشركة:   مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

آالن،  فر نسو ،  جان   لسيد 
أيباس   2 عنو يه) (  فياي  دومينيك 
  ، بلوجوملين    56100 جلينمور 

فرنسا .
بنديكت  ر فاييل  أود،   لسيدة 
 2 عنو يه) (  فياي   زوجة  رينود 
بلوجوملين    56100 أيباس جلينمور 

،  فرنسا.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
آالن،  فر نسو ،  جان   لسيد 
أيباس   2 عنو يه) (  فياي  دومينيك 
  ، بلوجوملين    56100 جلينمور 

فرنسا
بنديكت  ر فاييل  أود،   لسيدة 
 2 عنو يه) (  فياي   زوجة  رينود 
بلوجوملين    56100 أيباس جلينمور 

،  فرنسا
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   11 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 123961.

162I

CABINET BAHMAD

VILLA CENTAURÉE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

CABINET BAHMAD
إقامة مر كش بالز  عمارة د 1 شقة 
ب 21  لطابق  لثاني جليز مر كش 
إقامة مر كش بالز  عمارة د 1 شقة 
ب 21  لطابق  لثاني جليز مر كش، 

10000، مر كش  ملغرب
Villa Centaurée شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي إقامة 
مر كش بالز  عمارة د1 شقة 21، 
 لطابق  لثاني، جليز  - 10000 

مر كش  ملغرب
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تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

111723

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقايون  تم   2021 مارس   25

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 Villa  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.Centaurée

شر ء   : بإيجاز  غرض  لشركة 

وإد رة جميع  ملباني و لعقار ت وبيوت 

طريق  عن  و لرياضات   لضيافة 

 لتأجير أو غير ذلك.

إقامة   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

 ،21 شقة  د1  عمارة  بالز   مر كش 

 10000  - جليز    لطابق  لثاني، 

مر كش  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 9.900 رأسما1  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 FINANCIERE MARTEL لشركة 

عنو يه) ( شارع دي فوريو ،  17690  

أيكوالن ،  فرنسا.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو يه) (  مارتيل  ستيفان   لسيد 

11 شارع ميطيري  17220  سا1 سور 

مير ،  فرنسا

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   10 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 123905.

163I

  AAFIR AUDIT & CONSULTING MOROCCO

sigle A2CM  sarl

BOUNYAMED PROMO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

 AAFIR AUDIT & CONSULTING
MOROCCO  sigle A2CM  sarl

شارع فاس ، ركن  بن طفيل ، إقامة 
ديامويد،  لطابق  ألو1 ، مكتب  رقم 

3 ، 90000، طنجة  ملغرب
BOUNYAMED PROMO شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي  لطريق 
 لوطنية رقم 28 ، حد ئق مرجان، 
 لطابق  الر�سي بلوك د - تطو ن - - 

93000 تطو ن  ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.22621

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تمت   2021 أبريل   30 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
عبد ملالك  )ة(  تفويت  لسيد 
81.501 حصة  جتماعية من  أعافر 
لفائدة   لسيد  81.501 حصة  أصل 
)ة( يور  لدين  شر ط بتاريخ 30 أبريل 

.2021
مصطفى  )ة(  تفويت  لسيد 
حصة  جتماعية   12.720  لجير ري 
لفائدة   حصة   12.720 أصل  من 
بتاريخ  يور  لدين  شر ط  )ة(   لسيد 

30 أبريل 2021.
أنعوي  أحمد  )ة(  تفويت  لسيد 
أصل  من  حصة  جتماعية   8.355
8.355 حصة لفائدة   لسيد )ة( يور 
 لدين  شر ط بتاريخ 30 أبريل 2021.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني   
ماي   10 بتاريخ  بتطو ن    البتد ئية 

2021 تحت رقم 2562.
161I

BUSINESS CENTRE CHELALLAT

جنان ايت امور
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

BUSINESS CENTRE CHELALLAT

 N°36 IMM B2 RESI AYOUB
 HAY OUED EL MAKHAZEN
 AIN HARROUDA، 20830،
MOHAMMEDIA MAROC
جنان  يت  مور شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي جماعة 
 يت  مور دو ر بارطمي   لود ية 
 لكحالن 10272 مر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

111579
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   27
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
جنان   : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

 يت  مور.
مقاو1   : بإيجاز  غرض  لشركة 

 إلد رة  لزر عية و ألشغا1  لزر عية .
جماعة   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
بارطمي   لود ية  دو ر   يت  مور 

 لكحالن 10272 مر كش  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   500   : مينة  فنة   لسيدة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 500   : بعتي  لسعدية   لسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
حي  عنو يه) (  مينة  فنة   لسيدة 
 3 رقم  191ب  1عمارة  زيقة   لوفاء 
28800  ملحمدية   لطابق  لتاني 

 ملغرب.
عنو يه) (  بعتي  لسعدية   لسيدة 
ييس   06100 سيريوس  شارع   21

فرنسا.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

حي  عنو يه) (  مينة  فنة   لسيدة 
 3 رقم  191ب  1عمارة  زيقة   لوفاء 
28800  ملحمدية   لطابق  لتاني 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   05 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 5633.

165I

 ألستاذة يسر  بلفضيل موثقة

TRANS.SCO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

خفض رأسما1  لشركة

 ألستاذة يسر  بلفضيل موثقة
شارع  لجيش  مللكي إقامة برج دبي 
1  لطابق  الو1 رقم 3 ، 93000، 

تطو ن  ملغرب
TRANS.SCO شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي تجزئة 
كريمة  لقطعة رقم 131 كورييش 
مرتيل - 93150 تطو ن  ملغرب.

خفض رأسما1  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.1327
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تم   2021 أبريل   06 في   ملؤرخ 
بمبلغ  رأسما1  لشركة  خفض 
من  أي  درهم«   1.197.000« قدره 
»2.297.000 درهم« إلى »1.500.000 
عدد   تخفيض   : طريق  عن  درهم« 

 ألسهم.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   03 بتاريخ  بتطو ن    البتد ئية 

2021 تحت رقم 1117.

166I

SOCIETE CONSULTING

SOCIETE ANSGMIR
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
قفل  لتصفية

SOCIETE CONSULTING
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
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SOCIETE ANSGMIR شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي : 11 تجزئة 

 طلس - 51000  لحاجب  ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.31027

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
حل  تقرر   2021 أبريل   12 في   ملؤرخ 
ذ ت  شركة   SOCIETE ANSGMIR
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 
 لوحيد مبلغ رأسمالها 10.000 درهم 
تجزئة   11 مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 
51000  لحاجب  ملغرب   -  طلس 

يتيجة لقفل  لتصفية.
و عين:

و  موحد ن  عمر    لسيد)ة( 
 51000 تجزئة  طلس   11 عنو يه) ( 
)ة(  كمصفي   لحاجب  ملغرب 

للشركة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 
بتاريخ 12 أبريل 2021 وفي 11 تجزئة 

 طلس - 51000  لحاجب  ملغرب.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   10 بتاريخ  بمكناس    لتجارية 

2021 تحت رقم 173.
167I

SOCIETE CONSULTING

 SOCIETE ECO LOC
LOGISTIQUE

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

SOCIETE CONSULTING
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
 SOCIETE ECO LOC

LOGISTIQUE شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي 89 تجزئة 
 لز هية بوفكر ن - 50302 مكناس 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

53219
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 يناير   01
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 
.SOCIETE ECO LOC LOGISTIQUE
يقل   : بإيجاز  غرض  لشركة 

 ألغر ض غير  ملصحوبة.
عنو ن  ملقر  الجتماعي : 89 تجزئة 
مكناس   50302  - بوفكر ن   لز هية 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : محمد  ملعلم   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو يه) (  محمد  ملعلم   لسيد 
 50302 بوفكر ن  تجزئة  لز هية   89

مكناس  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (  محمد  ملعلم   لسيد 
 50302 بوفكر ن  تجزئة  لز هية   89

مكناس  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   12 بتاريخ  بمكناس    لتجارية 

2021 تحت رقم 2109.
168I

SOCIETE CONSULTING

 SOCIETE ZINA BELLE
TRANSPORT

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

SOCIETE CONSULTING
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
 SOCIETE ZINA BELLE

TRANSPORT شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي  لطابق 
 ألر�سي رقم 319  لنعيم 1-3 - 

50000 مكناس  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
53099

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 مارس   01
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 
 SOCIETE ZINA BELLE  :

.TRANSPORT
-يقل   : بإيجاز  غرض  لشركة 

 ألشخاص لحساب  لغير
-يقل  لنسافرين

-تنظيم  لتظاهر ت و لحفالت.
:  لطابق  عنو ن  ملقر  الجتماعي 
 -  3-1 319  لنعيم  رقم   ألر�سي 

50000 مكناس  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيدة زينب بابة :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيدة زينب بابة عنو يه) ( 153 
تغات  تجزئة  لحديقة   7 زيقة   2 ك 

30000 فاس  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيدة زينب بابة عنو يه) ( 153 
تغات  تجزئة  لحديقة   7 زيقة   2 ك 

30000 فاس  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
أبريل   22 بتاريخ  بمكناس    لتجارية 

2021 تحت رقم 2280.
169I

SAFAA

STE MAXI BAZARD
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

SAFAA
 N°4 AV ZARQTOUNI VN ،

46000، SAFI MAROC
STE MAXI BAZARD شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد)في طور  لتصفية(
وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 22 
زيقة  3 تجزءة  مينة حي  لبو ب 
 سفي - 16000  سفي  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.7617
قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
حل  تقرر   2021 ماي   01 في   ملؤرخ 
محدودة  مسؤولية  ذ ت  شركة 
 STE MAXI ذ ت  لشريك  لوحيد 
 100.000 رأسمالها  مبلغ    BAZARD
رقم  مقرها  إلجتماعي  وعنو ن  درهم 
3 تجزءة  مينة حي  لبو ب  22 زيقة  
 سفي - 16000  سفي  ملغرب يتيجة 

1 : صعوبة في  يجاد  لسوق.
 22 و حدد مقر  لتصفية ب رقم 
حي  لبو ب  تجزءة  مينة   3 زيقة  

 سفي - 16000  سفي  ملغرب. 
و عين:

 لسيد)ة( عاد1  عبيد و عنو يه) ( 
حي  تجزءة  مينة   3 زيقة    22 رقم 
16000  سفي  ملغرب   لبو ب  سفي 

كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -
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باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   10 بتاريخ  بآسفي    البتد ئية 

2021 تحت رقم 188.

170I

 CABINET DE GESTION ET RÉVISION

COMPTABLE

DUKKANLAR

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

 CABINET DE GESTION ET

RÉVISION COMPTABLE

 IMM GHA 6ème étage,

 bureau n°13 centrak park

 Mohammedia ، 28810،

Mohammedia maroc

DUKKANLAR   شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

)في طور  لتصفية(

 CENTRAL وعنو ن مقرها  إلجتماعي

 PARC,IMM GH-A, 6ème étage

Bureau n°13 - 28810  ملحمدية 

 ملغرب.

حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.26707

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

حل  تقرر   2021 أبريل   23 في   ملؤرخ 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 

رأسمالها  مبلغ      DUKKANLAR

مقرها  وعنو ن  درهم   100.000

 CENTRAL PARC,IMM  إلجتماعي 

 GH-A, 6ème étage Bureau n°13

يتيجة  28810 -  ملحمدية  ملغرب 

ا 
ً
حديث إنشاؤها  تم  :  لشركة  لتي   1

تنفيذ  يتم  لم   ،  2020 يوفمبر  في 

 الستثمار  ملخطط لها..

ب    مقر  لتصفية  حدد  و 

 CENTRAL PARC,IMM GH-A,

 6ème étage Bureau n°13 -

28810  ملحمدية  ملغرب. 

و عين:
بويفلن  زكرياء     لسيد)ة( 
 rue KAMAL PARK عنو يه) (  و   
 CENTER, IMM G ETG 5 APPT 29
MOHAMMEDIA 28810  ملحمدية 

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
تبليغ  لعقود محل  و    ملخابرة 

 و  لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
10 ماي   البتد ئية باملحمدية  بتاريخ 

2021 تحت رقم 1116.

171I

BEST COMPTA SARL

سالوي إديفيس
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

BEST COMPTA SARL
 AV DES FAR RESIDENCE

 IMANE 4° ETAGE N° 7 ، 93000،
TETOUAN MAROC

سالوي إديفيس شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي 89 شارع 
9 أبريل إقامة وسيم  لطابق 1 رقم 

8  - 93000 تطو ن  ملغرب.
تحويل   ملقر  الجتماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.21015
قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
2021 تم  تحويل   20 أبريل   ملؤرخ في 
من  للشركة   ملقر  الجتماعي  لحالي 
وسيم  إقامة  أبريل   9 شارع   89«
تطو ن   93000  -   8 رقم   1  لطابق 
عمارة    » لطابق  ألر�سي  إلى   ملغرب« 
 - مركب  لطويلع  حي  لطويلع   D3

93000 تطو ن   ملغرب«.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   01 بتاريخ  بتطو ن    البتد ئية 

2021 تحت رقم 992.

172I

STE AOUTOMOBILIMED SARL A-U

 STE AOUTOMOBILIMED
SARL A-U

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

 STE AOUTOMOBILIMED SARL
A-U

رقم 2 زيقة 821 حي  ملسيرة  كادير، 
80000،  كادير  ملغرب

 STE AOUTOMOBILIMED SARL
A-U شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 2 
زيقة 821 حي  ملسيرة   كادير  80000 

 كادير   ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

17267
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   01
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 
.AOUTOMOBILIMED SARL A-U

 LOUEUR : غرض  لشركة بإيجاز
.VOITURE  SANS CHAUFFEUR

 2 رقم   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
زيقة 821 حي  ملسيرة   كادير  80000 

 كادير   ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 10.000 رأسما1  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 STE  لشركة 
 AOUTOMOBILIMED SARL A -U
عنو يه) ( رقم 2 زيقة 821 حي  ملسيرة 

 كادير 80000  كادير   ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (  بوكصة  محمد   لسيد 
بلوك 5 رقم 21 سيدي يوسف  كادير 

80000  كادير   ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   06 بتاريخ  باكادير    لتجارية 

2021 تحت رقم 99390.

173I

SOCIETE CONSULTING

SOCIETE LIMAMCO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

SOCIETE CONSULTING
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
SOCIETE LIMAMCO شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في طور 
 لتصفية(

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 20 تاركة 
 لقديمة - 52000  لر شيدية 

 ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.8609

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
حل  تقرر   2021 ماي   05 في   ملؤرخ 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
مبلغ    SOCIETE LIMAMCO
وعنو ن  درهم   10.000 رأسمالها 
مقرها  إلجتماعي 20 تاركة  لقديمة - 
52000  لر شيدية  ملغرب يتيجة 1 : 

حل  لشركة.
و حدد مقر  لتصفية ب 20 تاركة 
 لقديمة - 52000  لر شيدية  ملغرب. 

و عين:
رحيوي  عبد  ملجيد    لسيد)ة( 
تاركة  لقديمة  حي   26 عنو يه) (  و 
كمصفي  52000  لر شيدية  ملغرب 

)ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 البتد ئية بالرشيدية  بتاريخ 10 ماي 

2021 تحت رقم 608/2021.

171I
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NACHIT CONSULTING & TRADING

CDM BEE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 NACHIT CONSULTING &
TRADING

 ANGLE BD YACOUB EL 173
 MANSOUR ET SOCRATE IMM
 ESPACE AL ANDALOUSSE 3E
 ETG ، 20100، CASABLANCA

MAROC
CDM BEE   شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي 3 زيقة 

 يت   ورير شارع موالي يوسف  - - 
 لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
500917

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   06
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 CDM  :  إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.  BEE
و  توزيع   : بإيجاز  غرض  لشركة 
غير  في  ملحالت  ملختصة  و  تجارة 
بالجملة  و  لتقسيط   ملختصة 
جميع  ملنتوجات  الستهالكية  و غير 

 الستهالكية .
زيقة   3  : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
 -  - يوسف   موالي  شارع   يت   ورير 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : يرجس  شاكر   لسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  يرجس  شاكر   لسيدة 
 CASA GREEN  ملدينة  لخضر ء 
TOWN  قامة بحيرة عمارة 5  -  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (  يرجس  شاكر   لسيدة 
 CASA GREEN  ملدينة  لخضر ء 
TOWN  قامة بحيرة عمارة 5  -  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 29 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 776313.

175I

NACHIT CONSULTING & TRADING

ALGORTECH
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

 NACHIT CONSULTING &
TRADING

 ANGLE BD YACOUB EL 173
 MANSOUR ET SOCRATE IMM
 ESPACE AL ANDALOUSSE 3E
 ETG ، 20100، CASABLANCA

MAROC
ALGORTECH شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي تكنوبارك 

 RS111 - طريق  لنو صر ملتقى
CT1029 - -  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
تحويل   ملقر  الجتماعي للشركة

في  لسجل  لتجاري  رقم  لتقييد 
.111771

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
2021 تم  تحويل   01 أبريل   ملؤرخ في 
من  للشركة   ملقر  الجتماعي  لحالي 
ملتقى  طريق  لنو صر  »تكنوبارك 
RS111 - CT1029 - -  لد ر  لبيضاء 
عبد  شارع  ملتقى   115« إلى   ملغرب« 
حكيم  بير  زيقة  و  بوعبيد    لرحيم 
مكتب 11   لطابق 3 - -  لد ر  لبيضاء  

 ملغرب«.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 21 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 775275.
176I

ABENN AUDIT & CONSEIL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 
وعنو ن مقرها  الجتماعي : ج 1 

 بسمة مجمع CONSEIL ه 1
بالدور  ألر�سي شقة 3، 20000، 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب

 CLINIQUE IBNOU ROCHD
 SCP

شركة  ملديية  ملهنية
18 شارع  بن رشد  لرباط - 20000 

 لرباط  ملغرب. 
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
تم  تخاذ   2021 أبريل   28 في   ملؤرخ 

 لقر ر ت  لتالية :
قر ر رقم 1 :  لذي ينص على مايلي :
 ملو فقة على  لسيد عمر  ملنصاري 

كشريك جديد للشركة .
قر ر رقم 2:  لذي ينص على مايلي: 
رفع رأسما1  لشركة من 100.000 
إنشاء  خال1  من   102.000  لى 
بقيمة  للشركة  سهًما   )  20  ( عشرين 
يتم  منها،  لكل  درهم   )100( مائة 
عمر  اليصاري  للسيد  تخصيصها 

كشريك جديد للشركة.
يصل  لعدد  إلجمالي  وبذلك 
وعشرون  إلى  لف  ألسهم  لشركة 
مائة  بقيمة  للشركة  سهًما   )1020(

)100( درهم لكل منها 
قر ر رقم 3:  لذي ينص على مايلي: 
رفع رأسما1  لشركة من 102.000  لى 
ثمايية  إنشاء  خال1  من   1.000.000
 (8980( وثمايون  وتسعمائة  آالف 
 (100( مائة  بقيمة  للشركة  سهًما 
لكل منها، تم تخصيصها للشركاء بما 

يتناسب مع مشاركتهم في رأس  ملا1.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية :
بند رقم 6 :  لذي ينص على مايلي: 
ينص  :  لذي   7 رقم  بند   ملساهمات 

على مايلي : رأس  ملا1.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 لتجارية بالرباط بتاريخ 28 أبريل 2021 

تحت رقم 202100269501360.

177I

مكتب  لزياني عبد  لحق و شركاؤه

 CONSTRUCTION
COMPANY INDUSTRIE

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

مكتب  لزياني عبد  لحق و شركاؤه
126 شارع محمد  لخامس عمارة 

سقيف   لطابق 1  لرقم 2   لجديدة 
 لجديدة، 21000،  لجديدة  ملغرب
 CONSTRUCTION COMPANY
INDUSTRIE  شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي د ئرة 

سيدي  سماعيل - جماعة 
 لشعيبات قيادة  والد حمد ن  - 

21000  لجديدة   ملغرب 
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
18083

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   09
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 
 CONSTRUCTION COMPANY

. INDUSTRIE
صنع   : بإيجاز  غرض  لشركة 
 - ،  شغا1  لبناء  مو د  لبناء  وبيع 

مختلفات .
د ئرة   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
سيدي  سماعيل - جماعة  لشعيبات 
 21000  - حمد ن   قيادة  والد 

 لجديدة   ملغرب .
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أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : ضعيف   حمزة   لسيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  ضعيف   حمزة   لسيد 
رقم 12 زيقة موحى  وسعيد كدية بن 

 دريس  21000  لجديدة  ملغرب .
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (  ضعيف   حمزة   لسيد 
رقم 12 زيقة موحى  وسعيد كدية بن 

 دريس 21000  لجديدة   ملغرب 
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   03 بتاريخ  بالجديدة    البتد ئية 

2021 تحت رقم 26105.
178I

FIDUCIAIRE BAMMOU

SALI BEAUTY COMPANY
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BAMMOU
 Residence Minate Allah

 36, Angle Rue Loubnane et
 Mustapha Rifai N04 ، 14000،

KENITRA Maroc
SALI BEAUTY COMPANY شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي ز وية شارع 
 LA   الستقال1 و زيقة  ملر�سى  قامة 

PERLA مكتب رقم 08 - 11000 
 لقنيطرة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
60529

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 مارس   16
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 SALI  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.BEAUTY COMPANY
: بيع  ملو د  بإيجاز  غرض  لشركة 

شبه صيدلية
بيع مو د و مستحضر ت  لتجميل.
ز وية   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
شارع  الستقال1 و زيقة  ملر�سى  قامة   
 11000 - 08 LA PERLA مكتب رقم 

 لقنيطرة  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 600   : سليمة   لسيدة  لجابري 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 100   : ر وية   لسيدة  لجابري 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيدة  لجابري سليمة عنو يه) ( 
7  قامة  رقم  زيقة  شبيلية شقة   16

يو 1 11000  لقنيطرة  ملغرب.
عنو يه) (  ر وية   لسيدة  لجابري 
7  قامة  رقم  زيقة  شبيلية شقة   16

يو 1 11000  لقنيطرة  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (  ر وية   لسيدة  لجابري 
7  قامة  رقم  زيقة  شبيلية شقة   16

يو 1 11000  لقنيطرة  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
تحت   - بتاريخ  بالقنيطرة    البتد ئية 

رقم -.

179I

HISSABAT CONSEIL

VIRT SERVICES
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

HISSABAT CONSEIL
 RUE MOHAMED SMIHA ، 77
20080، CASABLANCA MAROC

 VIRT SERVICES

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 77 زيقة 

محمد سميحة  لطابق 8  لد ر 

 لبيضاء - 20080  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

199185

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   05

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 VIRT  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.SERVICES

 : بإيجاز  غرض  لشركة 

 الستشار ت  إلد رية

بيع  لبر مج

بر مج  لحاسوب.

 77  : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
8  لد ر  زيقة محمد سميحة  لطابق 

20080  لد ر  لبيضاء   -  لبيضاء 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 10.000 رأسما1  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 100   :  لسيد محمد  مين تامدي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

تامدي  محمد  مين   لسيد 
رقم   1 زيقة  منظرويا  حي  عنو يه) ( 

13 عين  لشق  لبيضاء 20000  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

تامدي  محمد  مين   لسيد 
رقم   1 زيقة  منظرويا  حي  عنو يه) ( 
13 عين  لشق  لبيضاء 20000  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 16 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

أبريل 2021 تحت رقم -.
180I

PROD GURU MORROCO

ORTIGO SARL.AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

PROD GURU MORROCO
دو ر ملليح أكفاي مر كش ، 10000، 

مر كش  ملغرب
ORTIGO SARL.AU شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي  لحي 

 ملحمدي  لوحدة 5   لطابق  لسفلي 
رقم 11 شارع فلسطين  لد وديات 
مر كش - 10000 مر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
111851

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   21
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.ORTIGO SARL.AU
 : بإيجاز  غرض  لشركة 
و ملالبس  لجاهزة  تاجر  ألحذية 

و إلكسسو ر ت بالتقصيط.
:  لحي  عنو ن  ملقر  الجتماعي 
5   لطابق  لسفلي   ملحمدي  لوحدة 
فلسطين  لد وديات  شارع   11 رقم 

مر كش - 10000 مر كش  ملغرب.



عدد 5666 - 21 شو 1 1112 )2 يوييو 2021)الجريدة الرسمية   11124

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 250.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 2.500   : يوسف  قربا1   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  يوسف  قربا1   لسيد 

 1 شقة  أو  عمارة   قامة  لنرجس 

10000 مر كش  شارع عال1  لفا�سي  

 ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو يه) (  يوسف  قربا1   لسيد 

 قامة  لنرجس عمارة أو شقة 1 شارع 

عال1  لفا�سي  10000 مر كش  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   12 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 121018.

181I

consultingiska

NET TOP 24
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

consultingiska

 RUE OMAR BNOU ABI RABIA 1

 1 RUE OMAR BNOU ABI

 RABIA، 20000، CASABLANCA

maroc

NET TOP 21 شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي حي مباركة 

حي  لقدس   قامة 68 رقم  س 5  

سيدي  لبريو�سي  20000  لجار 

 لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

120189

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2018 دجنبر   28
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 NET  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.TOP 21
:  لشركة  بإيجاز  غرض  لشركة 

 لنظافة و  لخدمات.
حي   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
مباركة حي  لقدس   قامة 68 رقم  س 
20000  لجار  سيدي  لبريو�سي     5

 لبيضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 20.000 رأسما1  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 200   : بوشعيب  جاوي    لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
بوشعيب عنو يه) (   لسيد جاوي 
حي بوكون 12 20000  لجار  لبيضاء 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد جاوي  بوشعيب عنو يه) ( 
20000  لد ر   2  12 بوركون  حي 

 لبيضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 - بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

تحت رقم -.
182I

cabinet comptable chtioui

كويرة طرانس
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

cabinet comptable chtioui
 av tlemssani n°1bis ksar el kbir
 av ahmed tlemssani n° 1 B ksar

 el kbir، 92150، ksar el kbir

maroc

كويرة طر نس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي دو ر 

 لزالولة  لعو مرة  - 92150  لقصر 

 لكبير  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

5783

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2020 دجنبر   08

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

كويرة   : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

طر نس.

يقل   : بإيجاز  غرض  لشركة 

 ملستخدمين .

دو ر   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

92150  لقصر   -  لزالولة  لعو مرة  

 لكبير  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : محمد  كويرة   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  محمد  كويرة   لسيد 

دو ر  لزالولة  لعو مرة  92150  لقصر 

 لكبير  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو يه) (  محمد  كويرة   لسيد 

دو ر  لزالولة  لعو مرة  92150  لقصر 

 لكبير  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 البتد ئية بالعر ئش  بتاريخ 01 يناير 

2021 تحت رقم 01/2021.

183I

COFIJUCE

MAMKAC COMPANY
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

COFIJUCE

 RUE ALLAL BENABDELLAH 106

 CASABLANCA ، 25000،

CASABLANCA MAROC

MAMKAC COMPANY شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 16، شارع 

 لزرقطوني  لطابق  لثاني رقم 

6،  لد ر  لبيضاء  - 20000  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

192833

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 فبر ير   08

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.MAMKAC COMPANY

غرض  لشركة بإيجاز :  ستير د و 

تصدير و جميع  ملعامالت  لتجارية.

 ،16  : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

رقم  شارع  لزرقطوني  لطابق  لثاني 

20000  لد ر   - 6،  لد ر  لبيضاء  

 لبيضاء  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
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 10.000 رأسما1  لشركة:   مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

100 حصة    : أمين محمد   لسيد 
بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  محمد  أمين   لسيد 
بولو   1 رقم   10 زيقة  باكاتيل  تجزئة 

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (  محمد  أمين   لسيد 
بولو   1 رقم   10 زيقة  باكاتيل  تجزئة 

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 03 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

مارس 2021 تحت رقم 768390.

181I

marrakech externalisation

SMBIE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

marrakech externalisation
 angle rue tarik ibn ziad &ibn

 aicha  résidence excel sior
 imm 18 appt 6 guéliz ، 40000،

marrakech maroc
SMBIE  شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي محل رقم 

2 35 مكرر شارع  لخسن  لثاني جليز 
مر كش  - 10000  مر كش   ملغرب .

تعيين مسير جديد للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.78635
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تعيين  تم   2021 فبر ير   11 في   ملؤرخ 
مسير جديد للشركة  لسيد)ة( بناني 
يطاح عمر كمسير وحيد تبعا لقبو1 

 ستقالة  ملسير.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
مارس   12 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 121611.

186I

 Société Iazouzen Construction et Travaux

Divers Sarl  SICTD

 SOCIÉTÉ IAZOUZEN
 CONSTRUCTION ET

  TRAVAUX DIVERS SARL
SICTD

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تفويت حصص

 Société Iazouzen Construction
et Travaux Divers Sarl  SICTD
22 شارع عال1  لفا�سي ، 32000، 

 لحسيمة  ملغرب
 Société Iazouzen Construction
 et Travaux Divers Sarl  SICTD

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع 

 لوحدة رقم 1A - 32000  لحسيمة 
 ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.3099
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تمت   2021 أبريل   01 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
بوزيان  يوسف  )ة(  تفويت  لسيد 
170 حصة  جتماعية من أصل 310 
)ة(  بر هيم  لفائدة   لسيد  حصة 

بوزيان بتاريخ 01 أبريل 2021.
بوزيان  يوسف  )ة(  تفويت  لسيد 
170 حصة  جتماعية من أصل 310 
عثمان  )ة(  لفائدة   لسيد  حصة 

بوزيان بتاريخ 01 أبريل 2021.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني   
 06 بتاريخ  بالحسيمة    البتد ئية 

أبريل 2021 تحت رقم 119.
187I

omnium management

K F COFÉE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

omnium management
 rce 52 av hassane 22 vn fes ، 82

30100، fes maroc
K F COFÉE شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي 91 تجزئة 
 ملنتزه رقم 3 طريق مكناس فاس - 

30000 فاس  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
66687

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 مارس   17
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 K F  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.COFÉE
-بيع  لبن   : بإيجاز  غرض  لشركة 

بالتقسيط
-صياية  آلالت.

عنو ن  ملقر  الجتماعي : 91 تجزئة 
 - فاس  مكناس  طريق   3 رقم   ملنتزه 

30000 فاس  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : ربيعة  لطالح   لسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو يه) (  ربيعة  لطالح   لسيدة 
فاس  فاس  و د   52 رقم   05 زيقة 

30000 فاس  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (  ربيعة  لطالح   لسيدة 
فاس  فاس  و د   52 رقم   05 زيقة 

30000 فاس  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
مارس   12 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2021 تحت رقم 1111.

188I

HORICOM

NOBLESTITMAR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

HORICOM

21AV HASSAN II APPT N°1 VN-

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

NOBLESTITMAR شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 189 

تجزئة  أليدلس  لطابق  ألو1 - 

50000 مكناس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

53135

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   13

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.NOBLESTITMAR

:  إلنعاش  بإيجاز  غرض  لشركة 
 لعقاري

 ألشغا1  ملختلفة للبناء.
رقم   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

 - تجزئة  أليدلس  لطابق  ألو1   189

50000 مكناس  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 500.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

صالح  لدين  بنجيدودة   لسيد 

عنو يه) ( 365 تجزئة  لزيتوية كلم 6 

م ج  50000 مكناس  ملغرب.

سكينة   بنجيدودة   لسيدة 

عنو يه) ( 189 تجزئة  أليدلس شارع 

بئر أيزر ن 50000 مكناس  ملغرب.
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و لعائلية   ألسماء  لشخصية 
ومو طن مسيري  لشركة:

صالح  لدين  بنجيدودة   لسيد 
عنو يه) ( 365 تجزئة  لزيتوية كلم 6 

م ج  50000 مكناس  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
أبريل   27 بتاريخ  بمكناس    لتجارية 

2021 تحت رقم 2111.
189I

مكتب  ملحاسبة

BEKS SYSTEME SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

مكتب  ملحاسبة
شارع جون كينيدي عمارة أعر ب 
 لطابق  ألو1 رقم ب1 ، 35000، 

تازة  ملغرب
BEKS SYSTEME SARL  شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي تجزئة 
يصر رقم 20 جرسيف - 35100 

جرسيف  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2051
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 مارس   26
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 BEKS  :  إلقتضاء بمختصر تسميتها 

. SYSTEME SARL
 - :  لري  بإيجاز  غرض  لشركة 
 / -  ستير د  بناء  أو  مختلفة   أعما1 

تصدير .
تجزئة   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
 35100  - جرسيف   20 رقم  يصر 

جرسيف  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 80.000 رأسما1  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد بخاخ عبد  لحفيظ :  100 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 100   : عبد  لكريم  بخاخ   لسيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

عبد  لحفيظ  بخاخ   لسيد 
هو رة  كامبير  حرشة  دو ر  عنو يه) ( 

جرسيف 35100 جرسيف  ملغرب.
عبد  لكريم  بخاخ   لسيد 
عنو يه) ( جرسيف 35100 جرسيف 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عبد  لحفيظ  بخاخ   لسيد 
هو رة  كامبير  حرشة  دو ر  عنو يه) ( 

جرسيف 35100 جرسيف  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 البتد ئية بجرسيف  بتاريخ 19 أبريل 

2021 تحت رقم 1065/2021.
190I

مكتب  ملتني للمحاسبة و  لتدبير

 INMOBILIARIA PUNTO
NORTE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
إنشاء فرع تابع للشركة

مكتب  ملتني للمحاسبة و  لتدبير
ساحة يفار  3  قامة سان 

فر نسيسكو - ط 2 رقم 9 ، 90010، 
طنجة  ملغرب

 INMOBILIARIA PUNTO NORTE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي شارف 
مغوغة,32 طريق ماالباطا- إقامة 
مير فلوريس  لبرج- مكتب رقم -2 
 لطابق  ألو1 1 - . طنجة  ملغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.32669
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
 ملؤرخ في 11 فبر ير 2021 تقرر إنشاء 
تحت  لتسمية  للشركة   تابع  فرع  
FLAMANT ROSE و  لكائن بالعنو ن 
شارع عمر بن عبد  لعزيز وشارع  بن 
  FLAMANT ROSE إقامة   ، عجرون 

و  ملسير من طرف  . طنجة  ملغرب   -

 لسيد)ة(  لعمر ني عبد  لد ئم.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

أبريل   23 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 211616.

191I

أفاك أوديت

 BIR INTERNATIONAL
PROPERTIES SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

أفاك أوديت

2 ساحة  لكويت رقم 12 ـ ، 90000، 

طنجة  ملغرب

 BIR INTERNATIONAL

PROPERTIES SARL شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 2 ساحة 

 لكويت  لطابق  لثاني رقم 12 - 

90000 طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

111267

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 مارس   01

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 BIR  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

 INTERNATIONAL PROPERTIES

.SARL

وكالة   -  : بإيجاز  غرض  لشركة 

عقارية

و لدر سات  -  الستشار ت 

ذ ت  لعالقة  و ملالية   لتجارية 

بقطاع  غير  ملباشرة  أو   ملباشرة 

 لعقار ت و لترويج  لسياحي.

جميع  وتأجير  وتشغيل  حيازة   -

وغير  و لحقوق  ملنقولة   لحقوق 

 ملنقولة.

 ، - تطوير جميع  ألر �سي و ملباني 
ييابة عنها  وال سيما عن طريق  لبناء 
للمنشآت  بامللكية  ملشتركة  أو   
وجميع  لجميع  لوجهات   لجديدة 

 ألعما1 وجميع  ملر فق وغيرها ،
أو  لتأسيس  أو  لبيع  -  لشر ء 
أو  الستير د  أو  إليتاج  أو  لتفويض 
أو  لتأجير  أو  لتمثيل   أو  لتصدير 
عام  بشكل  أو  لتجارة  أو  لشحن 
و ملنتجات  لجميع  ملو د  لخام 
جميع  ذلك  في  بما  و ألشياء  ملصنعة 
و آلالت  و ألجهزة  و ملو د  مو د  لبناء 
في  تستخدم   ، و ألدو ت  و ألجهزة 

شركة  لبناء و ألشغا1  لعامة.
-  لتطوير  لعقاري بكافة أشكاله ، 
أو تقسيمه ، أو تقسيمه ، أو إيجاره ، 
أو تأجيره ، أو تحويله ، أو إصالحه ، أو 
إعادة بيعه كلًيا أو جزئًيا ، أو معد تها 

من أجل تشييد  ملباني ،
يقل   ، أصو1  لشركة  إد رة   -
ملكية كل أو جزء من  ملباني بالبيع أو 

 لتباد1 أو  ملساهمة في شركة ،
مع  لشركاء  ألجايب  -  لتنسيق 

و ملحليين لالستثمار في  ملغرب.
-  لترويج  لسياحي في  ملغرب.

-  ستير د مو د ومعد ت  لبناء
-  لتجارة  لدولية بجميع أشكالها 
،  لتمثيل  ،  لتصدير  ،  الستير د 
،  لعبور  ،  لسمسرة  ،  إلرسالية 
سو ء   ، ،  لترويج  ،  لبيع  ،  لشر ء 
 ، لحساب  لغير  أو  لحسابها  لخاص 
لجميع  ملو د و ملنتجات و ملو د  لخام 

،  ملصنعة أو شبه  ملصنعة ؛
ييابة  و الستحو ذ  -  الستحو ذ 
بر ء ت  الختر ع  جميع  على  عنها 
و لعالمات  و لعمليات  و لتر خيص 
 لتجارية  ملدرجة في موضوع  لشركة 
أو مساهمتها  يقلها  أو  أو  ستخد مها 
تر خيص  جميع  يقل  وكذلك 

 لتشغيل ؛
أو  الستغال1  حيازة  أو  إنشاء   -
 ملباشر أو غير  ملباشر أو  لتأجير أو 
فروع  أو  عمل  أي  تأجير  أو   إلد رة 
بأي  يمكن  ستخد مها  مباني  أو 
من  ألغر ض  ألي  من  ألشكا1  شكل 

 ملذكورة أعاله ؛
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جميع  ملعامالت  عامة  وبصفة 

و ملالية  و لصناعية   لتجارية 

بشكل  و لعقارية  ملتعلقة  و ملنقولة 

مباشر أو غير مباشر بال�سيء  ملذكور 

أو  مشابه  آخر  �سيء  بأي  أو  أعاله 

مرتبط أو يحتمل أن يعزز تطويره بأي 

شكل من  ألشكا1. .

عنو ن  ملقر  الجتماعي : 2 ساحة 

 -  12 رقم   لكويت  لطابق  لثاني 

90000 طنجة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 300   : رجاء  لكنوني   لسيدة  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

حصة   100   : بناني  بدر   لسيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 لسيد عماد  لطويل :  300 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  رجاء  لكنوني   لسيدة  

 90000  9 رقم   75 زيقة  حي  لبوغاز 

طنجة  ملغرب.

 61 عنو يه) (  بناني  بدر   لسيد 

شارع  لنقيب سيدي عمر  لعيساوي 

10170  لرباط  ع  لسوي�سي  س  م 

 ملغرب.

عنو يه) (  عماد  لطويل   لسيد 

 309 رقم  تجزئة  لبنك  لشعبي 

90000 طنجة  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو يه) (  رجاء  لكنوني   لسيدة 

 90000  9 رقم   75 زيقة  حي  لبوغاز 

طنجة  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

مارس   16 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 210131.

192I

louardi compta

YOUR BATIMENT
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

louardi compta
رقم 26 زيقة عباس  ملسعدي مكتب 

رقم 5  ملدينة  لجديدة فاس ، 
30000، فاس  ملغرب

YOUR BATIMENT شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي دو ر  والد 

حمو جماعة  والد  لطيب فاس 
 ملغرب - 30023 فاس  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
66117

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 يناير   23
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 YOUR : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.BATIMENT
:  شغا1   بإيجاز  غرض  لشركة 

عامة
 شغا1  لبناء

منعش عقاري.
دو ر   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
 والد حمو جماعة  والد  لطيب فاس 

 ملغرب - 30023 فاس  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : حسن   لسيد  دهليس 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  حسن   لسيد  دهليس 
دو ر  لشبابات مطماطة تازة 35203 

تازة  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (  حسن   لسيد  دهليس 
دو ر  لشبابات مطماطة تازة 35203 

تازة  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
فبر ير   20 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2021 تحت رقم 896.
193I

مكتب  ملتني للمحاسبة و  لتدبير

BOCOMOR
إعالن متعدد  لقر ر ت

مكتب  ملتني للمحاسبة و  لتدبير
ساحة يفار  3  قامة سان 

فر نسيسكو - ط 2 رقم 9 ، 90010، 
طنجة  ملغرب

BOCOMOR »شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مقرها  الجتماعي: شارع 
محمد  بن عبد هللا  قامة يامنة 

]ب[ بلوك ]ب[  لطابق 8 رقم 69 - - 
طنجة  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.81119
بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
تم  تخاذ   2021 فبر ير   08 في   ملؤرخ 

 لقر ر ت  لتالية: 
على  ينص  1:  لذي  رقم  قر ر 
ملدة  على  ستمر ر  مايلي:  لتصديق 
للشركة  ملهام  ملسيرين  محددة  غير 
: روصا  يا ميلو غنساليس و   لسادة 

عبد هللا  لغابوري
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
على  ينص  12:  لذي  رقم  بند 
تسيير  لشركة  ضمان  يتم  مايلي: 
قبل  لسادة  من  محدودة  غير  لفترة 
هللا  وعبد  غنساليس  ميلو  روصا  يا 
بجميع  تلتزم  لشركة   لغابوري. 
بها  لتي  و لوثائق  ملتعلقة   لقر ر ت 
طرف  من  مشتركة  بصفة  توقعا  تم 

باقي  سابقا.   ملسيرين  ملذكورين 
مقتضيات  لبند لم تتغير.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
أبريل   15 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 211359.

191I

FUDICAIRE ISMAILI

STE D.T ELECTRICITE SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  لشكل  لقايوني للشركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي  لتقدم بلوك 2 رقم 07  لسمارة 

ES-SMARA MAROC ،72000 ،
  STE D.T ELECTRICITE SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
 EXT و عنو ن مقرها  الجتماعي

 SALAM BLOC C N*8 ES
SAMARA  - 72000  لسمارة  .
تحويل  لشكل  لقايوني للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.1517
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تحويل  تم   2021 أبريل   22 في   ملؤرخ 
 لشكل  لقايوني للشركة من »شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة« إلى »شركة 
ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد«.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   12 بتاريخ  بالسمارة    البتد ئية 

2021 تحت رقم 105/2021.

195I

شركة فيدوسو

 STE ACHAMAL FOURAGE
SARL

إعالن متعدد  لقر ر ت

شركة فيدوسو
102 شارع  ملوحدين  لحسيمة ، 

32000،  لحسيمة  ملغرب
 STE ACHAMAL FOURAGE SARL

»شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة«
وعنو ن مقرها  الجتماعي: شارع 

ولي  لعهد عمارة عقا ترجيست  - - 
 لحسيمة  ملغرب.
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»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.2179
بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
تم  تخاذ   2021 يناير   11 في   ملؤرخ 

 لقر ر ت  لتالية: 
على  ينص  1:  لذي  رقم  قر ر 
مايلي: تفويت  سماعيل  لبوح جميع  
حصة    330 حصصه  الجتماعية 

للسيد  لخملي�سي  لحسين 
قر ر رقم 2:  لذي ينص على مايلي: 

تنقيح  لقايون  السا�سي للشركة 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
بند رقم 6:  لذي ينص على مايلي: 
 متالك  لسيد علي بوتغوت  33000 
و  لسيد  لحسين  لخملي�سي   درهم  
من  ر سما1  لشركة  من   67000

 صل 100000 درهم 
بند رقم 7:  لذي ينص على مايلي: 
 330 بوتغوت   علي   متالك  لسيد 
و  لسيد  لحسين  لخملي�سي   حصة  
670 حصة بقيمة 100 درهم للحصة  

من  صل 1000 حصة
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 12 بتاريخ  بالحسيمة    البتد ئية 

أبريل 2021 تحت رقم 125.
196I

FUDICAIRE ISMAILI

 STE D.T ELECTRICITE SARL
AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

توسيع نشاط  لشركة 

FUDICAIRE ISMAILI
حي  لتقدم بلوك 2 رقم 07  لسمارة 

ES-SMARA MAROC ،72000 ،
  STE D.T ELECTRICITE SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
 EXT وعنو ن مقرها  الجتماعي

 SALAM BLOC C N*8 ES
SAMARA  - 72000  لسمارة 

 ملغرب.
توسيع نشاط  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.1517

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تمت   2021 أبريل   22 في   ملؤرخ 
نشاط  إلى  إضافة  ألنشطة  لتالية 

 لشركة  لحالي :
 centrales électriques ou

.téléphoniques
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني   
ماي   12 بتاريخ  بالسمارة    البتد ئية 

2021 تحت رقم 105/2021.
197I

شركة فيدوسو

STE ARTEMISIA RIF SARL
إعالن متعدد  لقر ر ت

شركة فيدوسو
102 شارع  ملوحدين  لحسيمة ، 

32000،  لحسيمة  ملغرب
  STE ARTEMISIA RIF SARL

»شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة«
وعنو ن مقرها  الجتماعي:  يت قمرة 
بني ورياغل  لحسيمة  - -  لحسيمة 

 ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.2599

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
تم  تخاذ   2021 يناير   06 في   ملؤرخ 

 لقر ر ت  لتالية: 
على  ينص  1:  لذي  رقم  قر ر 
 %50 يجمة  مزغار  تفويت  مايلي: 
من  حصصها  الجتماعية 500 حصة  

للسيد  مزغار حسن 
قر ر رقم 2:  لذي ينص على مايلي: 
من  للشركة  تحويل  لشكل  لقايوني 
ذ ت  محددة  مسؤولية  ذ ت  شركة 
شريك وحيد  لى شركة ذ ت مسؤولية 

محددة.
قر ر رقم 3:  لذي ينص على مايلي: 

تنقيح  لقايون  السا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
بند رقم 1:  لذي ينص على مايلي: 
من  للشركة  تحويل  لشكل  لقايوني 
ذ ت  محددة  مسؤولية  ذ ت  شركة 

شريك وحيد  لى شركة ذ ت مسؤولية 

محددة.

على  ينص  2:  لذي  رقم  بند 

 ste من  تحويل  سم  لشركة  مايلي: 

 STE ARTEMISIA RIF SARLAU  لى 

ARTEMISIA RIF SARL

بند رقم 6:  لذي ينص على مايلي: 

 متالك  لسيدة يجمة  مزغار 50000 

درهم و  لسيد  مزغار حسن 50000 

ر سما1  لشركة من  صل  من  درهم 

100000 درهم

بند رقم 7:  لذي ينص على مايلي: 

 500 يجمة  مزغار   متالك  لسيدة 

 500 حسن  و  لسيد  مزغار  حصة 

حصة من ر سما1  لشركة من  صل  

1000 حصة.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 07 بتاريخ  بالحسيمة    البتد ئية 

أبريل 2021 تحت رقم 120.

198I

malartci

 SOCIETE BELBA FRATELLI
SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تعيين مسير جديد للشركة

malartci

 bd abdelkrim al khattabi imm

 assalam 2eme etage BENI

 MELLAL ، 23000، BENI MELLAL

MAROC

   SOCIETE BELBA FRATELLI SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي مخزن 

شارع محمد 5  قامة رجاء حي 

 لشرف بني مال1  - 23000 بني مال1 

 ملغرب .

تعيين مسير جديد للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.10357

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تعيين  تم   2021 فبر ير   20 في   ملؤرخ 

للشركة  لسيد)ة(  جديد  مسير 

SAHEL  YASMINE  كمسير وحيد.

تبعا لقبو1  ستقالة  ملسير.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 البتد ئية ببني مال1  بتاريخ 15 مارس 

2021 تحت رقم 305.

199I

FIGENOUV

OULAD BEN SBAA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  لشكل  لقايوني للشركة

FIGENOUV
شارع  لنصر عمارة 16 شقة 3 ديور 

 لسالم ، 50050، مكناس  ملغرب
 OULAD BEN SBAA

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
و عنو ن مقرها  الجتماعي رقم 153 
تجزئة  لزرهويية توسيع 1  لشطر 2 

متجر رقم 1 - 50010 مكناس .
تحويل  لشكل  لقايوني للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.19131
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تحويل  تم   2021 أبريل   12 في   ملؤرخ 
 لشكل  لقايوني للشركة من »شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة« إلى »شركة 
ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد«.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   03 بتاريخ  بمكناس    لتجارية 

2021 تحت رقم 2206.

200I

FIGENOUV

OULAD BEN SBAA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

FIGENOUV
شارع  لنصر عمارة 16 شقة 3 ديور 

 لسالم ، 50050، مكناس  ملغرب
OULAD BEN SBAA شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 153 
تجزئة  لزرهويية توسيع 1  لشطر 
2 متجر رقم 1 - 50010 مكناس 

 ملغرب.
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تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.19131

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تمت   2021 أبريل   12 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :

عمر  لسباعي  )ة(  تفويت  لسيد 

800 حصة  جتماعية من أصل 800 

هللا  عبد  )ة(  لفائدة   لسيد  حصة 

 لسباعي بتاريخ 12 أبريل 2021.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني   

ماي   03 بتاريخ  بمكناس    لتجارية 

2021 تحت رقم 2206.

202I

Soft finances sarl

AGASTRE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسما1  لشركة

Soft finances sarl

شارع بئر أيزر ن عمارة زينب رقم 1 ، 

16000، سيدي قاسم  لغرب

AGASTRE شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي تجزئة 

وليلي رقم 1091  لطابق  الو1  - 

16000 سيدي قاسم  ملغرب.

رفع رأسما1  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.27015

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تم   2021 أبريل   06 في   ملؤرخ 

قدره  بمبلغ  رأسما1  لشركة  رفع 

»700.000 درهم« أي من »500.000 

عن  درهم«   1.200.000« إلى  درهم« 

ديون  مع  مقاصة  إجر ء    : طريق 

 لشركة  ملحددة  ملقد ر و  ملستحقة.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 10 بتاريخ  قاسم   بسيدي   البتد ئية 

ماي 2021 تحت رقم 128.

203I

CABINET BOUZIDI

RAHO EXPRESS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

CABINET BOUZIDI
عند مكتب  لبوزيدي ص.ب 125 
 لناظور ، 62000،  لناظور  ملغرب

RAHO EXPRESS شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي حي عريض 
2 رقم 161 - 62000  لناضور 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

22081
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   20
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 RAHO : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.EXPRESS
:  لنقل  بإيجاز  غرض  لشركة 

 لبري  لوطني و لدولي للبضائع.
حي   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
عريض 2 رقم 161 - 62000  لناضور 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد  رحوتي أحمد :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 500   :  لسيد علي وصالح محمد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد  رحوتي أحمد عنو يه) ( حي 
عاريض 2 رقم 161 62000  لناضور 

 ملغرب.
محمد  وصالح  علي   لسيد 
حي   07 10  لزيقة  رقم  عنو يه) ( 
 لكتايية  15020  لخميسات  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 
ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد  رحوتي أحمد عنو يه) ( حي 
عاريض 2 رقم 161 62000  لناضور 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 البتد ئية بالناضور  بتاريخ 26 أبريل 

2021 تحت رقم 811.
201I

omnium management

EL HASSANI CREATION
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

omnium management
 rce 52 av hassane 22 vn fes ، 82

30100، fes maroc
EL HASSANI CREATION شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 16 
زيقة محمد  لديوري مدينة  لجديدة 

فاس - 30000 فاس  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
67689

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 يناير   11
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 EL  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.HASSANI CREATION
 - -رسام   : بإيجاز  غرض  لشركة 

معهد  لتكوين..
 16 رقم   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
زيقة محمد  لديوري مدينة  لجديدة 

فاس - 30000 فاس  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

عبد  لرحيم  لحسني   لسيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عبد  لرحيم  لحسني   لسيد 
سيدي  حماموش  درب   2 عنو يه) ( 
فاس   30000 فاس   لطالعة  لكبيرة 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عبد  لرحيم  لحسني   لسيد 
سيدي  حماموش  درب   2 عنو يه) ( 
فاس   30000 فاس   لطالعة  لكبيرة 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 لتجارية بفاس  بتاريخ 05 ماي 2021 

تحت رقم 2191.

205I

omnium management

ASK GLOBALE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

omnium management
 rce 52 av hassane 22 vn fes ، 82

30100، fes maroc
ASK GLOBALE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي متجر رقم 
7 قيسارية  ملريي�سي شارع اللة مريم 

 ملدينة  لجديدة فاس - 30000 
فاس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
67639

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 فبر ير   19
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
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عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 ASK  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.GLOBALE
-بيع   : بإيجاز  غرض  لشركة 
 - معد ت  لصيدلة  و  مستلزمات 
 - تركيب  الالت  لكهربائية  في  مقاو1 

 الستير د و  لتصدير..
عنو ن  ملقر  الجتماعي : متجر رقم 
7 قيسارية  ملريي�سي شارع اللة مريم 
 ملدينة  لجديدة فاس - 30000 فاس 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد عاد1 فضولي :  900 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 لسيد عبد  ملجيد  مللياني :  100 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو يه) (  فضولي  عاد1   لسيد 
فاس  لير ك  حي  لقدس   10 بلوك   8

30000 فاس  ملغرب.
عبد  ملجيد  مللياني   لسيد 
عنو يه) ( كلم 2 رقم 8 زيقة 3 تجزئة 
فاس  عين  لشقف  طريق   ليعقوبي 

30000 فاس  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (  فضولي  عاد1   لسيد 
فاس  لير ك  حي  لقدس   10 بلوك   8

30000 فاس  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 لتجارية بفاس  بتاريخ 03 ماي 2021 

تحت رقم 2119.
206I

FIDUCIAIRE EN NASERY SAID

ZINEBART SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EN NASERY SAID
 N°9 Imm Alaoui Rue Rahal El

 ،Meskini 4 etage  fes vn ، 30000

فاس  ملغرب
ZINEBART SARL AU شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع  بن 
تيمية عمارة 12  قامة 6  لطبق 3 

فاس - فاس 30000  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
67617

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 مارس   22
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.ZINEBART SARL AU
ُمصنع   : بإيجاز  غرض  لشركة 
و  غازية  أو  كهربائية  فخارباألفر ن 

 لزليج بلدي
 ستير د وتصدير

ُمصنع فخارو  لزليج بلدي.
عنو ن  ملقر  الجتماعي : شارع  بن 
 3 6  لطبق  12  قامة  عمارة  تيمية 

فاس - فاس 30000  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد  لقويتي عبد  الله :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عبد  الله   لسيد  لقويتي 
عنو يه) ( درب  ملشماش إقامة  لنور 
1 شقة 2 شارع إبن  لخطيب  30000 

فاس  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عبد  الله   لسيد  لقويتي 
عنو يه) ( درب  ملشماش إقامة  لنور 

1 شقة 2 شارع إبن  لخطيب  30000 
فاس  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 لتجارية بفاس  بتاريخ 03 ماي 2021 

تحت رقم 2119.

207I

omnium management

YAMO PROMO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

omnium management
 rce 52 av hassane 22 vn fes ، 82

30100، fes maroc
YAMO PROMO شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي متجر1 
رقم 779 تجزئة  لقرويين طريق 

عين  لشقف - فاس - 30000 فاس 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
67637

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   09
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 YAMO : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.PROMO
منعش   : بإيجاز  غرض  لشركة 

عقاري .
متجر1   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
طريق  تجزئة  لقرويين   779 رقم 
30000 فاس   - - فاس  عين  لشقف 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد ياسين خواللي :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 لسيد محمد مسر ر :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  خواللي  ياسين   لسيد 
فاس  فاس  و د  حي   1 رقم   15 زيقة 

30000 فاس  ملغرب.

عنو يه) (  مسر ر  محمد   لسيد 
رقم 18 زيقة 205 حي  هل فاس عين 

قادوس فاس 30000 فاس  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو يه) (  خواللي  ياسين   لسيد 
فاس  فاس  و د  حي   1 رقم   15 زيقة 

30000 فاس  ملغرب

عنو يه) (  مسر ر  محمد   لسيد 
رقم 18 زيقة 205 حي  هل فاس عين 

قادوس فاس 30000 فاس  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 لتجارية بفاس  بتاريخ 03 ماي 2021 

تحت رقم 2117.

208I

MARIA STAR SERVICES

MARIA STAR SERVICES
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

MARIA STAR SERVICES

 IMMOUBLE G 7 ETG 3 LOT

 AIDI KHOURIBGA ، 25000،

khouribga MAROC

MARIA STAR SERVICES شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي     لشقة 

 G رقم 07  لطابق 03 بالعمارة

تجرئة  لعيدي خريبكة. - 25000 

خريبكة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

7035
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   20

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 MARIA : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.STAR SERVICES

:  لتنظيف  غرض  لشركة بإيجاز 

وبيع  ملنتجات  شر ء    +  لصناعي 

 لصحية.

عنو ن  ملقر  الجتماعي :     لشقة 

رقم 07  لطابق 03 بالعمارة G تجرئة 

خريبكة   25000  - خريبكة.   لعيدي 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لسيدة زينب تبو ت     

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 1.000  : ت    تبو  زينب   لسيدة 

بقيمة 100 درهم.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  ت    تبو  زينب   لسيدة 

خريبكة.  بئر  يزر ن  تعاويية   72 رقم 

25000 خريبكة  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو يه) (  ت   تبو  زينب   لسيدة 

خريبكة.  بئر  يزر ن  تعاويية   72 رقم 

25000 خريبكة  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   06 بتاريخ  بخريبكة    البتد ئية 

2021 تحت رقم 220.

209I

شركة فيدوسو

 STE ACHAMAL WORK 
SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

شركة فيدوسو
102 شارع  ملوحدين  لحسيمة ، 

32000،  لحسيمة  ملغرب
 ste achamal work sarl شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي تيزربين 
دو ر بوسالمة جماعة لوطا بني 

ورياغل  - 32000  لحسيمة   ملغرب 
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

3357
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   27
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 ste   : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.achamal work sarl
مقاو1   : بإيجاز  غرض  لشركة 

 الشغا1 و  لبناء 
مقاو1  لنظافة .وجهات  ملحاالت .
تيزربين   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
بني  لوطا  جماعة  بوسالمة  دو ر 
ورياغل  - 32000  لحسيمة   ملغرب .

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 لسيدة خديجة  لبوعز وي  :  900 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

حصة   100   : بيي  عامر   لسيد 
بقيمة 100 درهم للحصة .

 لسيدة خديجة  لبوعز وي  : 900 
بقيمة 100 درهم.

 لسيد عامر بيي : 100 بقيمة 100 
درهم.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

  19 عنو يه) (  بيي  عامر   لسيد 

 32000 حي  ملنزه   غشت   12 زيقة 

 لحسيمة  ملغرب.

خديجة  لبوعز وي    لسيدة 

حي  غشت   11 زيقة   19 عنو يه) ( 

 ملنزه 32000  لحسيمة  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

خديجة  لبوعز وي    لسيدة 

حي  غشت   11 زيقة   19 عنو يه) ( 

 ملنزه 32000  لحسيمة  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 29 بتاريخ  بالحسيمة    البتد ئية 

أبريل 2021 تحت رقم 118.
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KOULNAMGHARBA

KOULNA MGHARBA

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

KOULNAMGHARBA

 RES AL BOUSTANE 2 IMM

 1 MAG 1 BERNOUSSI 20620 ،

20620، CASABLANCA Maroc

KOULNA MGHARBA شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

 RES وعنو ن مقرها  إلجتماعي

 AL BOUSTANE 2 IMM 1

 MAG 1 BERNOUSSI 20620

 CASABLANCA 20620

CASABLANCA Maroc

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

193795

 09 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقايون  تم   2021 مارس 

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.KOULNA MGHARBA

 PRESSE  : بإيجاز  غرض  لشركة 

.NUMÉRIQUE

 RES  : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

 AL BOUSTANE 2 IMM 1

 MAG 1 BERNOUSSI 20620

 CASABLANCA 20620

.CASABLANCA Maroc

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 2021 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 Salim Daba : 33.33  لسيد 

بقيمة 33.333 درهم.

 Ahmed Daba : 33.33  لسيد 

بقيمة 33.333 درهم.

 Achraf Adib : 33.33  لسيد 

بقيمة 33.333 درهم.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (   Ahmed Daba  لسيد 

 Res addoha 1 imm 111 NR 03 AS

 Casablanca  20250 Casablanca

. Maroc

عنو يه) (   Salim Daba  لسيد 

 Res addoha 1 imm 111 NR 03 AS

 Casablanca  20250 Casablanca

.Maroc

عنو يه) (   Achraf Adib  لسيد 

 29ALLÉE DES FIGUIERS AIN

 SEBAA  20250 Casablanca

.Maroc

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو يه) (   Ahmed Daba  لسيد 

 Res addoha 1 imm 111 NR 03 AS

 Casablanca  20250 Casablanca

Maroc

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 - بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

تحت رقم -.
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akassri omar

سومرانور
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

akassri omar
 avenue echbilia zenkat 3 derb

 1 n 1 tetouan ، 93000، tetouan
maroc

سومر يور شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع رقيق 
مز رع شر ردة فحص طنجة, طنجة. 

- 90000 طنجة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
115901

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   20
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

سومر يور.
:  شغا1  بإيجاز  غرض  لشركة 

 لبناء,  لتهيئة,  ملقابلة و  لتشطيب.
 لهندسة  ملديية..

شارع   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
طنجة,  فحص  شر ردة  مز رع  رقيق 

طنجة. - 90000 طنجة  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   :  لسيد  حمد  لعمر ني 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 1000  :  لسيد  حمد  لعمر ني 

بقيمة 100 درهم.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو يه) (   لسيد  حمد  لعمر ني 

ص   26 رقم  ماركاريتا  لوما  كار طير  
سبتة 51000 سبتة  سباييا.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 
ومو طن مسيري  لشركة:

عنو يه) (   لسيد  حمد  لعمر ني 
ص   26 رقم  ماركاريتا  لوما  كار طير  

سبتة 51000 سبتة  سباييا
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
أبريل   30 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 211908.
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CAF MAROC

WAM COMPETENCY
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

CAF MAROC
 RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA
 2° ETG N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
WAM COMPETENCY  شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي زيقة و د 
زيز  لرقم 20  قامة كاسطيا  لطابق 

 لثاني رقم 10 - 90000 طنجة 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
116317

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   28
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 WAM : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

. COMPETENCY
تنشيط   : بإيجاز  غرض  لشركة 
تنظيم  دور ت  لتعليم  ملستمر- 

 ملناسبات .

عنو ن  ملقر  الجتماعي : زيقة و د 
كاسطيا  لطابق  20  قامة  زيز  لرقم 
طنجة   90000  -  10 رقم   لثاني 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : غربي  يجات   لسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو يه) (  غربي  يجات   لسيدة 
 12010  21 ب  فيال  تجزئة  لشعبي 

 لهرهورة  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (  غربي  يجات   لسيد 
 12010  21 ب  فيال  تجزئة  لشعبي 

 لهرهورة  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   11 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 212323.
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SAGASUD

BAHAM EXPRESS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

SAGASUD
شارع  المير موالي عبد هللا رقم 23 

 LAAYOUNE، 70000، لعيون 
LAAYOUNE  ملغرب

BAHAM EXPRESS   شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع 

ولي  لعهد عمارة  لخر �سي رقم 76 
 لطابق  لثاني رقم  لشقة 01  ملر�سى 

 لعيون - 70000  ملر�سى  لعيون 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
36175

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   20
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.  BAHAM EXPRESS
كل   : بإيجاز  غرض  لشركة 
بالنقل  لنقل  لطرقي  يتعلق  ما 
يقل  لحساب  لغير  يقل  لبضائع 

 الشخاص .
عنو ن  ملقر  الجتماعي : شارع ولي 
 لعهد عمارة  لخر �سي رقم 76  لطابق 
 لثاني رقم  لشقة 01  ملر�سى  لعيون - 

70000  ملر�سى  لعيون  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : سعيد  شباح   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 100.000  : سعيد  شباح   لسيد 

بقيمة 100 درهم.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو يه) (  سعيد  شباح   لسيد 
شارع  لحسن 2  لرقم 11 حي  لسالم 

 لدشيرة  80000  يزكان  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (  سعيد  شباح   لسيد 
شارع  لحسن 2  لرقم 11 حي  لسالم 

 لدشيرة  80000  يزكان  ملغرب
عنو يه) (  محمد  شباح   لسيد 
حي   119 رقم  شارع  لحسن  الو1 
80000  لدشيرة   لسالم  لدشيرة  

 يزكان  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   01 بتاريخ  بالعيون    البتد ئية 

2021 تحت رقم -.
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marrakech externalisation

ORGANICS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

marrakech externalisation
 angle rue tarik ibn ziad &ibn

 aicha  résidence excel sior
 imm 18 appt 6 guéliz ، 40000،

marrakech maroc
ORGANICS  شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي مكتب رقم 
2,على  ليمين شقة رقم 6 ز وية شارع 
طارق  بن زياد,  بن عائشة ,  قامة 
 كسلسيور , عمارة 18, - 10000  

مر كش   ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.105677

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تمت   2021 مارس   15 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
مبروكي  سارة  )ة(  تفويت  لسيد 
 50 أصل  من  حصة  جتماعية   50
سامي  )ة(  لفائدة   لسيد  حصة 

مبروكي بتاريخ 15 مارس 2021.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني   
أبريل   16 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 123062.
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شركة رياض للحسابات

RIF ORIENTAL TRANS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

 ستدر ك خطٍإ

بالجريدة  وقع  خطٍإ   ستدر ك 
 لرسمية

شركة رياض للحسابات
39 شارع  لد ر  لبيضاء ، 62000، 

 لناظور  ملغرب
شركة   RIF ORIENTAL TRANS

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
مقرها  إلجتماعي  لحي  وعنو ن   
 62700  - سلو ن   22 رقم   لصناعي 

 لناظور  ملغرب.

بالجريدة  وقع  خطٍإ  إستدر ك 
ماي   12 بتاريخ   5663  لرسمية عدد 

.2021
 RIF    : : تسمية  لشركة  بدال من 

ORIENTAL RIF
RIF ORIENTAL TRANS : يقرأ

 لباقي بدون تغيير.
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el abbassi et taouss

FATH PUB
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

el abbassi et taouss
 ANGLE RUE FES ET BD

 CHOUHADA 1 ER ETAGE  APP
 N 3 HAY EL HASSANI 178 R

 MY DRISS، 60300، BERKANE
MAROC

FATH PUB شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 207 
شارع  لحسن  لثاني  - 60300 بركان 

 ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.2799

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تمت   2015 ماي   05 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
تفويت  لسيد )ة( ز يد  بنشكرون 
 81 أصل  من  حصة  جتماعية   81
محمد  )ة(  لفائدة   لسيد  حصة 
يونس  كسوس بتاريخ 05 ماي 2015.
)ة( كنزة بنشكرون  تفويت  لسيد 
 83 أصل  من  حصة  جتماعية   83
محمد  )ة(  لفائدة   لسيد  حصة 
يونس كسوس بتاريخ 05 ماي 2015.

تفويت  لسيد )ة( خالد بنشكرون 
167 حصة  جتماعية من أصل 167 
عبد  لحي   )ة(  لفائدة   لسيد  حصة 

كسوس بتاريخ 05 ماي 2015.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني   
أبريل   09 بتاريخ  ببركان    البتد ئية 

2021 تحت رقم 22/2021.
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marrakech externalisation

ORGANICS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

marrakech externalisation

 angle rue tarik ibn ziad &ibn

 aicha  résidence excel sior

 imm 18 appt 6 guéliz ، 40000،

marrakech maroc

ORGANICS   شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي مكتب رقم 

2,على  ليمين شقة رقم 6 ز وية شارع 

طارق  بن زياد,  بن عائشة ,  قامة 

 كسلسيور , عمارة 18  - 10000  

مر كش   ملغرب .

تعيين مسير جديد للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.105677

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تعيين  تم   2021 مارس   15 في   ملؤرخ 

للشركة  لسيد)ة(  جديد  مسير 

مبروكي سامي كمسير آخر

تبعا لقبو1  ستقالة  ملسير.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

أبريل   16 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 123062.

220I

 التقان للحسابات

IZMANTEC
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

 التقان للحسابات

112 شارع مر كش  لطابق  لثاني 

رقم 5 ، 62000،  لناظور  ملغرب

IZMANTEC شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي حي والد 

علي بن حمو  لدريوش - 62253 

 لدريوش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

295

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقايون  تم   2021 مارس   15

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.IZMANTEC

بيع   : بإيجاز   غرض  لشركة 

و تعديل و تركيب مكيفات  لهو ء.

والد  حي   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

 62253  - حمو  لدريوش  بن  علي 

 لدريوش  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : إزمان   أيوب   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد أيوب إزمان  عنو يه) ( دو ر 

 والد بنحدو ورد ية  لدريوش 62253 

 لدريوش  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد أيوب إزمان  عنو يه) ( دو ر 

 والد بنحدو ورد ية  لدريوش 62253 

 لدريوش  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 البتد ئية بالدريوش  بتاريخ 22 أبريل 

2021 تحت رقم 51.
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CDH AUDIT ET CONSEILS

 SOCIETE D’EQUIPEMENT
 DES HOPITAUX ET

LABORATOIRES * S.E.H.L
إعالن متعدد  لقر ر ت

CDH AUDIT ET CONSEILS
 RUE D›AZILAL 34 ، 20110،

CASABLANCA MAROC
 SOCIETE D’EQUIPEMENT DES
 HOPITAUX ET LABORATOIRES
S.E.H.L * »شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة«
وعنو ن مقرها  الجتماعي: 07 زيقة 
 لبالبل Bossuet سابقا  - 20120 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.16951

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
تم  تخاذ   2021 يناير   29 في   ملؤرخ 

 لقر ر ت  لتالية: 
قر ر رقم 1:  لذي ينص على مايلي: 

 ملو فقة على تفويت حصص
قر ر رقم 2:  لذي ينص على مايلي: 

تعيين مسير غير قايوني للشركة
قر ر رقم 3:  لذي ينص على مايلي: 

تاكيد تعيين مسير للشركة
على  ينص  1:  لذي  رقم  قر ر 
مايلي:  لـمـصـادقة على إذ بـة  لـقـايـون 

 ألسـا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
بند رقم 1:  لذي ينص على مايلي: 
تغيير  لقايون  السا�سي  قرر  لشركاء 
حصص  للتفويت  تبعا  للشركة 
بتاريخ  وقر ر   20/09/2021 بتاريخ 

02/05/2016
بند رقم 2:  لذي ينص على مايلي: 
غير  وملدة  قايوني  غير  مسير  تعيين 
صديق  محمد  بن  محدودة  لسيد 
 ملزد د بتاريخ 28  بريل 1970 بتازة ، 
جنسيته مغربي،  لكائـن بتمارة  إقامة 
 3 شقة  ومكرر  عمارة   01  لخيزر ن 
للبطاقة  لوطنية  حامل   ،02 تجزئة 

ZI52221   رقم

بند رقم 3:  لذي ينص على مايلي: 
تاكيد تعيين مسير للشركة وملدة غير 
محدودة :  لسيد روبير جيتهي  ملزد د 
جنسيته   ،1910 فبر ير   25 بتاريخ 
فرنسية،  لكائـن بالد ر  لبيضاء زيقة 
قو م  لدين  لطاو�سي، حامل للبطاقة 

BE 01711A  لوطنية رقم 
بند رقم 1:  لذي ينص على مايلي: 
إذ بـة  لـقـايـون  على   لـمـصـادقة 

 ألسـا�سي للشركة
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 10 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 777712.

222I

مستامنة تيمادير ش.م.م  ش.و

الورتي للتصدير واالستيراد
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

مستامنة تيمادير ش.م.م  ش.و
حي لعري شيخ عمارة  لشفاء  لطابق 

 لر بع  لناظور، 62000،  لناظور 
 ملغرب

 لورتي للتصدير و الستير د شركة 
ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي 82 شارع 
جنر 1  مزيان شقة رقم 2  لناظور  
 لناظور 62000  لناظور  ملغرب 
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
21337

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2020 دجنبر   16
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
:  لورتي   إلقتضاء بمختصر تسميتها 

للتصدير و الستير د.

:  الستير د  بإيجاز  غرض  لشركة 
و الستير د .

عنو ن  ملقر  الجتماعي : 82 شارع 
2  لناظور   رقم  شقة  جنر 1  مزيان 

 لناظور 62000  لناظور  ملغرب .
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد  لورتي عبد  لقادر :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 لسيد  لورتي عبد  لقادر : 1000 

بقيمة 100 درهم.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عبد  لقادر   لسيد  لورتي 
بوحمزة  عز ين  دو ر  عنو يه) ( 

 لناظور 62000  لناظور  ملغرب .
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عبد  لقادر   لسيد  لورتي 
بوحمزة  عز ين  دو ر  عنو يه) ( 

 لناظور 62000  لناظور  ملغرب 
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 البتد ئية بالناضور  بتاريخ 21 يناير 

2021 تحت رقم 152.

223I

ديو ن  الستاذ محمد طارق  لكاكي موثق

 MADBAGHAT ESALAM AL
MOURRAKOUCHIA

إعالن متعدد  لقر ر ت

ديو ن  الستاذ محمد طارق  لكاكي 
موثق

شارع  لحسن  لتاني عمارة  ليز بيت  
 لطابق  لثاني رقم 1 مر كش، 

10010، مر كش  ملغرب
 MADBAGHAT ESALAM AL
MOURRAKOUCHIA  »شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة«
وعنو ن مقرها  الجتماعي: 

 QUARTIER INDUSTRIEL SIDI
 GHANEM N° 286  - 10000

. MARRAKECH  MAROC
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.6651

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 01 يناير 2021

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 

على  ينص  1:  لذي  رقم  قر ر 

 FEU:  . وفاة  مالحظة  مايلي: 

 CHAARE EL MOUTAOUAKKIL

 HOUCINE FEU CHAARE

 EL MOUTAOUAKKIL

 KHADDOUJ FEU CHAARE

 EL MOUTAOUAKKIL

 MOHAMED FEU CHAARE EL

 MOUTAOUAKKIL ABDELA ZIZ

تحويل  لحصص  الجتماعية  لى  و 

ورثثهم

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

على  ينص  1:  لذي  رقم  بند 

شريكين  و  مسيرين  تعيين  مايلي: 

 ABDELHAY للشركة و هما  لسيد ن

 CHAARE EL MOUTAOUAKIL

 ET MR OMAR CHAARE EL

MOUTAOUAKIL ملدة سنة فقط

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

مارس   01 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 2110.

221I

E-FINANCE CONSEILS

EVO AGRO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

E-FINANCE CONSEILS

رقم 117  لشقة رقم 1 تجزئة 

 ألحباس  لحي  ملحمدي مر كش ، 

10000، مر كش  ملغرب

EVO AGRO شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي كلم 

5 طريق  لصويرة، دو ر  لعبابرة 

جماعة  هديل  شيشاوة - 11025 

شيشاوة  ملغرب
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تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
1531

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2020 غشت   18
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 EVO  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.AGRO
غرض  لشركة بإيجاز : -  ستغال1 

 لضيعات  لفالحية
- تسمين  ألبقار..

 5 كلم   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
طريق  لصويرة، دو ر  لعبابرة جماعة  
شيشاوة   11025  - شيشاوة  هديل  

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 50.000   : رأسما1  لشركة  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 250   : صالح   لسيد  لكطابي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 250   : محمد   لسيد  لكطابي  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو يه) (  صالح   لسيد  لكطابي 
رقم  هللا  معطى   تجزئة    سكجور 

1339 10000 مر كش  ملغرب.
 لسيد  لكطابي  محمد عنو يه) ( 
 83001 زيقة   ركان   حي  لشنينات 

 والد تايمة  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (  صالح   لسيد  لكطابي 
رقم  هللا  معطى   تجزئة    سكجور 

1339 10000 مر كش  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 07 بتاريخ  بامنتايوت    البتد ئية 

شتنبر 2020 تحت رقم 332/2020.

225I

STE CROWN CONSULTING SARL

STE AH AND MED SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 STE CROWN CONSULTING
SARL

 ANGLE RUE ALGERIE N°02
 ET RUE HAJRAT NEKOUR

 N°166,3EME ETAGE
 B,ALHOCEIMA ، 32000،

ALHOCEIMA MAROC
 STE AH AND MED SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي حي بركم 
 مزورن إقليم  لحسيمة  - 32000 

 لحسيمة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
3363

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   26
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.AH AND MED SARL AU
:   لنقل  بإيجاز  غرض  لشركة 
أيو ع  لجميع  و لدولي   لبري  لوطني 

 لبضائع.
-  لتكليف و ستئجار سيار ت يقل 

 لبضائع.
؛  شركات  لنقل  ألخرى  تمثيل   -

تحت  لعالمة  لتجارية..
عنو ن  ملقر  الجتماعي : حي بركم 
 32000  - إقليم  لحسيمة    مزورن 

 لحسيمة  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : خرشيش  أحمد   لسيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 1000  : خرشيش  أحمد   لسيد 
بقيمة 100 درهم.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  أحمد خرشيش   لسيد 
مجموعة  باب  أليدلس   2 بالعرفان 
18 عمارة 8 رقم 159 90060 طنجة 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (  أحمد خرشيش   لسيد 
مجموعة  باب  أليدلس   2 بالعرفان 
18 عمارة 8 رقم 159 90060 طنجة 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 البتد ئية بالحسيمة  بتاريخ 03 ماي 

2021 تحت رقم 510.
226I

MISA GROUP

SANAINVEST
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

MISA GROUP
 RUE GOULMIMA .537

 ANFA CASABLANCA 537.
 RUE GOULMIMA ANFA
 CASABLANCA، 0، 537.
 RUE GOULMIMA ANFA
CASABLANCA MAROC

SANAINVEST شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي  لد ر 

 لبيضاء 61 تقاطع اللة  لياقوت و 
مصطفى  ملعاني طابق 2 رقم 62 - 

20100  لد ر  لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
197565

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقايون  تم   2021 مارس   29

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.SANAINVEST

غرض  لشركة بإيجاز : تصدير و 

 ستير د.

:  لد ر  عنو ن  ملقر  الجتماعي 

و  اللة  لياقوت  تقاطع   61  لبيضاء 

 -  62 رقم   2 طابق  مصطفى  ملعاني 

20100  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : حسان  سناء   لسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 1000  : حسان  سناء   لسيدة 

بقيمة 100 درهم.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  حسان  سناء   لسيدة 

درب  لشو ري  زمور    1 16  لزيقة 

20100  لجديدة   ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو يه) (  حسان  سناء   لسيدة 

درب  لشو ري  زمور    1 16  لزيقة 

20100  لجديدة   ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 02 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 773072.

227I
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el abbassi et taouss

STE FATH PUB
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

el abbassi et taouss
 ANGLE RUE FES ET BD

 CHOUHADA 1 ER ETAGE  APP
 N 3 HAY EL HASSANI 178 R

 MY DRISS، 60300، BERKANE
MAROC

STE FATH PUB شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 207 
شارع  لحسن  لثاني - 60300 بركان 

 ملغرب.
تحويل   ملقر  الجتماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.2799
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
 ملؤرخ في 12 أكتوبر 2020 تم  تحويل  
من  للشركة   ملقر  الجتماعي  لحالي 
 - شارع  لحسن  لثاني   207 »رقم 
»زيقة  إلى  بركان  ملغرب«   60300
بركان    60300  - تيور ر   بحي   لعقبة 

 ملغرب«.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
أبريل   09 بتاريخ  ببركان    البتد ئية 

2021 تحت رقم 22/2021.
228I

EXPACT PARTNERS

 WALILI HOLDING CAPITAL
SA

تأسيس شركة  ملساهمة

EXPACT PARTNERS
 BOULEVARD ANFA, 1ème 201
 ETAGE, RACINE CASABLANCA ،

20000، CASABLANCA Maroc
 WALILI HOLDING

SA 70.000.000,00 »شركة 
 ملساهمة« 

وعنو ن مقرها  الجتماعي: 227 شارع 
 يفا،  لطابق  لثالت،  لد ر  لبيضاء. 

-، 20000  لد ر لبيضاء  ملغرب
إعالن عن تأسيس » شركة 

 ملساهمة«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.501715

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لقايون  تم   2021 مارس   29
باملميز ت  لشركة  ملساهمة   ألسا�سي 

 لتالية:
شكل  لشركة : شركة  ملساهمة .

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 WALILI : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.HOLDING 70.000.000,00 SA
غرض  لشركة بإيجاز :  الستثمار 

في  ألسهم في  لشركات.
عنو ن  ملقر  الجتماعي : 227 شارع 
 يفا،  لطابق  لثالت،  لد ر  لبيضاء. - 

20000  لد ر لبيضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة: 99 سنة.
رأسما1  لشركة  ويبلغ 

70.000.000,00 درهم،
مقسم كالتالي:

 لسيدة مليكة كوعينا :  10 حصة 
بقيمة 1.000 درهم للحصة .

135 حصة    : يقطى   لسيد  مين 
بقيمة 1.000 درهم للحصة .

135 حصة    : يقطى  وليد   لسيد 
بقيمة 1.000 درهم للحصة .

 135   : يقطى   لسيد  سماعيل 
حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .

 لسيدة يادين يقطى :  135 حصة 
بقيمة 1.000 درهم للحصة .

 67279  : يقطى  دريس   لسيد 
بقيمة 1.000 درهم.

 2171  : كوعينا  مليكة   لسيدة 
بقيمة 1.000 درهم.

مجلس  أعضاء  أو   ملتصرفون 
 لرقابة: 

بصفته) (  يقطى  دريس   لسيد 
 لرئيس  ملدير  لعام عنو يه) ( تجزئة 
 ،125 رقم   ،2 زيقة  دريس  موالي 
20000  لد ر  كاليفورييا،  لبيضاء 

 لبيضاء  ملغرب
بصفته) (  كوعينا  مليكة   لسيدة 
موالي  تجزئة  عنو يه) (  مساهم 
دريس زيقة 2، رقم 125، كاليفورييا، 
20000  لد ر  لبيضاء   لبيضاء 

 ملغرب

بصفته) (  يقطى   لسيد  مين 

موالي  تجزئة  عنو يه) (  مساهم 
دريس زيقة 2، رقم 125، كاليفورييا، 

20000  لد ر  لبيضاء   لبيضاء 

 ملغرب

بصفته) (  يقطى  وليد   لسيد 

موالي  تجزئة  عنو يه) (  مساهم 
دريس زيقة 2، رقم 125، كاليفورييا، 

20000  لد ر  لبيضاء   لبيضاء 

 ملغرب

 لسيد  سماعيل يقطى بصفته) ( 

موالي  تجزئة  عنو يه) (  مساهم 
دريس زيقة 2، رقم 125، كاليفورييا، 

20000  لد ر  لبيضاء   لبيضاء 

 ملغرب

بصفته) (  يقطى  يادين   لسيدة 

موالي  تجزئة  عنو يه) (  مساهم 
دريس زيقة 2، رقم 125، كاليفورييا، 

20000  لد ر  لبيضاء   لبيضاء 

 ملغرب

مر قب أو مر قبي  لحسابات :

) (بصفته  شمالي  رشدي   لسيد 

إقامة  عنو يه) (  حسابات  مدقق 
رقم   ،2 ب  عمارة  كاردن،   لنو صر 

20000  لد ر  21،  لنو صر لبيضاء 

 لبيضاء  ملغرب

مقتضيات  لنظام  ألسا�سي 

توزيع  و  بتكوين  الحتياطي   ملتعلقة 

 ألرباح :

تكوين  أجل  %من   5  :  ألرباح 

رصده  يتم  قايوني.  لباقي   حتياطي 

تبعا لقر ر  لجمع  لعام..

 إلمتياز ت  لخاصة  ملنصوص 

عليها لكل شخص :

مكافأة  أو  في  ألرباح  بارز  حق 

 لتصفية..
بقبو1  متعلقة  مقتضيات 
تفويت  لهم   ألشخاص  ملخو1 
 ألسهم وتعيين جهاز  لشركة  ملخو1 

له  لبث في طلبات  لقبو1 :

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 01 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء   لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 16561.

229I

STE DOMICILE CONSEIL

 STE FAST SERVICE GUERCIF

SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

STE DOMICILE CONSEIL

AV MED V ، 35100، جرسيف 

 ملغرب

 STE FAST SERVICE GUERCIF

SARL AU شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي محل رقم 

71 ملك  لسدرة 30. تجزئة  لسدرة 

جرسيف - 35100 جرسيف  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2021/2065

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   11

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

 FAST SERVICE GUERCIF SARL

.AU

تاجر:   : بإيجاز  غرض  لشركة 

و  ملحروقات,  لو زم  ملو د  لغذ ئية 

و  مخبزة,  للحوم,  لحليب   لسمك, 

مشتقاته,  لبيض و  لدجاج

أشغا1  لبناء  ملختلفة.

عنو ن  ملقر  الجتماعي : محل رقم 

تجزئة  لسدرة   .30 ملك  لسدرة   71

جرسيف - 35100 جرسيف  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
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بوشطيطة  عبد  لصمد   لسيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

بوشطيطة  عبد  لصمد   لسيد 

جرسيف  تجزئة  لفرشة  عنو يه) ( 

35100 جرسيف  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

بوشطيطة  عبد  لصمد   لسيد 

جرسيف  تجزئة  لفرشة  عنو يه) ( 

35100 جرسيف  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

10 ماي   البتد ئية بجرسيف  بتاريخ 

2021 تحت رقم 1071/2021.

230I

boss management accounting

مجموعة مدارس الحرة األساس
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

boss management accounting

 5AV SALHA EDDINE EL AYOUBI

 1ER ETAGE N°1 TETOUAN

 MAROC ، 93000، tetouan

maroc

مجموعة مد رس  لحرة  ألساس 

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع 

محند  لورياغلي ر س  لغار  ملحنش 

2 رقم 115 تطو ن - 93000 تطو ن 

 ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري -.

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تمت   2020 يويبر   21 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :

عزوز  بن  علي  )ة(  تفويت  لسيد 

100 حصة  جتماعية من أصل 100 

بن  فدوى  )ة(  لفائدة   لسيد  حصة 

عزوز بتاريخ 21 يويبر 2020.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

31 دجنبر   البتد ئية بتطو ن  بتاريخ 

2020 تحت رقم 6322.

231I

cabinet jdaini

DEVAPCENTER
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

cabinet jdaini

 32BD BIR ANZARANE 1 ETAGE

 HAY EL HASSANI BERKANE ،

63300، berkane maroc

DEVAPCENTER شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية(

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 31 ممر 1 

زيقة  وطاط  لحاج حي فلسطين - 

63300 بركان  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.6101

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

حل  تقرر   2021 أبريل   09 في   ملؤرخ 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 

رأسمالها  مبلغ    DEVAPCENTER

مقرها  وعنو ن  درهم   100.000

زيقة  وطاط   1 ممر   31  إلجتماعي 

بركان   63300  - فلسطين  حي   لحاج 

 ملغرب يتيجة 1 : * قفا1  لشركة .

و حدد مقر  لتصفية ب 31 ممر 

 - 1 زيقة  وطاط  لحاج حي فلسطين 

63303 بركان  ملغرب. 

و عين:

 لسيد)ة( زهير  لوكيلي و عنو يه) ( 
بركان  حي  ملقاومة   8 رقم   367 زيقة 

)ة(  كمصفي  بركان  ملغرب   63300

للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : 32 شارع 

بئر  يزر ن حي  لحسني بركان.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   10 بتاريخ  ببركان    البتد ئية 

2021 تحت رقم 265/2021.
232I

Fidaz

EQUIPEMENT GAROUANE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

Fidaz
 hay saidia meknes ، 207
50000، Meknes Maroc

 EQUIPEMENT GAROUANE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي بلوك أ رقم 
23 ب م ع  - 50000 مكناس مغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
53139

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   09
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.EQUIPEMENT GAROUANE
غرض  لشركة بإيجاز :  ملتاجرة 

بيع تجهيز ب  ملقاهي .
بلوك   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
50000 مكناس   - ع   م  23 ب  رقم  أ 

مغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : هشام  مخوث   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  هشام  مخوث   لسيد 

 50000   2 مرجان  حفيضة  عمارة 

مكناس  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو يه) (  هشام  مخوث   لسيد 

 50000   2 مرجان  حفيضة  عمارة 

مكناس  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

أبريل   15 بتاريخ  بمكناس    لتجارية 

2022 تحت رقم -.

233I

SOCIETE FICOMAN

SOCIETE WE CONSTE SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

SOCIETE FICOMAN

 RUE SAFI REIDANCE AIDA

 APPT 7 2 ET E ETAGE( VN(

 meknes، 50000، Meknes

MAROC

  SOCIETE WE CONSTE SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي دو ر 

صحر وة سبت جحجوح  لحاجب - 

51000  لحاجب  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

52791

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 مارس   10

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. SOCIETE WE CONSTE SARL

:  ألعما1  بإيجاز  غرض  لشركة 

 ملختلفة

 ملتاجرة

 الستير د و لتصدير.
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دو ر   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
 - جحجوح  لحاجب  سبت  صحر وة 

51000  لحاجب  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
500 حصة    :  لسيد  دم  لنابهي 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 500   : محمد  لنابهي   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد  دم  لنابهي عنو يه) ( دو ر 
جحجوح  لحاجب  سبت  صحر وة 

51000  لحاجب  ملغرب.
عنو يه) (  محمد  لنابهي   لسيد 
جحجوح  سبت  صحر وة  دو ر 

 لحاجب 51000  لحاجب  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد  دم  لنابهي عنو يه) ( دو ر 
جحجوح  لحاجب  سبت  صحر وة 

51000  لحاجب  ملغرب
عنو يه) (  محمد  لنابهي   لسيد 
جحجوح  سبت  صحر وة  دو ر 

 لحاجب 51000  لحاجب  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
مارس   21 بتاريخ  بمكناس    لتجارية 

2021 تحت رقم 1553.
231I

 التقان للحسابات

MARIA AL ANDALUS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رأسما1  لشركة

 التقان للحسابات
112 شارع مر كش  لطابق  لثاني 
رقم 5 ، 62000،  لناظور  ملغرب

MARIA AL ANDALUS شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي دو ر 

تيسمغين فرخاية  لناضور - 62021 
 لناضور  ملغرب.

رفع رأسما1  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.19873

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تم   2021 أبريل   11 في   ملؤرخ 

قدره  بمبلغ  رأسما1  لشركة  رفع 

»900.000 درهم« أي من »100.000 

عن  درهم«   1.000.000« إلى  درهم« 

أو  يقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 البتد ئية بالناضور  بتاريخ 27 أبريل 

2021 تحت رقم 861.

235I

تفر يت كونساي ش.م.م

AFRICA AGRO LAND SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

تفر يت كونساي ش.م.م

تجزئة  ملغرب  لجديد رقم 1063 

 لعر ئش ، 92000،  لعر ئش  ملغرب

 AFRICA AGRO LAND SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 

873 تجزئة  الدريسية  لعمارة رقم 

3  لطابق 15  - 92000  لعر ئش 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

6163

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   27

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.AFRICA AGRO LAND SARL

غرض  لشركة بإيجاز :  لتجارة في 

جميع  ملو د و الالت  لفالحية .

رقم   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

رقم  تجزئة  الدريسية  لعمارة   873

92000  لعر ئش   -   15 3  لطابق 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : عاد1   لسيد  لصيباري 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   : يور لدين  خديري   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد  لصيباري عاد1 عنو يه) ( 

مصلى    68 رقم  طفيل  زيقة  بن 

90000 طنجة   ملغرب .

يور لدين   خديري   لسيد 

عنو يه) ( دو ر  والد جر ي لال ميموية  

11152 سوق  الريعاء  ملغرب .

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد  لصيباري عاد1 عنو يه) ( 

مصلى     68 رقم  طفيل  زيقة  بن 

90000 طنجة   ملغرب 

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   07 بتاريخ  بالعر ئش    البتد ئية 

2021 تحت رقم 311.

236I

MA GLOBAL CONSULTING

CODORGA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

MA GLOBAL CONSULTING

ز وية شارع عبد  ملومن و زيقة فان 

زياليد إقامة فضيلة،  لطابق  لر بع، 

20000،  لد ر  لبيضاء  ملغرب

CODORGA شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 59، شارع 

 لزرقطوني،  لطابق  لسادس، رقم 

18 - 20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية  

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

501319

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   12

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.CODORGA

غرض  لشركة بإيجاز :  ستشار ت 

صناعية،  إد رية،  ستشار ت 

 ستشار ت في مجا1  الستثمار.

عنو ن  ملقر  الجتماعي : 59، شارع 
رقم   لزرقطوني،  لطابق  لسادس، 

18 - 20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد  عمر  ملريي�سي :  310 حصة 

بقيمة 100,00 درهم للحصة .

 330   :  لسيد  لطاهر  ملريي�سي 

حصة بقيمة 100,00 درهم للحصة .

330 حصة    : بناني   لسيد  سعد 

بقيمة 100,00 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (    عمر  ملريي�سي   لسيد  
  50000 دليس، حي  ملنزه  زيقة   ،116

مكناس  ملغرب.

 لسيد  لطاهر  ملريي�سي عنو يه) ( 
حي  لهناء  قصر  لبديع،  زيقة   ،11

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

عنو يه) (  بناني  سعد   لسيد  

 ،70 رقم  فيال  تجزئة  لليمون 

20000  لد ر  لبيضاء  ليساسفة 

 ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
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عنو يه) (    عمر  ملريي�سي   لسيد  

  50000 دليس، حي  ملنزه  زيقة   ،116

مكناس  ملغرب

 لسيد  لطاهر  ملريي�سي عنو يه) ( 

حي  لهناء  قصر  لبديع،  زيقة   ،11

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب

 - بتاريخ  ب-   تم  إليد ع  لقايوني 

تحت رقم -.

237I

MEDIUM DENSITY FIBERBOARD MOROCCO

 MEDIUM DENSITY

FIBERBOARD MOROCCO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسما1  لشركة

 MEDIUM DENSITY

FIBERBOARD MOROCCO

 Etg 6 Appt 1, BD Abdelmoumen

 17, place Pasteur Résidence

 Build Pasteur, Casablanca ،

20250، CASABLANCA MAROC

 MEDIUM DENSITY

 FIBERBOARD MOROCCO

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي عين  لروز 

est، تجزئة A وB،  لصخير ت، 

تمارة. - 12050  لصخير ت  ملغرب.

رفع رأسما1  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.130177

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تم   2021 أبريل   05 في   ملؤرخ 

قدره  بمبلغ  رأسما1  لشركة  رفع 

من  أي  درهم«   7.100.000«

 8.000.000« إلى  درهم«   600.000«

مقاصة  إجر ء    : طريق  عن  درهم« 

و  ديون  لشركة  ملحددة  ملقد ر  مع 

 ملستحقة.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

أبريل   29 بتاريخ  بتمارة    البتد ئية 

2021 تحت رقم 955.

238I

ml congestfin

LEDISTRIB

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

ml congestfin

 RUE ABDELKADER 16

 MOUFTAKAR 1ER ETG ،

20101، casablanca maroc

 TISLITISS SARL شركة LEDISTRIB

AU

 RUE MOHAMED SMIHA ,133

 CENTRE COMMERCIAL

HAKOUN ، 20350،  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب

TISLITISS SARL AU

 RUE MOHAMED SMIHA ,133

 CENTRE COMMERCIAL

HAKOUN ، 20350،  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب

 مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 16 شارع 

 لزرقطوني   لطابق  الو1 مكتب 3  - 

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

تحويل   ملقر  الجتماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.139099

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

 ملؤرخ في 26 فبر ير 2021 تم  تحويل  

من  للشركة   ملقر  الجتماعي  لحالي 

»16 شارع  لزرقطوني   لطابق  الو1 

20000  لد ر  لبيضاء   -   3 مكتب 

صهيب  لرومي  »شارع  إلى   ملغرب« 

20000  لد ر   -  20 رقم   39 بلوك 

 لبيضاء   ملغرب ».

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 11 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

مارس 2021 تحت رقم 769631.

210I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

TGHAT LILBINAE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 15 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

TGHAT LILBINAE شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 316/
زس  لطبق  الو1  تجزئة  لحديقة 

تغات - 30000 فاس  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
67713

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   05
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.TGHAT LILBINAE
منعش   -  : بإيجاز  غرض  لشركة 

عقاري.
-  الشغا1  ملختلفة..

عنو ن  ملقر  الجتماعي : رقم 316/
تجزئة  لحديقة  زس  لطبق  الو1  

تغات - 30000 فاس  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد  لتوكماطي جو د :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد  لتوكماطي جو د عنو يه) ( 
عين  طريق  تجزىة  لقرويين   151

 لشقف  30000 فاس  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد  لتوكماطي جو د عنو يه) ( 
عين  طريق  تجزىة  لقرويين   151

 لشقف  30000 فاس  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 لتجارية بفاس  بتاريخ 10 ماي 2021 

تحت رقم 2252.
211I

FISCALITY CONSULTING CENTER

 ISSA COMMUNICATION
ENSEIGNE: issakinacom
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

 FISCALITY CONSULTING
CENTER

 AV  PRINCE MY ABDELLAH
 AHLAM B IMM 38  3EME

 ETAGE  APPT 13 MARRAKECH
 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc
 ISSA COMMUNICATION

ENSEIGNE: issakinacom شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي مركز 
 ألعما1 ،  ملنارة ، شارع عبد هللا 
بن ياسين ، رقم 5 ،  لطابق  ألو1 

، مكتب رقم 1 ، مر كش - 10000  
مر كش  ملغرب.

تحويل   ملقر  الجتماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.108373
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
2021 تم  تحويل   21 أبريل   ملؤرخ في 
من  للشركة   ملقر  الجتماعي  لحالي 
عبد  ، شارع  ،  ملنارة  »مركز  ألعما1 
هللا بن ياسين ، رقم 5 ،  لطابق  ألو1 
  10000  - مر كش   ،  1 رقم  مكتب   ،
 ، 2 مر كش  ملغرب« إلى »مكتب رقم 
تجزئة د ر  لسالم  لشطر  ألو1 تجزئة 
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216 ،  لطابق  ألو1 سعادة مر كش - 

10000 مر كش   ملغرب«.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   10 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 123923.

212I

FIDUCIAIRE NOUACEUR

مودرن هاوسز كونستغوكسيون
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE NOUACEUR

 83-LOT EL MADINA 1 N 81

 APP 5 1ER ETAGE DEROUA ،

26200، BERRECHID MAROC
مودرن هاوسز كونستغوكسيون 

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي  لطابق 

 لسفلي رقم 16 بلوك    لدروة 

برشيد    لدروة برشيد  26200  

برشيد   ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

15107

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   19

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 إلقتضاء بمختصر تسميتها : مودرن 

هاوسز كونستغوكسيون.

:  النعاش  بإيجاز  غرض  لشركة 

 لعقاري .

:  لطابق  عنو ن  ملقر  الجتماعي 

 لسفلي رقم 16 بلوك    لدروة برشيد   

برشيد     26200 برشيد    لدروة 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لسيد  ملصطفى صدق 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد  ملصطفى صدق عنو يه) ( 
رقم 16 بلوك    لدروة برشيد  26200 

برشيد  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد  ملصطفى صدق عنو يه) ( 
رقم 16 بلوك    لدروة برشيد  26200 

برشيد  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
أبريل   28 بتاريخ  ببرشيد    البتد ئية 

2021 تحت رقم -.

213I

MOUSSAOUI HAJJI

TRAVAUX IRRIGA
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

MOUSSAOUI HAJJI
 RUE 08 N°07 NOUVELLE CITE

 ERFOUD ، 52200، ERFOUD
MAROC

TRAVAUX IRRIGA شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي قصر 

حا�سي  البيض  لطاوس  لريصاني - 
52150  لريصاني  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
11855

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   30
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.TRAVAUX IRRIGA
مقاو1   : بإيجاز  غرض  لشركة 
و لري  ضخ  ملياه  خطوط  في  نشاء 

 لزر عي
و  في  الشغا1  ملختلفة  مقاو1 

 لبناء .
قصر   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
 - حا�سي  البيض  لطاوس  لريصاني 

52150  لريصاني  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
عبد  لحكيم  وفقير   لسيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عبد  لحكيم  وفقير   لسيد 
عنو يه) ( رقم 291 حي  لسالم  رفود 

52200  رفود  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عبد  لحكيم  وفقير   لسيد 
عنو يه) ( رقم 291 حي  لسالم  رفود 

52200 أرفود  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 البتد ئية بالرشيدية  بتاريخ 10 ماي 

2021 تحت رقم 666.
215I

FINANCES.NET

 KHODAOUI OFFICE SARL
AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

FINANCES.NET
 AVENUE CAHIRA LOT 119

 FOUTOUHI TEMARA ، 12000،
TEMARA MAROC

 KHODAOUI OFFICE SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 136 

 لطابق  لثاني شقة  رقم 1 زيقة 

 لقاهرة كوماتر ف 1 تمارة - 12000 

TEMARA  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

133023

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   16

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.KHODAOUI OFFICE SARL AU

تسويق    : بإيجاز  غرض  لشركة 

 للو زم  ملكتبية.

و  لو زم  لتكنولوجيا  تسويق 

 ملعلوميات.
عنو ن  ملقر  الجتماعي : رقم 136 
زيقة   1 رقم  شقة    لطابق  لثاني 

 12000  - تمارة   1  لقاهرة كوماتر ف 

TEMARA  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 10.000 رأسما1  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 100   : عالش   بن  عماد   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد عماد بن عالش  عنو يه) ( 
1181 سال   22 رقم  حي  لسالم بلوك 

11000 سال   ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
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 لسيد عماد بن عالش  عنو يه) ( 
حي  لسالم بلوك 22 رقم 1181  سال  

11000 سال   ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   11 بتاريخ  بتمارة    البتد ئية 

2021 تحت رقم 5653.
216I

cabinet jdaini

HAITA ORIPRO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

cabinet jdaini
 32BD BIR ANZARANE 1 ETAGE

 HAY EL HASSANI BERKANE ،
63300، berkane maroc

HAITA ORIPRO شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية(
وعنو ن مقرها  إلجتماعي 17 زيقة 
حسين  لورطا�سي حي  لقدس بركان 

- 63300 بركان  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.1869

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
حل  تقرر   2021 أبريل   09 في   ملؤرخ 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
رأسمالها  مبلغ    HAITA ORIPRO
مقرها  وعنو ن  درهم   100.000
 إلجتماعي 17 زيقة حسين  لورطا�سي 
بركان   63300  - بركان  حي  لقدس 

 ملغرب يتيجة 1 :  قفا1  لشركة.
و حدد مقر  لتصفية ب 17 زيقة 
بركان  حي  لقدس  حسين  لورطا�سي 

- 63300 بركان  ملغرب. 
و عين:

 لسيد)ة( عبد  ملومن   يوسفي و 
381 حي  ملقاومة  زيقة   21 عنو يه) ( 
بركان 63300 بركان  ملغرب كمصفي 

)ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود   
على  لصالحيات  ملخولة   ملفروضة 
تبليغ  محل  و  محل  ملخابرة  لهم 
 لعقود و  لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : 
32 شارع بئر  يزر ن حي  لحسني بركان

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   10 بتاريخ  ببركان    البتد ئية 

2021 تحت رقم 261/2021.
218I

 ملركز  لجهوي لالستثمار لجهة  لعيون  لساقية 

 لحمر ء

EYG
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 ملركز  لجهوي لالستثمار لجهة 
 لعيون  لساقية  لحمر ء

صندوق  لبريد 2266 ، 70000، 
 لعيون  ملغرب

EYG شركة ذ ت مسؤولية محدودة 
ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي حي  لقدس 
تجزئة  لوفاق 1500 رقم 17  لعيون 

- 70000  لعيون  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
36195

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   11
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

.EYG : إلقتضاء بمختصر تسميتها 
أعما1   : بإيجاز  غرض  لشركة 
 - -  ملستلزمات  ملكتبية   لبناء 
وأعما1  لنظافة  و لنظافة   لحر سة 
 - -  لخدمات  معد ت  لبناء  بيع   -
 - و لسياحة  أعما1  لهندسة  ملديية 
و لخشب  أعما1  لنجارة  لكهربائية 
معد ت  وصياية  وتركيب  و ألملنيوم 
وتكنولوجيا  و لحريق  ومو د  لسالمة 
 ملعلومات - جميع  ألنشطة  ملتعلقة 
تجارة   - بالنقل  لفعاليات  لسياحية 
تجارة  إلكسسو ر ت   -  ألسماك 
ومعد ت  و ألثاث   إللكترويية 

تكنولوجيا  ملعلومات.

و الستير د   لتجارة  لعامة 
تسويق  ملأكوالت   - و لتصدير 
معد ت  وإصالح  صياية   -  لبحرية 
بالطاقات  ملتجددة   لصيد  ملتعلقة 
وطاقة  وخاصة  لطاقة  لشمسية   ،

 لرياح
 ، إعادة  لتحريج   -  لعمل  لزر عي 
أعما1  لحضاية ،  لتحلية ،  إلبادة ، 

 لتطهير
أعما1   - مكافحة  لحشر ت 
-  لتجارة  و لعص  -  ملروية   لخر طة 
 - أعما1  لدهان   - -  ملنسوجات 
ميكاييكا  ملركبات - تنظيم  لفعاليات 
و ألعما1  -  لخدمات  و ملطاعم 

 ملتنوعة -  لتجارة  لعامة
جميع  لعمليات   ، عامة  وبصفة 
و لعقارية  و ملالية   لتجارية 
وتقديم  و ألور ق  ملالية  و لصناعية 
مباشر  بشكل   لخدمات  ملتعلقة 
ورد  بما  جزئًيا  أو  كلًيا  مباشر  غير  أو 
أعاله أو من  ملحتمل أن تعزز تطوير 

وتوسيع  لشؤون  الجتماعية..
حي   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
 لقدس تجزئة  لوفاق 1500 رقم 17 

 لعيون - 70000  لعيون  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : بوبكر   لسيدة  لسالكة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيدة  لسالكة بوبكر عنو يه) ( 
حي  لقدس تجزئة  لوفاق 1500 رقم 

17  لعيون 70000  لعيون  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيدة  لسالكة بوبكر عنو يه) ( 
حي  لقدس تجزئة  لوفاق 1500 رقم 

17  لعيون 70000  لعيون  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   05 بتاريخ  بالعيون    البتد ئية 

2021 تحت رقم 1382/2021.

219I

CABINET LAAFOU CONSEIL

ID PAYSAGES
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسما1  لشركة

CABINET LAAFOU CONSEIL

تجزئة  الكولين 2 رقم 5 عمارة 

ماتينيون  لطابق 2 رقم 7 سيدي 

معروف  لد ر  لبيضاء ، 20150، 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب

ID PAYSAGES شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي زيقة 3 

 RUE 3 ROUGET ( غوجي دوليسل

DE L’ISLE ( - 20000  لد ر  لبيضاء   

 ملغرب.

رفع رأسما1  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.113685

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

رفع  تم   2021 أبريل   21 في   ملؤرخ 

رأسما1  لشركة بمبلغ قدره »50.000 

إلى  درهم« أي من »110.000 درهم« 

»160.000 درهم« عن طريق :  تقديم 

حصص يقدية أو عينية.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 11 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 777992.

250I

Marketing1ever

مركتين4ايفر
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

Marketing1ever

 DR CHAOUF AL AZZOUZIA

 N° 381 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

مركتين1 يفر شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي دو ر 

شعوف  لعزوزية رقم 381 مر كش - 

10000 مر كش  ملغرب
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تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

113753

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقايون  تم   2021 مارس   26

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

مركتين1 يفر.

:  لتسوق  بإيجاز  غرض  لشركة 

 اللكتروني.

دو ر   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

381 مر كش -  شعوف  لعزوزية رقم 

10000 مر كش  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (   كزين  إبر هيم   لسيد 

 382 رقم  شعوف  لعزوزية  دو ر 

10000  مر كش   ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو يه) (   كزين  إبر هيم   لسيد 

 382 رقم  شعوف  لعزوزية  دو ر 

10000  مر كش   ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

أبريل   01 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم -.

251I

CABINET RAMI EXPERTISE

STATION AXE SARL-AU
إعالن متعدد  لقر ر ت

CABINET RAMI EXPERTISE
  Espace Rihab Fés, Avenue Allal

 ben Abdellah Immb D, N°56,
 5ème étage Bureau 30 ، 30000،

Fés, Maroc
STATION AXE SARL-AU »شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد«

وعنو ن مقرها  الجتماعي: 132 
 ملنطقة  لصناعية ، طريق عين 
 لشق ، مكتب رقم 1 ، فاس - 

30000 فاس  ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.61189

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
تم  تخاذ   2021 فبر ير   25 في   ملؤرخ 

 لقر ر ت  لتالية: 
قر ر رقم 1:  لذي ينص على مايلي: 

بيع أسهم  لشركة
قر ر رقم 2:  لذي ينص على مايلي: 

تغيير  ملسير
قر ر رقم 3:  لذي ينص على مايلي: 

تحويل  ملقر  الجتماعي
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
بند رقم 6:  لذي ينص على مايلي: 
بيع أسهم  لشركة من  لسيد  لنو يتي 
محمد لفائدة  لسيد محمد  الدري�سي
على  ينص  11:  لذي  رقم  بند 
»محمد  الدري�سي«  تسمية  مايلي: 

كمسير جديد لشركة
بند رقم 1:  لذي ينص على مايلي: 
تحويل  ملقر  الجتماعي من »متجر رقم 
1 قطعة م ن 88 تجزئة  اليدلس عين 
»132  ملنطقة  فاس«  لى   لشقف 
 ، عين  لشق  طريق   ،  لصناعية 

مكتب رقم 1 ، فاس«
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 لتجارية بفاس  بتاريخ 10 ماي 2021 

تحت رقم 2263.

252I

موروكو كومبتونس  كاويت

CASCHINA DEI POLLI
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

موروكو كومبتونس  كاويت
شقة 17  لطابق 1 برج منارة 2 

مدخل   شارع عبد  لكريم  لخطابي 
، 10000، مر كش  ملغرب

CASCHINA DEI POLLI  شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي شقة  
17 لطابق  1برج منارة 2 مدخل   

شارع عبد  لكريم  لخطابي  - 10000 
مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
111709

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   05
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. CASCHINA DEI POLLI
مقاو1    -  : بإيجاز  غرض  لشركة 

 إلد رة  لزر عية
-  تربية  لدجاج  لبياض

أي  , قتناء  تأجير  إليجار,تأجير    -
ملكية زر عية.

شقة    : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
مدخل     2 منارة  1برج  17 لطابق  
شارع عبد  لكريم  لخطابي  - 10000 

مر كش  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 300   : ماريو  بريفيدي   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 700   : كريستا1  زهر ء   لسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  ماريو  بريفيدي   لسيد 
إقامة  لكتبية  محمد  لرحيمني  زيقة 
مر كش   10000 جليز    2 شقة   2

 ملغرب.
 لسيدة زهر ء كريستا1 عنو يه) ( 
إقامة  لكتبية  محمد  لرحيمني  زيقة 
مر كش   10000 جليز    2 شقة   2

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (  ماريو  بريفيدي   لسيد 
إقامة  لكتبية  محمد  لرحيمني  زيقة 
مر كش   10000 جليز    2 شقة   2

 ملغرب
 لسيدة زهر ء كريستا1 عنو يه) ( 
إقامة  لكتبية  محمد  لرحيمني  زيقة 
مر كش   10000 جليز    2 شقة   2

 ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   10 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 123891.
253I

 ئتمايية بوعرفة

STE AMGHAR CASH
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 ئتمايية بوعرفة
رقم19 زيقة  لد ر  لبيضاء بوعرفة 
بوعرفة، 61200، بوعرفة  ملغرب

STE AMGHAR CASH شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي  لساحة 

 ملركزية تالسينت - 61152 تالسينت 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
909

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   25
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
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ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.AMGHAR CASH
-تحويل   : بإيجاز  غرض  لشركة 
و  مالية-  د ء  وساطة   المو 1- 

 ستخالص  لفو تر  ملختلفة.
:  لساحة  عنو ن  ملقر  الجتماعي 
 ملركزية تالسينت - 61152 تالسينت 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 20.000 رأسما1  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
200 حصة    :  لسيد  مغار  حمد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد  مغار  حمد عنو يه) (  لحي 
تالسينت   61152 تالسينت   لجديد 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد  مغار  حمد عنو يه) (  لحي 
تالسينت   61152 تالسينت   لجديد 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   11 بتاريخ  بفجيج    البتد ئية 

2021 تحت رقم 18/2021.

255I

 ئتمايية بوعرفة

STE ZOLAY TRANS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 ئتمايية بوعرفة
رقم19 زيقة  لد ر  لبيضاء بوعرفة 
بوعرفة، 61200، بوعرفة  ملغرب
STE ZOLAY TRANS شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 

03 زيقة تيزييت - 61200 بوعرفة 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

901

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   05

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.ZOLAY TRANS

يقل   : بإيجاز  غرض  لشركة 

 لبضائع لحساب  لغير.

 03 رقم   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

زيقة تيزييت - 61200 بوعرفة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 20.000 رأسما1  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 100   : هللا  عبد   لسيد  عمير 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 100   : رشيد  بوعيشة   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  هللا  عبد   لسيد  عمير 
رقم 03 زيقة تيزييت 61200 بوعرفة 

 ملغرب.

عنو يه) (  رشيد  بوعيشة   لسيد 

 61100 حي  لتقدم  و رز ز ت  زيقة 

تاوريرت  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو يه) (  هللا  عبد   لسيد  عمير 
رقم 03 زيقة تيزييت 61200 بوعرفة 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   03 بتاريخ  بفجيج    البتد ئية 

2021 تحت رقم 11/2021.

256I

fidexpertise

PEINTURE LOUDAYA
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

fidexpertise
13 زيقة  لقصر لطابق  لخامس 

شقة رقم  10 معارف  لد ر لبيضاء. 
، 20000،  لد ر لبيضاء.  ملغرب

PEINTURE LOUDAYA شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي دو ر 

 لبوهالي رقم 125  الد  حمد 1 د ر 
بوعزة  لبيضاء - 20330  لبيضاء 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
501707

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 مارس   03
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.PEINTURE LOUDAYA
:  ستير د  بإيجاز  غرض  لشركة 

وتصدير
توزيع  لطالء

تصنيع  لطالء.
دو ر   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
د ر   1 125  الد  حمد  رقم   لبوهالي 
20330  لبيضاء   - بوعزة  لبيضاء 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد لحسن ياقي  :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 لسيد لحسن ياقي  : يقدية بقيمة 
100 درهم.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  ياقي   لحسن   لسيد 
 1 125  الد  حمد  دو ر  لبوهالي رقم 
20330  لبيضاء  بوعزة  لبيضاء  د ر 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (  ياقي   لحسن   لسيد 
لحسن ياقي  20330  لبيضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 01 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 777000.
257I

VIP TOURS

شركة فب تور
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

VIP TOURS
 قامة تاشفين  لشقة 30 زيقة 

يعقوب  ملريني  قامة تاشفين  لشقة 
30 زيقة يعقوب  ملريني، 10000، 

MAROC مر كش
شركة فب تور شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة)في طور  لتصفية(
وعنو ن مقرها  إلجتماعي  قامة 
تاشفين رقم 30  لطابق  لر بع 

زيقة يعقوب  ملريني جليز - 10000 
مر كش  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.17219
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
حل  تقرر   2021 أبريل   23 في   ملؤرخ 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
رأسمالها  مبلغ  تور   فب  شركة 
مقرها  وعنو ن  درهم   200.000
 30 رقم  تاشفين   إلجتماعي  قامة 
يعقوب  ملريني  زيقة   لطابق  لر بع 
جليز - 10000 مر كش  ملغرب يتيجة 
توقف  يتيجة  متوقف  نشاط   :  1
وكاالت  آل  من  مجموعة  مع   لعمل 

سفار.
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تجزئة  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 

لال  8  لطابق  لسفلي  رقم  ياسمينة 

حية تاركة - 10000 مر كش  ملغرب. 

و عين:

و  عبد  اله   لجازولي    لسيد)ة(  

 8 رقم  ياسمينة  تجزئة  عنو يه) ( 

 لطابق  لسفلي لال حية تاركة 10000 

مر كش  ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   12 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 123996.

258I

CABINET LAAFOU CONSEIL

VALORIS CAPITAL SA
تعيين مدير عام

CABINET LAAFOU CONSEIL

تجزئة  الكولين 2 رقم 5 عمارة 

ماتينيون  لطابق 2 رقم 7 سيدي 

معروف  لد ر  لبيضاء ، 20150، 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب

VALORIS CAPITAL SA شركة  

 ملساهمة

وعنو ن مقرها  الجتماعي 333 طريق 

 لجديدة  - -  لد ر  لبيضاء    ملغرب.

تعيين مدير عام
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.221155

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
تقرر   2021 أبريل   01 في   ملؤرخ 

مخلص  سيدي  تعيين  لسيد)ة(  

لشركة  عاما  مدير   حبتى  إلدري�سي  

 01 بتاريخ   VALORIS CAPITAL SA

أبريل 2021

فيما  وتتمثل  لصالحيات  ملخولة 

يلي:  لتسييرتحت مسؤوليته  لشركة 

لدى  لغير  كامل  بشكل  تمثيلها  و 

يخولها  بالصالحيات  لتي  دون  ملس 

جمعية  و  ملجلس  الد رة   لقايون 

 ملساهمين .

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 11 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 777991.

259I

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

بـيـتــــروكــــاد  بــروبيـريــتــي
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

ALEXANDRIS COMPTA - SARL
 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE
 LIBERTE N° 97 - CASABLANCA
 20.000 ----، 20، CASABLANCA

MAROC
بـيـتــــروكــــاد  بــروبيـريــتــي  شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي 10 شــارع 

 لحــريـــة   لطــابـــق   لثـــالـــث  شقـــة رقـــم 
5  -- 20120  لبيضــاء   ملــغــــرب  
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

502.053
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   07
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

بـيـتــــروكــــاد  بــروبيـريــتــي .
منعــش   : بإيجاز  غرض  لشركة 

عقـــاري و تـــاجـــر في  لـعـقـــار .
عنو ن  ملقر  الجتماعي : 10 شــارع 
 لحــريـــة   لطــابـــق   لثـــالـــث  شقـــة رقـــم 

5  -- 20120  لبيضــاء   ملــغــــرب  .
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
رأسما1  لشركة:   مبلغ 

6.000.000 درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد حســـام شبــاكـــو  :  30.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 15.000   : قــديـــري   عـلــي   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 لسيد عثمــان قــديـــري  :  15.000 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  شبــاكـــو  حســـام   لسيد 
 3 شـقـــة   1 وفــــا  لطـابـق  تجـــزئـــة   71

28810  ملحمـديــة   ملــغــــرب .
عنو يه) (  قــديـــري   عـلــي   لسيد 
 1 13 شقة  عمـارة  بوسكــورة  سعــد ء 
بـوسكـورة  لنـو صر   ملدينة  لخضـر ء 

27182  لبيضــاء   ملــغــــرب .
عنو يه) (  قــديـــري  عـثمـــان   لسيد 
سيــدي   207 منضـرويــا  تجــزئــة 

مـعــروف  20520  لبيــضــاء  ملــغــــرب .
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (  شبــاكـــو  حســـام   لسيد 
 3 شـقـــة   1 وفــــا  لطـابـق  تجـــزئـــة   71

28810  لبيضــاء    ملــغــــرب 
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 06 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 777.281.

260I

FIDUHOUSE

BL ALIANCE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FIDUHOUSE
رقم 6 مكاتب طيبة زيقة غسان 
كنفاني ، 30000، فاس  ملغرب

BL ALIANCE شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع 
عال1 بن عبد هللا مكاتب عال1 بن 
عبد هللا رقم 30  لطابق  لثالث  - 

30000 فاس  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

67763
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 مارس   21
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 BL  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.ALIANCE
مركز   : بإيجاز  غرض  لشركة 

 التصا1.
شارع   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
بن  عال1  مكاتب  هللا  عبد  بن  عال1 
 - 30  لطابق  لثالث   رقم  هللا  عبد 

30000 فاس  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   500   : أحمد  لبهي   لسيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 لسيد بشار عبد هللا :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 13 عنو يه) (  أحمد  لبهي   لسيد 
طريق  فاس  جنان  أمالك  تجزئة 

 يموز ر  30000 فاس  ملغرب.
عنو يه) (  هللا  عبد  بشار   لسيد 

فرنسا 95300  وسني فرنسا.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 13 عنو يه) (  أحمد  لبهي   لسيد 
طريق  فاس  جنان  أمالك  تجزئة 

 يموز ر  30000 فاس  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 لتجارية بفاس  بتاريخ 11 ماي 2021 

تحت رقم 2285.
261I

GRAO-PARA

GRAO-PARA
إعالن متعدد  لقر ر ت

GRAO-PARA
 N 131 Immeuble 9, Residence
 Bassatine I, Avenue Tarik Ibn
Ziad ، 12050، Temara Maroc

 GRAO-PARA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد«



11145 الجريدة الرسميةعدد 5666 - 21 شو 1 1112 )2 يوييو 2021) 

 N° 131, :وعنو ن مقرها  الجتماعي
 IMMEUBLE 9, RESIDENCE

 BASSATINE I, AVENUE TARIK
IBN ZIAD   - 12000 تمارة  ململكة 

 ملغربية.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.131135

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
تم  تخاذ   2021 أبريل   21 في   ملؤرخ 

 لقر ر ت  لتالية: 
قر ر رقم 1:  لذي ينص على مايلي: 
 ستقالة  لسيد محمد  لسكيري من 

منصبه كشريك ومسيرمشارك
قر ر رقم 2:  لذي ينص على مايلي: 
تحويل حصص إجتماعية  لى  لسيد 

حمزة  لسايح
قر ر رقم 3:  لذي ينص على مايلي: 

تغيير  لشكل  لقايوني للشركة
على  ينص  1:  لذي  رقم  قر ر 
مايلي: تعديل مترتب للنظام  ألسا�سي 

للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
بند رقم 3:  لذي ينص على مايلي: 
 »GRAO-PARA« :تأخذ  لشركة  سم
ذ ت  محدودة  مسؤولية  ذ ت  شركة 
 GP أو  الختصار   لشريك  لوحيد 

 SARL AU
بند رقم 7:  لذي ينص على مايلي: 
لشركة  يجلب  حمزة  لسايح   لسيد 

مبلغ مائة ألف درهم
بند رقم 8:  لذي ينص على مايلي: 
بمبلغ  ما1  لشركة  رأس  تحديد  تم 
100000.00 درهم )مائة ألف درهم( 
حصة  )ألف(   1000 إلى  مقسمة 
درهم(  )مائة  درهم   100.00 بقيمة 
للمساهم  بالكامل  منها مخصص  كل 

 لوحيد  لسيد حمزة  لسايح
على  ينص  15:  لذي  رقم  بند 
مايلي: تم تعيين حمزة  لسايح مسير  

وحيد  للشركة لفترة غير محدودة
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   11 بتاريخ  بتمارة    البتد ئية 

2021 تحت رقم 1051.
262I

FIDUCOMPETENCES

جي ماب بروديكت
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FIDUCOMPETENCES

 RUE MUSTAPHA EL MAANI

 ETAGE 3 N IMMEUBLE 219،

20140، CASABLANCA MAROC

جي ماب بروديكت شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي زيقة 

مصطفى  ملعاني طابق 3  - 20000 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

502613

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 ماي   05

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 إلقتضاء بمختصر تسميتها : جي ماب 

بروديكت.

:  لتجارة  بإيجاز  غرض  لشركة 

عبر  اليترييت.
زيقة   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

 20000  -   3 طابق  مصطفى  ملعاني 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : معروف  جال1   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

  : بابة  فياللي  علي  محمد   لسيد 

500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  معروف  جال1   لسيد 

3 شارع  لحسن   قامة فلوريان شقة 

 لثاني  28000  ملحمدية   ملغرب .

بابة  فياللي  علي  محمد   لسيد 

 25 رقم  سهام  تجزئة  عنو يه) ( 

20000  لد ر  1كاليفورني   لطابق 

 لبيضاء  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

بابة  فياللي  علي  محمد   لسيد 

 25 رقم  سهام  تجزئة  عنو يه) ( 

20000  لد ر  1كاليفورني   لطابق 

 لبيضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 11 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 778011.

263I

BUREAU NAJAH

HI2M
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

BUREAU NAJAH

شارع  ألمير موالي عبد هللا رقم 17 

 لعيون ، 70000،  لعيون  ملغرب

HI2M شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي مدينة 

 لوحدة بلوك E رقم 207  لعيون  - 

70000  لعيون   ملغرب.

تحويل   ملقر  الجتماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.26789

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

2021 تم  تحويل   07 أبريل   ملؤرخ في 

من  للشركة   ملقر  الجتماعي  لحالي 

 207 رقم   E بلوك  »مدينة  لوحدة 

70000  لعيون   ملغرب«   -  لعيون  

151 حي  إلى »شارع عمر  ملختار رقم 
70000  لعيون     -  لقدس  لعيون  

 ملغرب«.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

أبريل   07 بتاريخ  بالعيون    البتد ئية 

2021 تحت رقم 1159.

261I

BUREAU NAJAH

HI2M
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
توسيع نشاط  لشركة 

BUREAU NAJAH

شارع  ألمير موالي عبد هللا رقم 17 

 لعيون ، 70000،  لعيون  ملغرب

مسؤولية  ذ ت  شركة   HI2M

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

مدينة  مقرها  الجتماعي  وعنو ن 
 - 207  لعيون   رقم   E بلوك   لوحدة 

70000  لعيون   ملغرب.

توسيع نشاط  لشركة
في  لسجل  لتجاري  رقم  لتقييد 

.26789

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تمت   2021 أبريل   07 في   ملؤرخ 

نشاط  إلى  إضافة  ألنشطة  لتالية 

 لشركة  لحالي :

وصرف  ألمو 1  تحويل  خدمات 

كر ء    - -  إلستشار ت  لقايويية 

 لسيارت بدون سائق .

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني   

أبريل   07 بتاريخ  بالعيون    البتد ئية 

2021 تحت رقم 1159.

265I

BUREAU NAJAH

HI2M
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

BUREAU NAJAH

شارع  ألمير موالي عبد هللا رقم 17 

 لعيون ، 70000،  لعيون  ملغرب

HI2M  شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي مدينة 

 لوحدة بلوك E رقم 207  لعيون  - 

70000  لعيون  ملغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.26789
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بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تعيين  تم   2021 أبريل   07 في   ملؤرخ 
مسير جديد للشركة  لسيد)ة( زفري  

علي  كمسير وحيد
تبعا لقبو1  ستقالة  ملسير.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
أبريل   07 بتاريخ  بالعيون    البتد ئية 

2021 تحت رقم 1159.
267I

BUREAU NAJAH

HI2M
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

BUREAU NAJAH
شارع  ألمير موالي عبد هللا رقم 17 
 لعيون ، 70000،  لعيون  ملغرب

HI2M شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي مدينة 
 لوحدة بلوك E رقم 207  لعيون  - 

70000  لعيون   ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.26789

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تمت   2021 أبريل   07 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
بد دي  )ة(  تفرح   تفويت  لسيد 
أصل  من  حصة  جتماعية   1.000
)ة(  لفائدة   لسيد  حصة   1.000
أبريل   07 بتاريخ  لحسن   بن  منينة 

.2021
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني   
أبريل   07 بتاريخ  بالعيون    البتد ئية 

2021 تحت رقم 1159.
268I

MAIROUCHE FISC

BABATI
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
قفل  لتصفية

MAIROUCHE FISC
155 شارع محمد  لسادس  قامة 

سلمى  لطابق  الو1 رقم 03 كلميم ، 
81000، كلميم  ملغرب

BABATI شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي : رقم 

95 شارع محمد لسادس كلميم - 
81000 كلميم  ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.1775
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
حل  تقرر   2021 ماي   05 في   ملؤرخ 
مسؤولية  ذ ت  شركة   BABATI
مبلغ  ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 
وعنو ن  درهم   100.000 رأسمالها 
شارع   95 رقم  مقرها  إلجتماعي 
 81000  - كلميم  محمد لسادس 
كلميم  ملغرب يتيجة 1 قر ر  لشريك 

 لوحيد .
و عين:

بهيد   محمود    لسيد)ة( 
شارع   95 رقم  عنو يه) (  و 
كلميم   81000 محمد لسادس  

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 
 95 رقم  وفي   2021 ماي   05 بتاريخ 
شارع محمد لسادس كلميم - 81000 

كلميم  ملغرب.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   10 بتاريخ  بكلميم    البتد ئية 

2021 تحت رقم 199/2021.

270I

TRUST FOR LEGAL CONSULTATION SARL

SALMA FASHION CHIC
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 TRUST FOR LEGAL
CONSULTATION SARL

 RCE MAKKA MOKARAMA N°7
 RUE SIOUL HAY OUAFAE 2

ROUTE SEFROU ، 30000، فاس 
 ملغرب

 SALMA FASHION CHIC

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 137 
زيقة 11 جنان  ليمني  لجنايات - 

30000 فاس  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
67755

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   06
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.SALMA FASHION CHIC
مؤسسة   : بإيجاز  غرض  لشركة 
)توظيف  لصناعة  ملالبس  صناعية 

ما ال يزيد عن عشرة أشخاص(.
عنو ن  ملقر  الجتماعي : رقم 137 
 - جنان  ليمني  لجنايات   11 زيقة 

30000 فاس  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : سعيد   لسيد  لسهت 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو يه) (  سعيد   لسيد  لسهت 
جنان  لسر ج   1 زيقة  مكرر   10

 لجنايات 30000 فاس  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (  سعيد   لسيد  لسهت 
جنان  لسر ج   1 زيقة  مكرر   10

 لجنايات 30000 فاس  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 لتجارية بفاس  بتاريخ 13 ماي 2021 

تحت رقم 2262.
271I

aice compta

ARTIFOOD
إعالن متعدد  لقر ر ت

aice compta
 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc
ARTIFOOD »شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة«
وعنو ن مقرها  الجتماعي: تجزئة 

 لعمرية زيقة 31 رقم 36 عين  لشق 
- -  لبيضاء   ملغرب .

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.111517
بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 19 غشت 2012
تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 

قر ر رقم 1:  لذي ينص على مايلي: 
من  لعنو ن  يقل  ملكتب  ملسجل 
 لقديم: تجزئة  لعمرية شارع 31 رقم 
إلى  لعنو ن  لجديد:  عين  لشق   36
تجزئة  لربح  لطابق  ألر�سي شارع   1

 لقدس رقم 716 عين  لشق
قر ر رقم 2:  لذي ينص على مايلي: 
زيادة رأس  ملا1 بمبلغ 1.100.000,00 
600.000,00 درهم  ليرتفع من  درهم 
بمو زية  درهم   2.000.000,00 إلى 
 لذمم  ملدينة  لسائلة و ملستحق من 

 لحسابات  لجارية
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
بند رقم 1:  لذي ينص على مايلي: 
إلى  لعنو ن  يقل  ملكتب  ملسجل  
تجزئة  لربح  لطابق   1  لجديد: 
716 عين  رقم   ألر�سي شارع  لقدس 

 لشق
ينص  6.7:  لذي  رقم  بند 
رأس  ملا1  زيادة  مايلي:  على 
إلى  600.000،00درهم   من 
وإنشاء  درهم   2.000.000،00

20.000 سهم بقيمة 100 درهم 
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 10 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 
شتنبر 2012 تحت رقم 00506821.

272I
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CABINET JOUDY CONSEIL

 SERVICES SOLAR
 COMPAGNY

سيغڤيس صوالر كومپاني

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
حل شركة

CABINET JOUDY CONSEIL

 Fiduciaire 15 Rue Champigny

 3ème étage Bd Emile Zola،

20310، Casablanca Maroc

 SERVICES SOLAR COMPAGNY

)سيغڤيس صوالر كومپاني( شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية(

وعنو ن مقرها  إلجتماعي  10 زيقة 

 لحرية  لطابق  لثالث  لشقة رقم 6  

- 20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.367655

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

حل  تقرر   2021 أبريل   30 في   ملؤرخ 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 

 SERVICES SOLAR COMPAGNY

مبلغ  كومپاني(   صوالر  )سيغڤيس 
وعنو ن  درهم   50.000 رأسمالها 
زيقة  لحرية   10 مقرها  إلجتماعي  

 -   6 رقم   لطابق  لثالث  لشقة 

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب 

يتيجة 1 : مقت�سى قر ر  لجمع  لعام 

 2021 أبريل   30 بت ريخ   إلستثنائي 
,تقرر

طرف  من  -  لحل  لمبکرللشركة 

 لسید كما1  لخلفت  بتد ء من هن  

آلتا ریخ؛ 

كما1  لخلفت  تعیين  لسید 

للشركة٬تخويله  لسلط  مصفی  

من  لتصفية  للتمكن   ملطلقة 

 لنه ئية للشركة؛ 

من  كما1  لخلفت  .إعف ء  لسید 

مه مه کمسير.
و حدد مقر  لتصفية ب  10 زيقة 

 لحرية  لطابق  لثالث  لشقة رقم 6 - 

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب. 

و عين:

و  كما1    لخلفت   لسيد)ة( 
طابق  زيقة  لريا�سي   13 عنو يه) ( 

20000  لد ر  لبيضاء   ,  7 شقة   5

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود   

على  لصالحيات  ملخولة   ملفروضة 

تبليغ  محل  و  محل  ملخابرة  لهم 

 لعقود و  لوثائق  ملتعلقة بالتصفية 
زيقة  لحرية  لطابق  لثالث   10   :

 لشقة رقم 6  لد ر  لبيضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 12 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 778192.

273I

STE DOMICILE CONSEIL

 STE SPECIAL TRAV IRRIG
SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

STE DOMICILE CONSEIL

AV MED V ، 35100، جرسيف 

 ملغرب

 STE SPECIAL TRAV IRRIG SARL

AU  شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي  مللك 

 ملسمى دكان  لخمار،  لكائن 

بزيقة  إلتحاد جرسيف.  - 35100 

جرسيف  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2073

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   29

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. SPECIAL TRAV IRRIG SARL AU
-در سة   : بإيجاز  غرض  لشركة 

وتجهيز يظام  لري
تجهيزيظام  لطاقة  -أعما1 

 لشمسية
- لتفاوض.

:  مللك  عنو ن  ملقر  الجتماعي 
بزيقة  دكان  لخمار،  لكائن   ملسمى 
 إلتحاد جرسيف.  - 35100 جرسيف 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
  : عبد  لقادر  لتويمي    لسيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عبد  لقادر  لتويمي    لسيد 
ملوية1جرسيف  تجزئة  عنو يه) ( 

35100 جرسيف  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عبد  لقادر  لتويمي    لسيد 
ملوية1جرسيف  تجزئة  عنو يه) ( 

35100 جرسيف  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
12 ماي   البتد ئية بجرسيف  بتاريخ 

2021 تحت رقم 1080/2021.

271I

CANOCAF SARL

IBTISSAM VOYAGES
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

CANOCAF SARL
شارع  لجيش  مللكي زيقة  لخنساء 

رقم 7  لطابق  لثاني رقم 03 
 NADOR ،62000 ،لناظور 

MAROC
 IBTISSAM VOYAGES

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد)في طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إلجتماعي حي  ملطار 
 قامة  لنسيم 1«  موجاب1 » كر ج 
رقم 01 - 62000  لناظور   ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.19059
قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تقرر   2021 أبريل   09 في   ملؤرخ 
محدودة  مسؤولية  ذ ت  شركة  حل 
 IBTISSAM ذ ت  لشريك  لوحيد 
VOYAGES  مبلغ رأسمالها 100.000 
حي  مقرها  إلجتماعي  وعنو ن  درهم 
1«  موجاب1   ملطار  قامة  لنسيم 
62000  لناظور    -  01 رقم  كر ج   «
نشاط  نهاية   -  :  1 يتيجة   ملغرب 

 لشركة.
و حدد مقر  لتصفية ب حي  ملطار 
كر ج   « 1«  موجاب1   قامة  لنسيم 

رقم 01 - 62000  لناظور   ملغرب. 
و عين:

و  جحى   لسيد)ة(  بتسام   
عنو يه) ( حي لعر �سي شارع 35 زيقة 
117 رقم 16 62000  لناظور   ملغرب 

كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   06 بتاريخ  بالناضور    البتد ئية 

2021 تحت رقم 933.
275I

BILLIONAIRE COFFEE - BICOF

 BILLIONAIRE COFFEE -
BICOF

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

BILLIONAIRE COFFEE - BICOF
332 شارع  بر هيم  لرود ني  لطابق 
 لخامس  لشقة 21 إقامة  لريحان 
 ملعاريف  لد ر لبيضاء ، 20300، 

 لد ر لبيضاء  ملغرب
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Billionaire coffee - BICOF شركة 
ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي 332 شارع 
 بر هيم  لرود ني  لطابق  لخامس 
 لشقة 21 إقامة  لريحان  ملعاريف 

 لد ر لبيضاء - 20300  لد ر لبيضاء  
- 20300  لد ر لبيضاء   ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
501109

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   05
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.Billionaire coffee - BICOF
إيتاج كل   : بإيجاز  غرض  لشركة 

 يو ع  لقهوة 
 ستير د و تصدير و بيع كل  يو ع 
حبات  لقهوى و كل  ملكويات و  ملو د 
 لتي لها عالقة بإيتاج و توزيع  لقهوى

إيتاج و توزيع  لتعبئة و  لتغليف 
ملو د  لقهوى و  ملو د  ملكوية لها 

و  لتجارة  لعامة   لبيع،  لشر ء 
كل  يو ع  و  لكل  ملو د  لغذ ئية 

 لقهوى و  لشاي
بيع و شر ء كل آليات صنع و إيتاج 

 لقهوى بكل أصنافها 
آليات  كل  كر ء  و  شر ء  بيع، 
و  و  ملطاعم  تجهيز ت  ملقاهي،  و 

 لفنادق و  لوحد ت  لسياحية .
عنو ن  ملقر  الجتماعي : 332 شارع 
 بر هيم  لرود ني  لطابق  لخامس 
إقامة  لريحان  ملعاريف   21  لشقة 
20300  لد ر لبيضاء    لد ر لبيضاء - 

- 20300  لد ر لبيضاء   ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

حمزة  يت  ويحيان   لسيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
حمزة  يت  ويحيان   لسيد 
عنو يه) ( إقامة  ألمان عمارة 18 رقم 
3 زيقة  ميل بروني ع ب  لد ر لبيضاء 

20082  لد ر لبيضاء   ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
حمزة  يت  ويحيان   لسيد 
عنو يه) ( إقامة  ألمان عمارة 18 رقم 
3 زيقة  ميل بروني ع ب  لد ر لبيضاء 

20082  لد ر لبيضاء   ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 05 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم -.
276I

Trefle Conseil

 DIGITAL DENTAL DESIGN
CLUB

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

Trefle Conseil
 Angle Bd. Zerktouni et Rue
 Soulaimane Azmi ، 20503،

casablanca maroc
 DIGITAL DENTAL DESIGN
CLUB شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي 59 شارع 
 لزرقطوني،  لطابق 6  لرقم 18 - 

20360   لد ر لبيضاء  ملغرب .
تحويل   ملقر  الجتماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.185209
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
2021 تم  تحويل   19 أبريل   ملؤرخ في 
من  للشركة   ملقر  الجتماعي  لحالي 
 6 شارع  لزرقطوني،  لطابق   59«
20360   لد ر لبيضاء   -  18  لرقم 
 ملغرب » إلى »شارع  بن كاتير ، عمارة 

،  إقامة   12 ،  لطابق  ألو1 ، رقم   B
 لبيضاء  ، يعقوب  ملنصور - 10053  

 لد ر لبيضاء   ملغرب ».
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 12 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 778157.

277I

AL HISBA FISC  

AMAZIGH FREE TRADE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

AL HISBA FISC
 AMAL 1 RUE 55  2EME

ETAGE N° 6 SIDI BERNOUSSI-
 CASABLANCA ، 20600،
CASABLANCA MAROC

AMAZIGH FREE TRADE شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي : 108 
إقامة رد د زيقة رحا1 بن  حمد 

 لطابق 6  لشقة 17 بلفدير - 20300 
 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.169611
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تقرر حل   2020 28 دجنبر  في   ملؤرخ 
شركة   AMAZIGH FREE TRADE
مبلغ  ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 
وعنو ن  درهم   100.000 رأسمالها 
رد د  إقامة   108 مقرها  إلجتماعي 
زيقة رحا1 بن  حمد  لطابق 6  لشقة 
20300  لد ر  لبيضاء   - بلفدير   17
 ملغرب يتيجة لتوقف نشاط  لشركة.

و عين:
و  عبد  لسالم    مزيغ   لسيد)ة( 
هللا  لرقم  فضل  تجزئة  عنو يه) ( 
19 تيط مليل 29610  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 
بتاريخ 27 أبريل 2021 وفي 108 إقامة 
بن  حمد  لطابق  رحا1  زيقة  رد د 
20300  لد ر   - بلفدير   17 6  لشقة 

 لبيضاء  ملغرب.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 12 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 778230.

278I

CABINET SALAH AISSE

 BEARD CLUB

GENTLEMEN›S
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

CABINET SALAH AISSE

 ANG BD YACOUB EL

 MANSOUR ET RUE ISHAK

 IBN HANAINE ، 20100،

CASABLANCA MAROC

Beard Club Gentlemen›s شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 28 زيقة 

موليير - 20001  لد ر لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

502151

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   22

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 Beard : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.Club Gentlemen’s

• وبشكل   : بإيجاز  غرض  لشركة 

أو  جميع  ملعامالت  ملالية   ، أعم 

أو  أو  ملنقولة  أو  لفنية   لتجارية 

 لعقارية  لتي قد تكون مرتبطة بشكل 

مباشر أو غير مباشر بال�سيء  ملذكور 

أعاله ، أو من  ملحتمل أن تعزز تنمية 

 لنشاط  الجتماعي..
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 28  : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
20001  لد ر لبيضاء   - موليير  زيقة 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 10.000 رأسما1  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
  : دوي�سي  محمد  لهادي   لسيد 
100 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
دوي�سي  محمد  لهادي   لسيد 
ماروي   فيلبو   زيقة   ،6 عنو يه) ( 

95210 كورماي فرنسا.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
دوي�سي  محمد  لهادي   لسيد 
ماروي   فيلبو   زيقة   ،6 عنو يه) ( 

95210 كورماي فرنسا
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 10 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 777655.

279I

SFM EXPERTS

GM AFRICA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

SFM EXPERTS
 Boulevard Abdelkrim,16

 Khattabi ، 20500،
CASABLANCA MAROC

GM AFRICA شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 51 زيقة 
 لتباري    متد د  ملعارف - 20500 

 لد ر  لبيضاء  ململكة  ملغربية
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

502203
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   20
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 GM  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.AFRICA
 1-  : بإيجاز  غرض  لشركة 
وتسويق  و لتصدير   الستير د 
بصناعة  و ملو د  ملتعلقة   ملنتجات 

 لطاقة  لشمسية  لكهروضوئية
-2 تاجر معد ت أو لوحات للطاقة 

 لشمسية أو  لرياح
جميع  ملركبات  وتوزيع  -3تجارة 
سيما  وال   ، أو  ملستعملة  ،  لجديدة 
جميع أيو ع  ملركبات أو أدو ت  لنقل 

 لكهربائية.
51 زيقة   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
 20500  -  لتباري    متد د  ملعارف 

 لد ر  لبيضاء  ململكة  ملغربية.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 FADL INVEST :  900  لشركة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
  Othman AIOUCHE :  لسيد 
100 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لشركة FADL INVEST عنو يه) ( 
زيقة  لتباري    متد د  ملعارف   51
20500  لد ر  لبيضاء  ململكة 

 ملغربية.
 Othman AIOUCHE  لسيد 
بال  ملدينة- تجزئة   ،19 عنو يه) ( 
20500  لد ر  لبيضاء  كاليفورييا 

 ململكة  ملغربية.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 Othman AIOUCHE  لسيد 
بال  ملدينة- تجزئة   ،19 عنو يه) ( 
20500  لد ر  لبيضاء  كاليفورييا 

 ململكة  ملغربية
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 07 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 777161.
280I

CABINET RAMI EXPERTISE

EL CUERPO SARL
إعالن متعدد  لقر ر ت

CABINET RAMI 

 ,EXPERTISE Espace Rihab Fés

Avenue

 Immb Abdellah ben Allal étage

 5ème N°56, D, Fés, ،30000 ،

 30 Bureau CUERPO EL Maroc

 SARL »ملسؤولية ذ ت شركة 

 ملحدودة« وعنو ن مقرها  الجتماعي: 

 لطابق  ألر�سي تجزئة وديع رقم 21 

طريق  يموزر فاس - 30000 فاس 

 ملغرب .

 »إعالن متعدد  لقر ر ت« 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

 65655.

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

تم  تخاذ   2021 ماي   03 في   ملؤرخ 

 لقر ر ت  لتالية: 

قر ر رقم :1  لذي ينص على مايلي: 

:  ملساهمة  لعينية  رأس  ملا1  زيادة 

و ملساهمة  لنقدية 

قر ر رقم :2  لذي ينص على مايلي: 

توسيع غرض  لشركة وتبعا لذلك تم 

مقتضيات  لنظام  ألسا�سي  تعديل 

 لتالية: 

بند رقم :6  لذي ينص على مايلي: 

حسب  ملساهمة  رأس  ملا1  زيادة 

 1110000 قدره  مالي  بمبلغ   لعينية 

بمبلغ  و ملساهمة  لنقدية   « »درهم 

مالي قدره300000« درهم« 

بند رقم :3  لذي ينص على مايلي: 

باضافة  غرض  لشركة  توسيع 

*«مركز  لتنحيف * لنصح في  لتغذية 

على  لتغذية  لشخصية  ،  لتدريب 

*بيع  د ئم  بشكل  *إز لة  لشعر 

 لعطور« 

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 لتجارية بفاس بتاريخ 11 ماي 2021 

تحت رقم .2298

282I

FIDUCOMPETENCES

أدفيركوم
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

FIDUCOMPETENCES

 RUE MUSTAPHA EL MAANI

 ETAGE 3 N IMMEUBLE 219،

20140، CASABLANCA MAROC

أدفيركوم شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة)في طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 219 زيقة 

مصطفى  ملعاني  لطابق 3 - 20110 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.310683

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

حل  تقرر   2021 مارس   09 في   ملؤرخ 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 

 100.000 رأسمالها  مبلغ  أدفيركوم  

 219 درهم وعنو ن مقرها  إلجتماعي 

 -  3 مصطفى  ملعاني  لطابق  زيقة 

20110  لد ر  لبيضاء  ملغرب يتيجة 

1 : قرر  الجتماع  لعام ، بعد مالحظة 

 ، في  ستمر رية  لنشاط   لصعوبات 

حل  لشركة مبكًر .

و حدد مقر  لتصفية ب 219 زيقة 

 20110 -  3 مصطفى  ملعاني  لطابق 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب. 

و عين:

و  بشارة  محمد    لسيد)ة( 

شارع  سقيف  زيقة   126 عنو يه) ( 

50000  لجديدة  محمد  لخامس 

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 11 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 777896.

283I
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SUD INVEST CONSULTING

MYBAYT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

SUD INVEST CONSULTING
زيقة  لقبطان  ريكي  قامة  يزيس 

 GUELIZ، 11 لطابق 2  لشقة رقم 
40000، MARRAKECH MAROC
MYBAYT شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
 AV وعنو ن مقرها  إلجتماعي

 ABDELKRIM EL KHATTABI RES
 JAWAD IMM 109 APPT N° 13
3EME ETAGE  - 10000 مر كش 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

111837
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 ماي   12
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.MYBAYT
غرض  لشركة بإيجاز : بيع وشر ء 

 لعقار ت.
 AV  : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
 ABDELKRIM EL KHATTABI RES
 JAWAD IMM 109 APPT N° 13
مر كش   3EME ETAGE  - 10000

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد  مين   لهو جي :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 500  لسيد ورز زي محمد منير :  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (   لسيد  مين   لهو جي 
مر كش 1000 مر كش  ملغرب.

منير  محمد  ورز زي   لسيد 
مر كش   1000 مر كش  عنو يه) ( 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (   لسيد  مين   لهو جي 

مر كش 10000 مر كش  ملغرب
منير  محمد  ورز زي   لسيد 
مر كش   10000 مر كش  عنو يه) ( 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   12 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 121008.

281I

AL HISBA FISC  

PMPARTNERS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

AL HISBA FISC
 AMAL 1 RUE 55  2EME

ETAGE N° 6 SIDI BERNOUSSI-
 CASABLANCA ، 20600،
CASABLANCA MAROC

PMPARTNERS شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية(
وعنو ن مقرها  إلجتماعي برج 
كريسطا1 1  لطابق 10 شارع 

 ملوحدين - 20600  لد ر  لبيضاء 
 ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.317355
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
حل  تقرر   2021 أبريل   08 في   ملؤرخ 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
رأسمالها  مبلغ    PMPARTNERS
مقرها  وعنو ن  درهم   500.000
1  لطابق  كريسطا1  برج   إلجتماعي 
20600  لد ر   - شارع  ملوحدين   10
توقف   :  1 يتيجة   لبيضاء  ملغرب 

نشاط  لشركة.

برج  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
شارع   10 1  لطابق  كريسطا1 
20600  لد ر  لبيضاء   -  ملوحدين 

 ملغرب. 
و عين:

 لسيد)ة( عصام    هد  و عنو يه) ( 
ص ب 3915  لرياض 13311 3915 
)ة(  كمصفي   لرياض  لسعودية 

للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 12 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 778191.
285I

societe menara marrakech conseil plus

SOCIETE NICHE PERFUMES
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 societe menara marrakech
conseil plus

 resdidence dar saada II IMM. 15
 BUREAU N°1 MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC
 SOCIETE NICHE PERFUMES

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي  قامة د ر 
 لسعادة 2 عمارة 15 مكتب رقم 1  - 

10000 مر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
111757

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   19
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.SOCIETE NICHE PERFUMES
-1مقاو1   : بإيجاز  غرض  لشركة 

تعبئة وتغليف
-2تاجر أو وسيط يقوم باالستير د 

و لتصدير
-3مقاو1 إد رة عمليات  لخدمة.

عنو ن  ملقر  الجتماعي :  قامة د ر 
 لسعادة 2 عمارة 15 مكتب رقم 1  - 

10000 مر كش  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : تريبش  ملهدي   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو يه) (  تريبش  ملهدي   لسيد 
مجموعة  9  بر ج  لكتبية   ملحاميد 
 10000   6 شقة    21 عمارة   11

مر كش  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (  تريبش  ملهدي   لسيد 
مجموعة  9  بر ج  لكتبية   ملحاميد 
 10000   6 شقة    21 عمارة   11

مر كش  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   11 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 1123913.

287I

FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

RIAD SMARA
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
قفل  لتصفية

 FINANCE PERFORMANCE
CONSEIL

تقاطع شارع موالي رشيد و عبد 
 لكريم  لخطابي،عمارة مركز أعما1 
جليز،   لطابق  لثالث، مكتب رقم 

21 ، 10000، مر كش  ملغرب
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RIAD SMARA شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي : 6 عرصة 

 لحوتة  - 10000 مر كش  ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.21517

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

2020 تقرر حل  31 أكتوبر   ملؤرخ في 

RIAD SMARA شركة ذ ت مسؤولية 

مبلغ  ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 
وعنو ن  درهم   100.000 رأسمالها 

عرصة  لحوتة    6 مقرها  إلجتماعي 

يتيجة  مر كش  ملغرب   10000  -

لالزمة  يظر   لصعوبة  الستثمار 

 لحالية.

و عين:

   SAUGNAC  لسيد)ة( 

 13Chemin  ) (و عنو يه MONIQUE

des meneaux 33880 Saint-

 Caprais de Bordeaux France

كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 

رياض  وفي   2021 مارس   31 بتاريخ 

 لزيتون  لقديم ، درب جديد رقم 90 

- 10000 مر كش  ملغرب.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   11 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 123961.

288I

cabinet comptable aziz

GUERCIF MATERIAUX
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  لشكل  لقايوني للشركة

cabinet comptable aziz

2 زيقة 1  لعهد  لجديد  بن  مسيك 

، 20150،  لد ر لبيضاء  ملغرب

GUERCIF MATERIAUX شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

و عنو ن مقرها  الجتماعي 17 

مكرر زيقة كرسيف  - 20000 

 لد ر لبيضاء .

تحويل  لشكل  لقايوني للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.116565
قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
2021 تم تحويل  12 فبر ير   ملؤرخ في 
 لشكل  لقايوني للشركة من »شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة« إلى »شركة 
ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد«.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 15 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

مارس 2021 تحت رقم 9816.
289I

cabinet comptable aziz

KOUCHEL SERVICE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

cabinet comptable aziz
2 زيقة 1  لعهد  لجديد  بن  مسيك 

، 20150،  لد ر لبيضاء  ملغرب
KOUCHEL SERVICE شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي زيقة 
ركر كة إقامة الكورييش  عمارة 

2 رقم 1 بوركون - 20010 
 لد ر لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
192113

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 فبر ير   08
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.KOUCHEL SERVICE
تجارة   : بإيجاز  غرض  لشركة 

 ألجهزة  ملعلوماتية.

زيقة   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
 2 عمارة  الكورييش   إقامة  ركر كة 
رقم 1 بوركون - 20010  لد ر لبيضاء 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : رشيد   لسيد  ملكاوي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو يه) (  رشيد   لسيد  ملكاوي 
13 موالي  6 رقم  إقامة  لفضل زيقة 

رشيد 20670  لد ر لبيضاء  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (  رشيد   لسيد  ملكاوي 
13 موالي  6 رقم  إقامة  لفضل زيقة 

رشيد 20670  لد ر لبيضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 26 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر ير 2021 تحت رقم 7165.
291I

cabinet comptable aziz

BOUZOGA GAZ
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

cabinet comptable aziz
2 زيقة 1  لعهد  لجديد  بن  مسيك 

، 20150،  لد ر لبيضاء  ملغرب
BOUZOGA GAZ شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي زيقة 
ركر كة إقامة الكورييش  عمارة 

2 رقم 1 بوركون - 20010 
 لد ر لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
192111

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 فبر ير   08

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.BOUZOGA GAZ
غرض  لشركة بإيجاز : تاجر غاز 

مضغوط.
زيقة   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
 2 عمارة  الكورييش   إقامة  ركر كة 
رقم 1 بوركون - 20010  لد ر لبيضاء 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد شطاش مصطفى :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
مصطفى  شطاش   لسيد 
 35 رقم  تعاويية  لوفاء  عنو يه) ( 

 لدروة  26202 برشيد  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
مصطفى  شطاش   لسيد 
 35 رقم  تعاويية  لوفاء  عنو يه) ( 

 لدروة  26202 برشيد  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 26 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر ير 2021 تحت رقم 7161.

292I

CANOCAF SARL

LAARI.SAMMAR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

CANOCAF SARL
شارع  لجيش  مللكي زيقة  لخنساء 

رقم 7  لطابق  لثاني رقم 03 
 NADOR ،62000 ،لناظور 

MAROC
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LAARI.SAMMAR شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي : دو ر لعري 
بني شيكر - 62302  لناظور  ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.17505
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
حل  تقرر   2021 مارس   12 في   ملؤرخ 
ذ ت  شركة   LAARI.SAMMAR
رأسمالها  مبلغ   ملسؤولية  ملحدودة 
مقرها  وعنو ن  درهم   100.000
 - شيكر  بني  لعري  دو ر   إلجتماعي 
 -1 يتيجة  62302  لناظور  ملغرب 

نهاية نشاط  لشركة.
و عين:

و  محمد   للوس   لسيد)ة( 
شيكر  بني  لعري  دو ر  عنو يه) ( 
62302  لناظور   ملغرب كمصفي )ة( 

للشركة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 
بتاريخ 17 مارس 2021 وفي دو ر لعري 
بني شيكر - 62302  لناظور   ملغرب.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 البتد ئية بالناضور  بتاريخ 06 أبريل 

2021 تحت رقم 677.

293I

cabinet comptable aziz

ORIENTAL PHOENIX
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

cabinet comptable aziz
2 زيقة 1  لعهد  لجديد  بن  مسيك 

، 20150،  لد ر لبيضاء  ملغرب
ORIENTAL PHOENIX شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي زيقة 
ركر كة إقامة الكورييش  عمارة 

2 رقم 1 بوركون - 20010 
 لد ر لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
193273

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 يناير   22
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.ORIENTAL PHOENIX
تشغيل   : بإيجاز  غرض  لشركة 

وإد رة  ملقاهي و ملطاعم.
زيقة   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
 2 عمارة  الكورييش   إقامة  ركر كة 
رقم 1 بوركون - 20010  لد ر لبيضاء 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
500 حصة    : دكار    لسيد جو د 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 لسيد  لتباري فخر :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو يه) (  فخر   لسيد  لتباري 
1  ملدينة  ش   1 ع  سيريا  إقامة 
 27182 بوسكورة   لخضر ء 

 لد ر لبيضاء  ملغرب.
 لسيد جو د دكار  عنو يه) ( 652 
 20220 فاتح  أللفة  تجزئة  لحاج 

 لد ر لبيضاء  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (  فخر   لسيد  لتباري 
1  ملدينة  ش   1 ع  سيريا  إقامة 
 22718 بوسكورة   لخضر ء 

 لد ر لبيضاء  ملغرب
 لسيد جو د دكار  عنو يه) ( 652 
 20220 فاتح  أللفة  تجزئة  لحاج 

 لد ر لبيضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 05 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

مارس 2021 تحت رقم 8508.

291I

مكتب  ملحاسبة  لفا�سي

LES JARDINS DE CABO
إعالن متعدد  لقر ر ت

مكتب  ملحاسبة  لفا�سي
1 عال1 بن عبد هللا شقة رقم 1 ، 

93000، تطو ن  ملغرب
LES JARDINS DE CABO »شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة«
وعنو ن مقرها  الجتماعي: مكتب 
رقم 01،  قامة  ، والية سايتر، 
ساحة  لجوالن، شارع  لجوالن. 
تطو ن 93000 تطو ن  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.3559
بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
تم  تخاذ   2021 أبريل   26 في   ملؤرخ 

 لقر ر ت  لتالية: 
قر ر رقم 1:  لذي ينص على مايلي: 
هبة  لسيد حسن  لرباحي للحصص 
سليم  :  لسيد  لفائدة   الجتماعية  
 لرباحي )1231حصة(،  لسيد ياسين 

 لرباحي )711حصة(
قر ر رقم 2:  لذي ينص على مايلي: 
تنصيب  لسيد سليم  لرباحي كمسير 

للشركة.
قر ر رقم 3:  لذي ينص على مايلي: 
تحيين  لبنود 6 و 7 و 17 من  لنظام 

 ألسا�سي للشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
بند رقم 6 :  لحصص:  لذي ينص 
على مايلي: يقدم  لشركاء  ملساهمات 
رباحي  حسن  وهم:  لسيد   ، يقًد  
سليم  ،  لسيد  درهم(   2961000(
،  لسيد  درهم(   1266000( رباحي 
 ، درهم(   772000( رباحي  ياسين 

 لسيدة دينا  لقادري )1000 درهم(
رأسما1  لشركة:   :  7 رقم  بند 
رأسما1  يبلغ  مايلي:  على  ينص   لذي 
5000000 درهم. مقسم  لى   لشركة 
5000 حصة  جتماعية بقيمة 1000 
مدفوعة  و  مكتتبة  للحصة،  درهم 
بما  للشركاء  ومخصصة  بالكامل 
 : يتناسب مع مساهماتهم وهي كاآلتي 
 لسيد حسن  لرباحي )2961 حصة(، 

 لسيد سليم  لرباحي )1266 حصة(، 

)772 حصة(،  ياسين  لرباحي   لسيد 

 لسيدة دينا قاديري )01 حصة(.  

و المضاء:  :  لتسيير   17 رقم  بند 

تم   : مايلي:  لتسيير  على  ينص   لذي 

تنصيب  لسيد حسن  لرباحي و لسيد 

للشركة  كمسير ن  سليم  لرباحي 

تلتزم   : -  المضاء  محدودة.  غير  ملدة 

و لعمليات  بجميع  ألعما1   لشركة 

بالتوقيع  ملشترك للسيد  بها   ملتعلقة 

حسن  لرباحي و  لسيد سليم  لرباحي. 

 لباقي لم يتغير. 

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   01 بتاريخ  بتطو ن    البتد ئية 

2021 تحت رقم 0991.

295I

GREEN WORKSHOP

GREEN WORKSHOP
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

 ذ ت  لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

GREEN WORKSHOP

 HAY EL ANDALOUSS N 614 ،

15400، TIFLET MAROC

GREEN WORKSHOP شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي حي  لسالم 

آيت قمرة رقم 71  لطابق  ألو1 - 

93200  ملضيق  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

29117

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 مارس   26

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
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عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.GREEN WORKSHOP
خدمات   : بإيجاز  غرض  لشركة 

 لبناء و  لتجارة.
حي   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
71  لطابق  رقم  قمرة  آيت   لسالم 

 ألو1 - 93200  ملضيق  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
حي  عنو يه) (  أور م  طارق   لسيد 
تيفلت   15100    611 رقم   أليدلس 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
حي  عنو يه) (  أور م  طارق   لسيد 
تيفلت   15100    611 رقم   أليدلس 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
أبريل   06 بتاريخ  بتطو ن    البتد ئية 

2021 تحت رقم 1153.

297I

CABINET CADRE CONSEIL

MHAMID  LUXURY CAMPS
إعالن متعدد  لقر ر ت

CABINET CADRE CONSEIL
 N° 113 AV MY RACHID
 OUARZAZATE ، 45000،
OUARZAZATE MAROC

 MHAMID  LUXURY CAMPS
»شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة«
وعنو ن مقرها  الجتماعي: دو ر 

قصر بويو محاميد  لغزالن ز كورة - 
17102 ز كورة  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.2875
بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
تم  تخاذ   2021 أبريل   15 في   ملؤرخ 

 لقر ر ت  لتالية: 

على  ينص  01:  لذي  رقم  قر ر 
على  و  ملصادقة  مايلي:   ملو فقة 
جميع  لحصص  ململوكة  تفويت 
 MIENTKA BRENDA للسيدة 
للمقتني  لسيد   ALLENSWORTH
بهد   صبح  و  محمد  لخليل  سباعي 
رأسما1  حصص  جميع  يملك 

 لشركة. 
على  ينص  02:  لذي  رقم  قر ر 
 MIENTKA مايلي:  ستقالة  لسيدة 
من   BRENDA ALLENSWORTH
كمسيرة  مهامها  من  وجردها   لشركة 
سباعي  وتعيين  لسيد   للشركة. 
للشركة  جديد  مسير  محمد  لخليل 

لفترة غير محددة. 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
على  ينص  01:  لذي  رقم  بند 
مايلي: تعديل  لفصل 07 من  لقايون 
تفويت  على  ينص   السا�سي  لدي 
للشريك  رأسما1  لشركة  حصص 

 لوحيد.
على  ينص  02:  لذي  رقم  بند 
مايلي: تعديل  لفصل 15 من  لقايون 
تعيين  على  ينص   السا�سي  لدي 

 ملسير  لجديد للشركة.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   01 بتاريخ  بز كورة    البتد ئية 

2021 تحت رقم 188.
298I

fudben

TRANS ARTISTE SARL شركة
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

توسيع نشاط  لشركة 

fudben
-71شارع  ملسيرة  لناظور، 62000، 

 لناظور  ملغرب
 TRANS ARTISTE SARL شركة
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  الجتماعي شارع 
 ملغرب  لعربي رقم 1 - 62000  

 لناظور  ملغرب.
توسيع نشاط  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.21201

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
 ملؤرخ في 03 ماي 2021 تمت إضافة 
نشاط  لشركة  إلى   ألنشطة  لتالية 

 لحالي :
للغيردون  يقل  لبضائع  - ضافة 

تغيير  لنشاطات  لسابقة..
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني   
ماي   06 بتاريخ  بالناضور    البتد ئية 

2021 تحت رقم 923.
299I

cabinet comptable aziz

YATTA INFO
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

cabinet comptable aziz
2 زيقة 1  لعهد  لجديد  بن  مسيك 

، 20150،  لد ر لبيضاء  ملغرب
YATTA INFO شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي زيقة 
ركر كة إقامة الكورييش  عمارة 

2 رقم 1 بوركون - 20010 
 لد ر لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
192119

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 يناير   08
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 YATTA : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.INFO
تجارة   : بإيجاز  غرض  لشركة 

 ألجهزة  ملعلوماتية.
زيقة   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
 2 عمارة  الكورييش   إقامة  ركر كة 
رقم 1 بوركون - 20010  لد ر لبيضاء 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : يوسف   عطة   لسيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  يوسف   عطا   لسيد 
 20670  2 رقم   15 بلوك  لالمريم  حي 

 لد ر لبيضاء  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (  يوسف   عطة   لسيد 
 20670  2 رقم   15 بلوك  لالمريم  حي 

 لد ر لبيضاء  ملغرب
تم  إليد ع  لقايوني ب-  بتاريخ 26 

فبر ير 2021 تحت رقم 7168.

300I

مكتب  لجرودي

BUS FAN
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

مكتب  لجرودي
شارع 18 يويبر رقم 21  لناضور ، 

62000،  لناضور  ملغرب
BUS FAN شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع 
 لحسن  لثاني رقم 137 62000 

 لناضور  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : في 

طور  اليجاز
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 ماي   06
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 BUS  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.FAN



عدد 5666 - 21 شو 1 1112 )2 يوييو 2021)الجريدة الرسمية   11154

يقل   : بإيجاز  غرض  لشركة 
 ملسافرين و  ستير د قطع  لغيار.

شارع   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
 62000  137 رقم   لحسن  لثاني 

 لناضور  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : جما1  قوضاض   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 500   :  لسيد  يوب  قوضاض 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 : جما1  قوضاض   لسيد 

50.000درهم بقيمة 100 درهم.
 :  لسيد  يوب  قوضاض 

50.000درهم بقيمة 100 درهم.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد جما1  قوضاض عنو يه) ( 
شارع  لحسن  لثاني رقم 137 62000 

 لناضور  ملغرب.
 لسيد  يوب  قوضاض عنو يه) ( 
شارع  لحسن  لثاني رقم 137 62000 

 لناضور  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد جما1  قوضاض عنو يه) ( 
شارع  لحسن  لثاني رقم 137 62000 

 لناضور  ملغرب
 لسيد  يوب  قوضاض عنو يه) ( 
شارع  لحسن  لثاني رقم 137 62000 

 لناضور  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   12 بتاريخ  بالناضور    البتد ئية 

2021 تحت رقم 977.
301I

Trefle Conseil

SPOTFIT
إعالن متعدد  لقر ر ت

Trefle Conseil
 Angle Bd. Zerktouni et Rue
 Soulaimane Azmi ، 20503،

casablanca maroc
SPOTFIT »شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة ذ ت  لشريك  لوحيد«
وعنو ن مقرها  الجتماعي: 59 شارع 

 لزرقطوني  لطابق 6 رقم 18 - -  
 لد ر  لبيضاء    ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.111339
بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
تم  تخاذ   2021 أبريل   09 في   ملؤرخ 

 لقر ر ت  لتالية: 
على  ينص  1:  لذي  رقم  قر ر 
مايلي: توسيع غرض  لشركة بإضافة 
شر ء  ملباني   *  :  ألنشطة  لتالية 
و ألر �سي وأي ممتلكات أخرى للتأجير 
* إلنعاش  أو  لبيع.  أو  إلستغال1 

 لعقاري وشر ء جميع  ألر �سي
على  ينص  2:  لذي  رقم  قر ر 
شارع   59  : من  يقل  ملقر  مايلي: 
18   لد ر  رقم   6  لزرقطوني  لطابق 
 لبيضاء  لى شارع محمد بن عبد هللا،  
OCEANES3-B3،  لطابق  ألر�سي 

 لرقم 6،  لد ر  لبيضاء مارينا 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
على  ينص  و1:  لذي   3 رقم  بند 
من   1 و ملادة   3 تعديل  ملادة  مايلي: 

 لنظام  ألسا�سي
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 12 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 778158.
302I

STE FIDNEJ BUREAU SARL

SOCIETE MEKOS SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

STE FIDNEJ BUREAU SARL
 BD MED V ROUTE DE

 FES-TAOUNATE ، 34000،
TAOUNATE MAROC

 SOCIETE MEKOS SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي مركز 
سيدي عبد  لرحمان بني  ويجل 

تافر وت طهر  لسوق - 31000 

تاويات  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

1851

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 ماي   11

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.SOCIETE MEKOS SARL AU

-تجارة   : بإيجاز  غرض  لشركة 

قطع و غيار  لسيار ت  ملستعملة

- الستير د و  لتصدير.

مركز   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

بني  ويجل  عبد  لرحمان  سيدي 

تافر وت طهر  لسوق - 31000 تاويات 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 50.000 رأسما1  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد سعيد  لكوال :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  سعيد  لكوال   لسيد 
فاس  بنسودة  حي  لوحدة   868 رقم 

30100 فاس  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو يه) (  سعيد  لكوال   لسيد 
فاس  بنسودة  حي  لوحدة   868 رقم 

30100 فاس  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   11 بتاريخ  بتاويات    البتد ئية 

2021 تحت رقم 262.

303I

SAGASUD

COPENHAGEN TRADING
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

SAGASUD

شارع  المير موالي عبد هللا رقم 23 

 LAAYOUNE، 70000، لعيون 

LAAYOUNE  ملغرب

 COPENHAGEN TRADING

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع 

 سكيكيمة زيقة بوذييب رقم 82 

 لعيون - 70000  لعيون  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

36517

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   26

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.COPENHAGEN TRADING

:  لتجارة  بإيجاز  غرض  لشركة 

و  تصدير  الليات  و   لعامة  ستير د 

قطع  لسيار ت .

شارع   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

 82 رقم  بوذييب  زيقة   سكيكيمة 

 لعيون - 70000  لعيون  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : محمد  لعامري   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 لسيد محمد  لعامري : 100.000 

بقيمة 100 درهم.
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و لعائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  محمد  لعامري   لسيد 

عمارة  هللا  عبد  بن  عال1  شارع   21

س شقة 11 حسان   حسان  10000 

 لرباط  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو يه) (  محمد  لعامري   لسيد 

عمارة  هللا  عبد  بن  عال1  شارع   21

س شقة  11 حسان  10000  لرباط 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   06 بتاريخ  بالعيون    البتد ئية 

2021 تحت رقم -.

305I

cabinet comptable aziz

QUALITY PACKAGING
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

cabinet comptable aziz

2 زيقة 1  لعهد  لجديد  بن  مسيك 

، 20150،  لد ر لبيضاء  ملغرب

QUALITY PACKAGING  شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي زيقة 

ركر كة إقامة الكورييش عمارة 

2 رقم 1 بوركون  - 20010  

 لد ر لبيضاء .  ملغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.378009

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

تعيين  تم   2021 مارس   16 في   ملؤرخ 

للشركة  لسيد)ة(  جديد  مسير 

تيسفوتار   ملصطفى كمسير وحيد

تبعا لقبو1  ستقالة  ملسير.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 26 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

مارس 2021 تحت رقم 11797.

307I

SAGASUD

 STE AMADORES DE
 LA LOGISTIQUE ET DE

TRANSPORT
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

SAGASUD

شارع  المير موالي عبد هللا رقم 23 

 LAAYOUNE، 70000، لعيون 

LAAYOUNE  ملغرب

 STE AMADORES DE

 LA LOGISTIQUE ET DE

TRANSPORT شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي مدينة 

 لوفاق بلوك ه رقم 758  لعيون - 

70000  لعيون  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

35771

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 فبر ير   25

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

 AMADORES DE LA LOGISTIQUE

.ET DE TRANSPORT

يقل   : بإيجاز  غرض  لشركة 

نشاط  كل  لحساب  لغير   لبضائع 

يتعلق بالنقل بصفة عامة.

مدينة   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

 - 758  لعيون  رقم  ه  بلوك   لوفاق 

70000  لعيون  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لسيد يوسف اليصاري 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 : اليصاري  يوسف   لسيد 
100.000 بقيمة 100 درهم.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد يوسف اليصاري عنو يه) ( 
 71000   322 رقم   02 حي  لنور 

بوجدور  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد يوسف اليصاري عنو يه) ( 
 71000   322 رقم   02 حي  لنور 

بوجدور  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
19 مارس  بتاريخ  بالعيون    البتد ئية 

2021 تحت رقم -.
308I

bercy conseils

OBKA TRAVE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

bercy conseils
 APPT 13 IMM 6 COMPLEXE MY

 ISMAIL V.N ، 50000، meknes
maroc

OBKA TRAVE شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

 IMM 6 وعنو ن مقرها  إلجتماعي
 APPT 9 COMPLEXE MOULAY
ISMAIL VN  - 50000  مكناس 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

53191
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   05
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 OBKA : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.TRAVE

 : بإيجاز  غرض  لشركة 
. PROMOTION IMMOBILIERE

 IMM 6  : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
 APPT 9 COMPLEXE MOULAY
مكناس    ISMAIL VN  - 50000

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 310   : بووساي  خالد   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 لسيد أسامة لعميم :  330 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
حصة   330   : يجمي  بدر   لسيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 31000  : بووساي  خالد   لسيد 

بقيمة 100 درهم.
 33000  : لعميم  أسامة   لسيد 

بقيمة 100 درهم.
 لسيد بدر يجمي : 33000 بقيمة 

100 درهم.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو يه) (  بووساي  خالد   لسيد 
27 تجزئة  لزهر ء  لزرهويية  50000 

مكناس  ملغرب.
عنو يه) (  لعميم  أسامة   لسيد 
وردة  سيدي  لورزيغي   16 رقم 

50000 مكناس  ملغرب.
رقم  عنو يه) (  يجمي  بدر   لسيد 
321  كد 1 50000 مكناس  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 
ومو طن مسيري  لشركة:

عنو يه) (  لعميم  أسامة   لسيد 
وردة  سيدي  لورزيغي   16 رقم 

50000 مكناس  ملغرب
عنو يه) (  بووساي  خالد   لسيد 
27 تجزئة  لزهر ء  لزرهويية  50000 

مكناس  ملغرب
رقم  عنو يه) (  يجمي  بدر   لسيد 

321  كد 1 50000 مكناس  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   07 بتاريخ  بمكناس    لتجارية 

2021 تحت رقم 2317.
310I
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cabinet comptable aziz

ART PLATRE PRESTIGE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

cabinet comptable aziz
2 زيقة 1  لعهد  لجديد  بن  مسيك 

، 20150،  لد ر لبيضاء  ملغرب
ART PLATRE PRESTIGE  شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي زيقة 
ركر كة إقامة الكورييش عمارة 

2 رقم 1 بوركون - 20010 
 لد ر لبيضاء .  ملغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.372821
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تعيين  تم   2020 دجنبر   22 في   ملؤرخ 
للشركة  لسيد)ة(  جديد  مسير 

بنلعاد1   رشيد كمسير وحيد
تبعا لقبو1  ستقالة  ملسير.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 08 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 13760.
311I

SALAMA BF

.UNITED.M.A
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

SALAMA BF
دو ر  لدهرة طريق مكناس  لبرج 
خنيفرة ، 51000، خنيفرة  ملغرب

UNITED.M.A. شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي تويرس 

دو ر أمهروق لهري  ملركز خنيفرة - 
51000 خنيفرة  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.2339
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تمت   2021 ماي   05 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :

موية  بشار  )ة(  تفويت  لسيد 
أصل  من  حصة  جتماعية   100
100 حصة لفائدة   لسيد )ة( طارق  

حفيان بتاريخ 05 ماي 2021.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني   
ماي   10 بتاريخ  بخنيفرة    البتد ئية 

2021 تحت رقم 183.

313I

FIDUCIAIRE AL QODS

STE MENSAD TRAV
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL QODS
 ANGLE AV MED V ET 363

 HASSAN II 3° ETAGE، 23000،
BENI MELLAL MAROC

STE MENSAD TRAV شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
 BD MED وعنو ن مقرها  إلجتماعي

 V IMMEUBLE 7 N° 6 - 23000
BENI MELLAL MAROC

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
11183

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   26
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.MENSAD TRAV
 : بإيجاز  غرض  لشركة 
 Entrepreneur de travaux divers

.ou construction
 BD MED : عنو ن  ملقر  الجتماعي
 V IMMEUBLE 7 N° 6 - 23000

.BENI MELLAL MAROC

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لسيد  لسعودي  ملنيار 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد  لسعودي  ملنيار عنو يه) ( 

 والد  عريبة  والد مبارك 23000 بني 

مال1  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد  لسعودي  ملنيار عنو يه) ( 

 والد  عريبة  والد مبارك 23000 بني 

مال1  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

12 ماي   البتد ئية ببني مال1  بتاريخ 

2021 تحت رقم 551.

315I

ste al moustakbal conseil

STE S2AS TRAV SARL
إعالن متعدد  لقر ر ت

ste al moustakbal conseil

 9rue rahal meskini v.n app 11

bureau et 3 ، 30000، fes maroc

STE S2AS TRAV SARL »شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة«

 N° 136 :وعنو ن مقرها  الجتماعي

 LOT MY DRISS ZOUAGHA BAS

 FES  1 ETAGE  FES 30000 FES

.MAROC

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.60989

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

تم  تخاذ   2021 فبر ير   21 في   ملؤرخ 

 لقر ر ت  لتالية: 

ينص على  2337:  لذي  قر ر رقم 

تعيين مسير  و  مايلي:  ستقالة مسير 

جديد  و تغيير  لنشاط                       

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

على  ينص  17:  لذي  رقم  بند 
مايلي:  ستقالة مسير و تعيين مسيير 

جديد
بند رقم 3:  لذي ينص على مايلي:  

تعديل  لنشاط   
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 لتجارية بفاس  بتاريخ 17 ماي 2021 

تحت رقم 2337.

317I

distra conseils

JARDAMAL
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

distra conseils
رقم 2 بلوك 21  لطابق  لثاني  لحي 
 لحسني ، 10000، مر كش  ملغرب
JARDAMAL شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي دو ر 

بوخاوة جماعة تمازوزت سيدي عبد 
هللا غيات مر كش - 10000 مر كش 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
111725

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   05
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.JARDAMAL
مقاو1   -  : بإيجاز  غرض  لشركة 

 لتشجير أو صياية  لحد ئق  لعامة
و  الشغا1  في  لبناء  مقو1   -

 ملختلفة
أو  في  لنباتات  ألشجار  تاجر 

 لشجير ت.
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دو ر   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
بوخاوة جماعة تمازوزت سيدي عبد 
10000 مر كش   - هللا غيات مر كش 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد جما1 بوسوريف :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد جما1 بوسوريف عنو يه) ( 
دو ر بوخاوة جماعة تمازوزت سيدي 
 10000 مر كش  غيات  هللا  عبد 

مر كش  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد جما1 بوسوريف عنو يه) ( 
دو ر بوخاوة جماعة تمازوزت سيدي 
 10000 مر كش  غيات  هللا  عبد 

مر كش  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   10 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 5832.
318I

STE HAZR sarl

STE HAZR sarl
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

STE HAZR sarl
 Massira 2 bloc 3 n37 ، 35020،

Taza taza
STE HAZR sarl شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
 Massira 2 وعنو ن مقرها  إلجتماعي
bloc 3 n37 - 35020 TAZA TAZA

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
6001

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   26
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.HAZR sarl
 voies de  : غرض  لشركة بإيجاز 
 communication, canalisation

.d’eau et egouts
 Massira : عنو ن  ملقر  الجتماعي
 2 bloc 3 n37 - 35020 TAZA

.TAZA
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 900   : يوسف   لسيد  لسويط 
حصة بقيمة 90.000 درهم للحصة .
 لسيدة لغمام آسية :  100 حصة 

بقيمة 10.000 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد  لسويط يوسف  عنو يه) ( 
 Massira 2 bloc 3 n 35  35020

.TAZA TAZA
 n عنو يه) (  آسية  لغمام   لسيدة 
 197 hay chouhada 35000 TAZA

.TAZA
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد  لسويط يوسف  عنو يه) ( 
 Massira 2 bloc 3 n 35 35020

TAZA TAZA
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 البتد ئية بتازة  بتاريخ 11 ماي 2021 

تحت رقم 267/2021.
319I

TGE FIDUS

LA CASCATA
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

TGE FIDUS
شارع  لزرقطوني كما1 بارك سايتر 

عمارة B رقم 39  لطابق 6 ، 28810، 
 ملحمدية  ملغرب

LA CASCATA شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد)في 

طور  لتصفية(
وعنو ن مقرها  إلجتماعي 165 كناني  

- 20800  ملحمدية  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.10763

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
حل  تقرر   2021 أبريل   28 في   ملؤرخ 
ذ ت  محدودة  مسؤولية  ذ ت  شركة 
 لشريك  لوحيد LA CASCATA  مبلغ 
وعنو ن  درهم   10.000,00 رأسمالها 
 - كناني    165 مقرها  إلجتماعي 
 :  1 يتيجة  20800  ملحمدية  ملغرب 

توقيف نشاط شركة.
 165 ب  مقر  لتصفية  حدد  و 

كناني  - 20800  ملحمدية  ملغرب. 
و عين:

 لسيد)ة( قدور  صبوح و عنو يه) ( 
20830  ملحمدية  والد معزة شالالت 

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
11 ماي   البتد ئية باملحمدية  بتاريخ 

2021 تحت رقم 1115.
320I

TAX MOROCCO CONSULTING

JHN LUX
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

TAX MOROCCO CONSULTING
 BD ABDELMOUMEN IMM
 PASTEUR BUILD 3eme ETG

 N°3 PLACE PASTEUR ، 20360،
CASABLANCA MAOC

JHN LUX شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

)في طور  لتصفية(
وعنو ن مقرها  إلجتماعي زيقة 
ركر كة  قامة  لكورييش  لشقة 

رقم 1  لطبق  لسفلي عمارة 2 
بوركون  لد ر لبيضاء - 20010  

 لد ر لبيضاء  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.382565

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
حل  تقرر   2021 مارس   12 في   ملؤرخ 
ذ ت  محدودة  مسؤولية  ذ ت  شركة 
مبلغ    JHN LUX  لشريك  لوحيد 
وعنو ن  درهم   100.000 رأسمالها 
ركر كة  زيقة  مقرها  إلجتماعي 
 1 رقم   قامة  لكورييش  لشقة 
بوركون   2 عمارة   لطبق  لسفلي 
 لد ر لبيضاء - 20010   لد ر لبيضاء 
مد خيل  تر جع   :  1 يتيجة   ملغرب 

 لشركة بسبب  رتفاع  ملنافسة
تأثر  ملبيعات بسبب  لوباء.

زيقة  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
رقم  ركر كة  قامة  لكورييش  لشقة 
بوركون   2 عمارة  1  لطبق  لسفلي 
 لد ر لبيضاء - 20010   لد ر لبيضاء 

 ملغرب. 
و عين:

 لسيد)ة(  لحسين   لقضيوي 
د ر  تجزئة  عنو يه) (  و   الدري�سي  
26 عين  لشق  01 رقم   لشاوي زيقة 
20170   لد ر لبيضاء   لبيضاء 

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 21 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

مارس 2021 تحت رقم 771612.
321I

مكتب  لجرودي

INTER COCINA
إعالن متعدد  لقر ر ت

مكتب  لجرودي
شارع 18 يويبر رقم 21  لناضور ، 

62000،  لناضور  ملغرب
INTER COCINA »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة«
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وعنو ن مقرها  الجتماعي:  لشطر 

 لر بع   ملنطقة  لصناعية سلو ن 

62000  لناضور  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.9289

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

2021تم  تخاذ  ماي   07 في   ملؤرخ 

 لقر ر ت  لتالية: 

قر ر رقم 1:  لذي ينص على مايلي: 

تمت  بمقت�سى  لجمع  لعام  لعادي 

حسابات  لشركة  على   ملصادقة 

للسنة  ملالية 2020

قر ر رقم 2:  لذي ينص على مايلي: 

و   2020 تحويل  لربح  ملحقق خال1 

ر سما1  يتاءج  لسنو ت  ملاضية  لى 

 لشركة لينتقل من 22.981.000.00 

درهم  لى 27.110.000.00 درهم.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

بند رقم 6:  لذي ينص على مايلي: 

ر سما1  لشركة  صبحت  رفع  بعد 

حصة   11.290 من  تتكون   لشركة 

عبد  كاالتي   لسيد  مقسمة  عينية 

حصة    13.019  لحفيظ  لجرودي 

حصة    635 جميلة   لسيدة  لباز 

318 حصة   لسيد  لجرودي  لهو ري 

و  النسة  لجرودي  سماء 318 حصة

بند رقم 7:  لذي ينص على مايلي: 

 27.110.000.00 ر سما1  لشركة 

درهم مقسم كاالتي   لسيد  لجرودي 

درهم    26.626.500 عبد  لحفيظ 

 391.700.00 جميلة   لسيدة  لباز 

درهو   لسيد  لجرودي  لهو ري 

195.900.00 درهو   النسة  لجرودي 

 سماء 195.900.00 درهم

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   12 بتاريخ  بالناضور    البتد ئية 

2021 تحت رقم 981.

322I

Trefle Conseil

 CHAUD, FROID ET
PASSION

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

إضافة تسمية تجارية أو شعار 

Trefle Conseil
 Angle Bd. Zerktouni et Rue
 Soulaimane Azmi ، 20503،

casablanca maroc
 CHAUD, FROID ET PASSION

»شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد«

وعنو ن مقرها  الجتماعي: 59 شارع 
 لزرقطوني  لطابق 6 رقم 18 - -  

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.
»إضافة تسمية تجارية أو شعار«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.188229
بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
تقرر   2021 أبريل   21 في   ملؤرخ 

إضافة شعار تجاري للشركة وهو:
 SNACK DIDA « et » MADIDA «
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني   
 12 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 778150.

323I

STE CECONA SARL

KALLOUCHE EXPRESS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

STE CECONA SARL
 AV DES FAR 71 2ETAG AV DES
 FAR 74 2ETAG، 62000، nador

maroc
KALLOUCHE EXPRESS شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي تجزئة فتح 
رقم 1937  لعمر ن سلو ن  لناظور 

تجزئة فتح رقم 1937  لعمر ن 
سلو ن  لناظور 62000  لناظور 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

22139

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   20

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.KALLOUCHE EXPRESS
مقاو1   : بإيجاز  غرض  لشركة 

 لنقل  لوطني و  لدولي للغير.

تجزئة   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

سلو ن  1937  لعمر ن  رقم  فتح 

 1937 رقم  فتح  تجزئة   لناظور 

 62000 سلو ن  لناظور   لعمر ن 

 لناظور  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : محمد  قلوش   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 1.000   : خالد   لسيد  ملخلوفي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 لسيد قلوش محمد : 500 بقيمة 

100 درهم.

 لسيد  ملخلوفي خالد : 500 بقيمة 

100 درهم.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد قلوش محمد عنو يه) ( حي 

62000  لناظور  سلو ن  ضرضورة 

 ملغرب.

عنو يه) (  خالد   لسيد  ملخلوفي 

سلو ن   277 حي  لوحدة  لرقم 

62000  لناظور  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد قلوش محمد عنو يه) ( حي 

62000  لناظور  سلو ن  ضرضورة 

 ملغرب.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   11 بتاريخ  بالناضور    البتد ئية 

2021 تحت رقم 963.

321I

 NCCF »NET CONSEIL JURIDIQUE

COMPTABLE ET FISCAL

DUBAL PLUS SARLAU
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 NCCF »NET CONSEIL
 JURIDIQUE COMPTABLE ET

FISCAL
 N°7 PORTE F RESIDENCE

 MANESSMANE BD HASSAN
 II MOHAMMEDIA ، 1،

MOHAMMEDIA MAROC
DUBAL PLUS SARLAU شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي : شارع 
 ملقاومة رياض  لهدى عماة 6 م 

س 15 محل 1   ملحمدية 28830 
 ملحمدية  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
28013

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   11
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.DUBAL PLUS SARLAU
:  لتجارة  بإيجاز  غرض  لشركة 

 لعامة لجميع  ملو د و  ملعد ت
 لتصدير و  الستير د.

شارع   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
م   6 عماة  رياض  لهدى   ملقاومة 
 28830 1   ملحمدية  محل   15 س 

 ملحمدية  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
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 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لسيدة رجر جي سكينة 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيدة رجر جي سكينة عنو يه) ( 
 6 رقم  مصاور  بني  شارع  حي  غر س 

93150  مارتيل  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيدة رجر جي سكينة عنو يه) ( 
 6 رقم  مصاور  بني  شارع  حي  غر س 

93150  مارتيل  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
10 ماي   البتد ئية باملحمدية  بتاريخ 

2021 تحت رقم 1127.

325I

DARAA AUDIT

BEST ISOL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

DARAA AUDIT
 ROUTE BOUSKOURA  PROJET

 GRENN WORK IMM A N°7،
20000،  لد ر  لبيضاء  ملغرب

BEST ISOL شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 10 زيقة 
 لحرية  لطابق 3 شقة 5  - 20000  

 لد ر  لبيضاء   ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

501179
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   19
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 BEST  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.ISOL

أعما1   : بإيجاز  غرض  لشركة 
 لعز1  لحر ري و لعز1  ملائي.

10 زيقة   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
  20000  -   5 3 شقة   لحرية  لطابق 

 لد ر  لبيضاء   ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
  : محمد  لبدر  لبدر وي   لسيد 
500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 
  : يوسف  لبدر  لبدر وي   لسيد 
500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
محمد  لبدر  لبدر وي   لسيد 
عنو يه) (    3 زيقة تحناوت حي  لسالم  

20000  لد ر  لبيضاء   ملغرب.
يوسف  لبدر  لبدر وي   لسيد 
عنو يه) (    3 زيقة تحناوت حي  لسالم  

20000  لد ر  لبيضاء   ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
محمد  لبدر  لبدر وي   لسيد 
عنو يه) (    3 زيقة تحناوت حي  لسالم  

20000  لد ر  لبيضاء   ملغرب
يوسف  لبدر  لبدر وي   لسيد 
عنو يه) (    3 زيقة تحناوت حي  لسالم  

20000  لد ر  لبيضاء   ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 01 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 776911.
326I

AM CONSULTING

ATELIER 99
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

AM CONSULTING
 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD
 RAHA LISSASFA ، 20232،

CASABLANCA MAROC
ATELIER 99  شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي  26 زيقة 

مرس سلطان  لطابق  ألو1 شقة 3  
- 20190  لد ر لبيضاء  ملغرب.
تحويل   ملقر  الجتماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.180207
قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
2021 تم  تحويل   21 أبريل   ملؤرخ في 
 ملقر  الجتماعي  لحالي للشركة من » 
26 زيقة مرس سلطان  لطابق  ألو1 
20190  لد ر لبيضاء   -   3 شقة 
أميوط حي  زيقة   3 »رقم  إلى   ملغرب« 
 ملستشفيات  - 20360  لد ر لبيضاء  

 ملغرب«.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 17 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 778379.

327I

segex

 NAJIB ABDELLAOUI
ARCHITECTURE

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

segex
 rue Abdelkrim Benjelloun IMB

 16  , App 12 FES BP 2324 ،
30000، fes MAROC

 NAJIB ABDELLAOUI
ARCHITECTURE  شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي  عمارة يور 
7 طابق  ألر�سي مكتب رقم 3 شارع 

اللة أمينة حي هيبودروم فاس - 
30000 فاس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
67783

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   27
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 NAJIB : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

. ABDELLAOUI ARCHITECTURE
مهندس   : بإيجاز  غرض  لشركة 

معماري.
عمارة    : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
 3 رقم  مكتب  طابق  ألر�سي   7 يور 
أمينة حي هيبودروم فاس  شارع اللة 

- 30000 فاس  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : عبدالوي  يجيب   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد يجيب عبدالوي عنو يه) ( 
شارع  بن  تجزئة  ياس   8 فيال 
 لخطيب فاس 30000 فاس  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 
ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد يجيب عبدالوي عنو يه) ( 
شارع  بن  تجزئة  ياس   8 فيال 

 لخطيب فاس 30000 فاس  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 لتجارية بفاس  بتاريخ 12 ماي 2021 

تحت رقم 2308.

328I

Soft finances sarl

AGASTRE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

Soft finances sarl
شارع بئر أيزر ن عمارة زينب رقم 1 ، 

16000، سيدي قاسم  لغرب
AGASTRE شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي زيقة 1 رقم 
31 مكرر  لطابق  لسفلي حي  لجديد 

- 16000 سيدي قاسم  ملغرب.
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تحويل   ملقر  الجتماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.27015

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

2021 تم  تحويل   06 أبريل   ملؤرخ في 

للشركة   ملقر  الجتماعي  لحالي 
مكرر  لطابق   31 رقم   1 »زيقة  من 

 لسفلي حي  لجديد - 16000 سيدي 

قاسم  ملغرب« إلى » لطابق  الو1 رقم 

16000 سيدي   - وليلي  تجزئة   1091

قاسم   ملغرب«.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 10 بتاريخ  قاسم   بسيدي   البتد ئية 

ماي 2021 تحت رقم 128.

329I

AMJ MANAGEMENT

MIRACDERMO
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

AMJ MANAGEMENT
زيقة   الردن   قامة يامنة   2  لطابق 

 الو1 رقم 30   طنجة ، 90000، 

طنجة  ملغرب

MIRACDERMO شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع  
 الردن  قامة يمنا 2   في  لطابق  ألو1 

رقم 30 ، طنجة - 90000 طنجة 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

116101

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 ماي   06

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.MIRACDERMO
تسويق   : بإيجاز  غرض  لشركة 
و ألجهزة  مستحضر ت  لتجميل 

 لطبية و ملكمالت  لغذ ئية
شارع    : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
 الردن  قامة يمنا 2   في  لطابق  ألو1 
طنجة   90000  - طنجة   ،  30 رقم 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
100 حصة    :  لسيد  مينى جما1 

بقيمة 1.000 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو يه) (  جما1   لسيد  مينى 
شارع  لشاوية حي س س م ب ع هللا 

مكناس 90000 طنجة  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (  جما1   لسيد  مينى 
شارع  لشاوية حي س س م ب ع هللا 

مكناس 9000 طنجة  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   12 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 212367.

330I

CANOCAF SARL

BOCACION
إعالن متعدد  لقر ر ت

CANOCAF SARL
شارع  لجيش  مللكي زيقة  لخنساء 

رقم 7  لطابق  لثاني رقم 03 
 NADOR ،62000 ،لناظور 

MAROC
BOCACION »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة«
وعنو ن مقرها  الجتماعي: حي 

عاريض 39 شارع 3 رقم 32، محل 
رقم 2 - 62000  لناظور  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.20921

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
تم  تخاذ   2021 أبريل   21 في   ملؤرخ 

 لقر ر ت  لتالية: 
قر ر رقم 1:  لذي ينص على مايلي: 
تفـويت  لحـصص  على   ملصادقة 
أبريل   15 بتاريخ    الجتمـاعـية  ملقررة 
2021 بين  لسيد عاللي عبد  لرحيم، 
من جهة، و  لسيد   لصوفي ياسمينة 

من جهة أخرى
قر ر رقم 2:  لذي ينص على مايلي: 

تعيين مسير جديد للشركة
قر ر رقم 3:  لذي ينص على مايلي: 

مالئمة  لنظام  ألسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
على  ينص  7:  لذي  و   6 رقم  بند 
 1.500( أمين  محمد  مايلي:  لصوفي 
حصة  جتماعية(،  لصوفي ياسمينة 

)1.500 حصة  جتماعية( 
على  ينص  16:  لذي  رقم  بند 
محمد  تعيين  لسيد  لصوفي  مايلي: 
أمين كمسير وحيد للشركة بعد قبو1 
عبد  لرحيم  عاللي   ستقالة  لسيد 

من مهام  لتسيير
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 البتد ئية بالناضور  بتاريخ 09 أبريل 

2021 تحت رقم 718.
331I

CANOCAF SARL

LAARI.SAMMAR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

CANOCAF SARL
شارع  لجيش  مللكي زيقة  لخنساء 

رقم 7  لطابق  لثاني رقم 03 
 NADOR ،62000 ،لناظور 

MAROC
LAARI.SAMMAR  شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة)في طور 
 لتصفية(

وعنو ن مقرها  إلجتماعي دو ر لعري 
بني شيكر - 62302  لناظور  ملغرب.

حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.17505

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

حل  تقرر   2021 مارس   12 في   ملؤرخ 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 

رأسمالها  مبلغ     LAARI.SAMMAR

مقرها  وعنو ن  درهم   100.000

 - شيكر  بني  لعري  دو ر   إلجتماعي 

 -  :  1 يتيجة  62302  لناظور  ملغرب 

نهاية نشاط  لشركة .
و حدد مقر  لتصفية ب دو ر لعري 

بني شيكر - 62302  لناظور  ملغرب. 

و عين:

و  محمد    للوس   لسيد)ة( 

شيكر  بني  لعري  دو ر  عنو يه) ( 

62302  لناظور   ملغرب كمصفي )ة( 

للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 البتد ئية بالناضور  بتاريخ 06 أبريل 

2021 تحت رقم 676.

332I

مكتب محاسبة

 COMPTOIR AGRICOLE DU

TAFILALET
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

 ستدر ك خطٍإ

بالجريدة  وقع  خطٍإ   ستدر ك 

 لرسمية

مكتب محاسبة
بن  عال1  زيقة   2 شقة   11 عمارة 

 ، 200  لرشيدية  ص.ب  هللا  عبد 

52001،  لرشيدية  ملغرب

 COMPTOIR AGRICOLE DU

ذ ت  ملسؤولية  شركة   TAFILALET

 ملحدودة

 RUE مقرها  إلجتماعي  وعنو ن   

 EL HOURIA N° 02 ERRACHIDIA

52000 -  لرشيدية  ملغرب.
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إستدر ك خطٍإ وقع بالجريدة 
 لرسمية عدد 5661 بتاريخ 28 أبريل 

.2021
بدال من : مكتب محاسبة

عمارة 11 شقة 2 زيقة عال1 بن عبد 
هللا ص.ب 200  لرشيدية ، 52001، 

 لرشيدية  ملغرب
 COMPTOIR AGRICOLE DU

TAFILALET شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 02 
زيقة  لحرية  لرشيدية - 52000 

 لرشيدية  ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.1925

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تمت   2021 أبريل   01 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
تفويت  لسيد )ة( محمد بوعز وي 
أصل  من  حصة  جتماعية   2.500
)ة(  لفائدة  لسيد  حصة   5.000
أبريل   01 بتاريخ  هورشمي  محمد 

.2021
تفويت  لسيد )ة( محمد بوعز وي 
2.500 حصة  جتماعية من أصل 
5.000 حصة لفائدة  لسيد )ة( 
محمد هورشمي بتاريخ 01 أبريل 

.2021
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 البتد ئية بالرشيدية بتاريخ 13 أبريل 

2021 تحت رقم 180/2021.
يقرأ : مكتب محاسبة

عمارة 11 شقة 2 زيقة عال1 بن عبد 
هللا ص.ب 200  لرشيدية ، 52001، 

 لرشيدية  ملغرب
 COMPTOIR AGRICOLE DU

TAFILALET شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 02 
زيقة  لحرية  لرشيدية - 52000 

 لرشيدية  ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.1925

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تمت   2021 أبريل   01 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
تفويت  لسيد )ة( محمد بوعز وي 
أصل  من  حصة  جتماعية   2.500
)ة(  لفائدة  لسيد  حصة   5.000
أبريل   01 بتاريخ  هورشمي  محمد 

.2021
تفويت  لسيد )ة( محمد بوعز وي 
أصل  من  حصة  جتماعية   2.500
5.000 حصة لفائدة  لسيد )ة( أنس 

هورشمي بتاريخ 01 أبريل 2021.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 البتد ئية بالرشيدية بتاريخ 13 أبريل 

2021 تحت رقم 180/2021
 لباقي بدون تغيير.
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 MOGADOR موكادور أسيست آيد سيرفيس

ASSIST AND SERVICES SARL

ألوان ورداس
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

موكادور أسيست آيد سيرفيس 
 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL
رقم 2 حي باب دكالة شارع و د 
 ملخازن  لشقة رقم 3 بالطابق 

 لثاني   لصويرة  لصويرة، 11000، 
 لصويرة  ملغرب

ألو ن ورد س شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي مساكنة 
لدى شركة » ر ييكس » مقرها 

باملحل  لتجاري رقم 08 زيقة أزرق 
تمنار   إقليم  لصويرة - 11000 

 لصويرة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
5683

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   23
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
ألو ن   : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

ورد س.
 -(1  : بإيجاز  غرض  لشركة 
 (-2 و ألقمشة  على  لنسيج   لطباعة 
تاجر بصفة عامة 3-( تاجر باملالبس 

 لجاهزة..
: مساكنة  عنو ن  ملقر  الجتماعي 
لدى شركة » ر ييكس » مقرها باملحل 
تمنار    أزرق  زيقة   08 رقم   لتجاري 
11000  لصويرة   - إقليم  لصويرة 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : ورد س  محمد   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو يه) (  ورد س  محمد   لسيد 
 11000 تمنار  لصويرة  تابوين  حي 

 لصويرة  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (  ورد س  محمد   لسيد 
 11000 تمنار  لصويرة  تابوين  حي 

 لصويرة  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   10 بتاريخ  بالصويرة    البتد ئية 

2021 تحت رقم 162.
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 MOGADOR موكادور أسيست آيد سيرفيس

ASSIST AND SERVICES SARL

ناو سيستينابيليتي
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

موكادور أسيست آيد سيرفيس 
 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL

رقم 2 حي باب دكالة شارع و د 

 ملخازن  لشقة رقم 3 بالطابق 

 لثاني   لصويرة  لصويرة، 11000، 

 لصويرة  ملغرب

ياو سيستينابيليتي شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي  لشقة 

 لكائنة  بالطابق  ألو1 رقم 19 زيقة 

 لكتبية  لتجزئة 5  لصويرة - 11000 

 لصويرة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

5685

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 مارس   17

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

ياو   : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

سيستينابيليتي.

 (1-  : بإيجاز  غرض  لشركة 

و لبناء2-)  في  ألشغا1  لعامة  مقاو1 

 (3  - و لتسيير   في  لتدبير   ستشاري 

 الستير د و لتصدير..

:  لشقة  عنو ن  ملقر  الجتماعي 
زيقة   19 رقم  بالطابق  ألو1   لكائنة  

 لكتبية  لتجزئة 5  لصويرة - 11000 

 لصويرة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
علوي  و ليدي  يوسف   لسيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
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علوي  و ليدي  يوسف   لسيد 

زيقة  لكتبية   19.00 عنو يه) ( 

 لتجزئة 5  لصويرة 11000  لصويرة 

 ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

علوي  و ليدي  يوسف   لسيد 

زيقة  لكتبية   19.00 عنو يه) ( 

 لتجزئة 5  لصويرة 11000  لصويرة 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   10 بتاريخ  بالصويرة    البتد ئية 

2021 تحت رقم 163.
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hicham zoufi

PET PARADISE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

hicham zoufi

 lot chateau n 71 temara ،

12000، TEMARA MAROC

PET PARADISE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي مركز 

تجاري  لرياض سكتور 21 د 13 رقم 

61 حي  لرياض  لرباط - 10100 

 لرباط  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.133817

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تمت   2021 أبريل   21 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :

بنعمر  صهيب  )ة(  تفويت  لسيد 

أصل  من  حصة  جتماعية   500

يادية   )ة(  لفائدة   لسيد  500 حصة 

 لشيخ بتاريخ 21 أبريل 2021.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني   

ماي   11 بتاريخ  بالرباط    لتجارية 

2021 تحت رقم 111619.

336I

cabinet comptable aziz

MOUSSA TEX
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

cabinet comptable aziz
2 زيقة 1  لعهد  لجديد  بن  مسيك 

، 20150،  لد ر لبيضاء  ملغرب
 MOUSSA TEX

شركة ذ ت مسؤولية محدودة 
ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي تجزئة 
 إلد عة زيقة 17 رقم 17 مكرر عين 
 لشق - 20170  لد ر لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
193271

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 فبر ير   09
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.MOUSSA TEX
تصنيع    : بإيجاز  غرض  لشركة 

 ملالبس  لجاهزة.
تجزئة   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
عين  مكرر   17 رقم   17 زيقة   إلد عة 
 لشق - 20170  لد ر لبيضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد موساوي  بر هيم :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد موساوي  بر هيم عنو يه) ( 
17 عين  17 رقم  تجزئة  إلد عة زيقة 

 لشق 20170  لد ر لبيضاء  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 
ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد موساوي  بر هيم عنو يه) ( 
17 عين  17 رقم  تجزئة  إلد عة زيقة 

 لشق 20170  لد ر لبيضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 05 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

مارس 2021 تحت رقم 8507.
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hicham zoufi

PET PARADISE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

hicham zoufi
 lot chateau n 71 temara ،
12000، TEMARA MAROC
PET PARADISE   شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي مركز 

تجاري  لرياض سكتور 21 د 13 رقم 
61 حي  لرياض  لرباط - 10100 

 لرباط  ملغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.133817

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تعيين  تم   2021 أبريل   21 في   ملؤرخ 
مسير جديد للشركة  لسيد)ة(  لشيخ 

يادية كمسير آخر
تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   11 بتاريخ  بالرباط    لتجارية 

2021 تحت رقم 111619.
338I

بيت  ألصو1

بيت األصول
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة
بيت  ألصو1

19 تجزئة  ملريي�سي طريق عين 
 لسمن ، 30000، فاس  ملغرب

بيت  ألصو1  شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 19 تجزئة 

 ملريي�سي طريق عين  لسمن - 30000 

فاس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

10311121010238

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   20

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

بيت   : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

 ألصو1 .

:  لترويج  بإيجاز  غرض  لشركة 

 لعقاري.

عنو ن  ملقر  الجتماعي : 19 تجزئة 

 ملريي�سي طريق عين  لسمن - 30000 

فاس  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 -

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد محمد ساهل عنو يه) ( 19 

عين  لسمن  طريق  تجزئة  ملريي�سي 

30000 فاس  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد محمد ساهل عنو يه) ( 19 

عين  لسمن  طريق  تجزئة  ملريي�سي 

30000 فاس  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 لتجارية بفاس  بتاريخ 03 ماي 2021 

تحت رقم -.

339I
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cabinet comptable aziz

 MONARAKA
INTERNATIONAL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

cabinet comptable aziz
2 زيقة 1  لعهد  لجديد  بن  مسيك 

، 20150،  لد ر لبيضاء  ملغرب
 MONARAKA INTERNATIONAL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي زيقة 
ركر كة إقامة الكورييش  عمارة 

2 رقم 1 بوركون - 20010 
 لد ر لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
198267

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 مارس   05
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 
.MONARAKA INTERNATIONAL

تصنيع   : بإيجاز  غرض  لشركة 
 ملنتجات  لتجميلية وشبه  لطبية .

زيقة   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
 2 عمارة  الكورييش   إقامة  ركر كة 
رقم 1 بوركون - 20010  لد ر لبيضاء 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : أويوش   يادية   لسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
  : صانشيز   ريكون  إيمان   لسيدة 
500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو يه) (  أويوش   يادية   لسيدة 
 20170 عين  لشق   تازة  شارع   202

 لد ر لبيضاء  ملغرب.

صانشيز  ريكون  إيمان   لسيدة 
بن  محمد  زيقة   107 عنو يه) ( 

 20300  1 ش   1 ط  سالوي   لر �سي 

 لد ر لبيضاء  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو يه) (  أويوش   يادية   لسيدة 

 20170 عين  لشق   تازة  شارع   202

 لد ر لبيضاء  ملغرب

شانشيز   ر يون  إيمان   لسيدة 
بن  محمد  زيقة   107 عنو يه) ( 

 20300 ش    1 ط  سالوي   لر �سي 

 لد ر لبيضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 07 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 13120.

310I

MARCHICA CONSEIL

 BOUKHIZZOU
CONSTRUCTION

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

MARCHICA CONSEIL

11 ، شارع طوكيو،  لطابق 1، شقة 
1،  لناظور. ، 62000،  لناظور 

 ملغرب

 BOUKHIZZOU

CONSTRUCTION شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي حي عريض 

تجزئة  لنجاح  لناظور - 62020 

 لناظور  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

22097

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   12

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
متبوعة  تسمية  لشركة 
بمختصر  عند  إلقتضاء 
 BOUKHIZZOU  : تسميتها 

.CONSTRUCTION
بناء   .1  : بإيجاز  غرض  لشركة 

 لعمار ت.
2.  لتصدير و  الستير د.

حي   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
 - تجزئة  لنجاح  لناظور  عريض 

62020  لناظور  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 10.000 رأسما1  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 100   : بخزو  عبد لكريم   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد عبد لكريم بخزو عنو يه) ( 
تجزئة  لنجاح  لناظور  عريض  حي 

62020  لناظور  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد عبد لكريم بخزو عنو يه) ( 
تجزئة  لنجاح  لناظور  عريض  حي 

62020  لناظور  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 البتد ئية بالناضور  بتاريخ 29 أبريل 

2021 تحت رقم 875.
311I

cabinet comptable aziz

GLASSE WORKS FINISH
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

cabinet comptable aziz
2 زيقة 1  لعهد  لجديد  بن  مسيك 

، 20150،  لد ر لبيضاء  ملغرب
GLASSE WORKS FINISH شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي زيقة 

ركر كة إقامة الكورييش  عمارة 
2 رقم 1 بوركون - 20010 

 لد ر لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
197179

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 مارس   22
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.GLASSE WORKS FINISH
مقاو1   : بإيجاز  غرض  لشركة 

يجارة  ألملنيوم.
زيقة   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
 2 عمارة  الكورييش   إقامة  ركر كة 
رقم 1 بوركون - 20010  لد ر لبيضاء 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : طارق    لسيد  لر جدي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد  لر جدي طارق  عنو يه) ( 
 11 رقم   10 عمارة   1 مج   لبدر 
 27223 د ربوعزة   2 أحمد  أوالد 

 لد ر لبيضاء  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد  لر جدي طارق  عنو يه) ( 
 11 رقم   10 عمارة   1 مج   لبدر 
 27223 د ربوعزة   2 أحمد  أوالد 

 لد ر لبيضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 01 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 12702.
312I
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FIDWAY CONSEIL

SOCIETE ANC PS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

FIDWAY CONSEIL
 AVENUE ESSAADIYNE

 RESIDENCE L›OLIVIER 1er
 ETAGE APPT N°2 (EN FACE

 CAFE LA TERRASSE(، 50000،
MEKNES MAROC
SOCIETE ANC PS

 شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
)في طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إلجتماعي شقة رقم 
10 عمارة 3  قامة  لزيتوية  لزيتون - 

50000 مكناس  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.36327

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
حل  تقرر   2021 ماي   03 في   ملؤرخ 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
رأسمالها  مبلغ    SOCIETE ANC PS
مقرها  وعنو ن  درهم   100.000
 3 عمارة   10 رقم  شقة   إلجتماعي 
 50000  -  قامة  لزيتوية  لزيتون 
حل  قر ر   :  1 يتيجة  مكناس  ملغرب 
وإغالق  ملقر  قبل  ألو ن   لشركة 
برقم  و مللحقة  ملتو جدة   لرئي�سي 
بنعطية الفييط  لد ر  68 زيقة زيري 

 لبيضاء.
و حدد مقر  لتصفية ب شقة رقم 
10 عمارة 3  قامة  لزيتوية  لزيتون - 

50000 مكناس  ملغرب. 
و عين:

محمد  مين   لجزولي   لسيد)ة( 
لبطاقة  لتعريف  لوطنية   لحامل 
شقة  عنو يه) (  و   D739901 عدد 
3  قامة  لزيتوية  عمارة   10 رقم 
مكناس  ملغرب   50000  لزيتون 

كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   12 بتاريخ  بمكناس    لتجارية 

2021 تحت رقم 171.
313I

sofoget

SHEESH RESTAURATION
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
SHEESH RESTAURATION شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي  لقنيطرة 
زيقة أميرة عائشة فضاء  لحود ن 
 لطابق  لتالت  رقم 19 - 11000 

 لقنيطرة  ملغرب.
تحويل   ملقر  الجتماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.58873
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
2021 تم  تحويل   19 أبريل   ملؤرخ في 
من  للشركة   ملقر  الجتماعي  لحالي 
فضاء  عائشة  أميرة  زيقة  » لقنيطرة 
 19 رقم   لحود ن  لطابق  لتالت  
إلى  11000  لقنيطرة  ملغرب«   -
» لقنيطرة  زيقة إمام علي عمارة 121 
إقامة إمام علي محل رقم 2 - 11000 

 لقنيطرة   ملغرب«.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
11 ماي   البتد ئية بالقنيطرة  بتاريخ 

2021 تحت رقم 82391.
311I

cabinet comptable aziz

 MAROC SEALING FLUID
CONTROL

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

رفع رأسما1  لشركة

cabinet comptable aziz
2 زيقة 1  لعهد  لجديد  بن  مسيك 

، 20150،  لد ر لبيضاء  ملغرب
 MAROC SEALING FLUID

CONTROL شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي  92 ثجزئة 
موريطاييا م ص  لبريو�سي - 20620 

 لد ر لبيضاء  ملغرب.
رفع رأسما1  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.132059

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تم   2021 فبر ير   17 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسما1  لشركة  رفع 
من  أي  درهم«   2.800.000«
»1.200.000 درهم« إلى »1.000.000 
درهم« عن طريق :  إدماج  حتياطي أو 
أرباح أو عالو ت إصد ر في رأس  ملا1.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 15 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

مارس 2021 تحت رقم 9817.

315I

CABINET BCA SARL

LAYAL PRIVE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

CABINET BCA SARL
 Angle Bd Sidi Mohamed ben
 Abdellah et Bd des FAR, 1er
 étage n°2 ، 60000، OUJDA

MAROC
LAYAL PRIVE    شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي طريق 
سيدي  معافة تجزئة توفيق رقم 12 

شقة 2 - 60000 وجدة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
37313

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   19
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 LAYAL : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.   PRIVE
مدرسة   : بإيجاز  غرض  لشركة 

لتعليم  لسياقة.
طريق   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
سيدي  معافة تجزئة توفيق رقم 12 

شقة 2 - 60000 وجدة  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : ياسين  لعبيدي   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو يه) (  ياسين  لعبيدي   لسيد 
حي  بن رشد   60550 جر دة  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 
ومو طن مسيري  لشركة:

عنو يه) (  ياسين  لعبيدي   لسيد 
حي  بن رشد  60550 جر دة  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   12 بتاريخ  بوجدة    لتجارية 

2021 تحت رقم 1767.
316I

CELYA CONSULTING

INPLADECOR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

CELYA CONSULTING
 Rue 1 Etage 2 Appt 3 Tarik Al 15
 Khir Sidi Bernoussi Casablanca
، 20610، Casablanca MAROC

INPLADECOR شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

 HAY AL وعنو ن مقرها  إلجتماعي
 QODS RUE 6 N° 15 RDC SIDI
 BERNOUSSI CASABLANCA -

20610  لد ر  لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
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رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
502915

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 ماي   03
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.INPLADECOR
أعما1   : بإيجاز  غرض  لشركة 

إنشائية مختلفة
و ملباني  لسكنية  تطوير  ملباني 

و لتجارية و لصناعية.
مشتريات وبيع مو د  لبناء.

عمل  لجص
أعما1  لتقسيم

جميع  وتسويق  وتوزيع  تجارة 
أعم  وبشكل   ، و ألصناف   ملنتجات 
من جميع   ، أشكالها  بجميع   ملتاجرة 
غير  ملصنعة  أو   ملنتجات  ملصنعة 
و لسلع  و ألشياء  جميع  لسلع  من   ،
كايت  مهما   ، ذلك  إلى  وما   ، و ملو د 

طبيعتها ومنشأها ؛
في  وسيلة  بأي  مشاركة  لشركة 
تم  أو  لشركات  لتي  جميع  لشركات 
إنشاؤها أو  لتي سيتم إنشاؤها ، و لتي 
 ، لغرض  لشركة  مرتبطة  تكون  قد 
شركات  إنشاء  طريق  عن  سيما  وال 
أو  لرعاية  أو  ملساهمة   جديدة 
أو  سترد د  ألسهم  أو  الكتتاب 
 أو  لحقوق  الجتماعية أو  اليدماج ، 
تحالف أو جمعية في  ملشاركة أو إد رة 

 إليجار.
 ، ، بشكل عام  إلى ذلك  باإلضافة 
جميع  ملعامالت  لتجارية و لصناعية 
و لعقارية  ملتعلقة  و ملنقولة  و ملالية 
بشكل مباشر أو غير مباشر باألشياء 
أو  لتي من  ملحتمل   ،  ملذكورة أعاله 
أن تعزز تحقيقها وتطويرها ، وكذلك 
غير  أو  جميع  ملشاركة  ملباشرة 
من  ألشكا1.  شكل  بأي   ،  ملباشرة 
أو  مماثلة  أهد ف  ملتابعة   لشركات 

ذ ت صلة.

 HAY AL : عنو ن  ملقر  الجتماعي
 QODS RUE 6 N° 15 RDC SIDI
 BERNOUSSI CASABLANCA -

20610  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 200.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : مصطفى  أدومز   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 لسيد أدومز عمر :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو يه) (  أدومز مصطفى   لسيد 
تنغير   15800 تنغير  أسفلوكنيون 

 ملغرب.
 لسيد أدومز عمر عنو يه) ( دو ر 
تاجموت  كنيون تنغير 15800 تنغير 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (  أدومز مصطفى   لسيد 
تنغير   15800 تنغير  أسفلوكنيون 

 ملغرب
 لسيد أدومز عمر عنو يه) ( دو ر 
تاجموت  كنيون تنغير 15800 تنغير 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 12 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 778265.
317I

cabinet comptable aziz

QUALITY PACKAGING
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

cabinet comptable aziz
2 زيقة 1  لعهد  لجديد  بن  مسيك 

، 20150،  لد ر لبيضاء  ملغرب
QUALITY PACKAGING شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي  زيقة 
ركر كة إقامة الكورييش عمارة 

2 رقم 1 بوركون  - 20010 
 لد ر لبيضاء   ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.378009
قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تمت   2020 دجنبر   01 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
بناني  محمد   )ة(  تفويت  لسيد 
من  حصة  جتماعية   500 زياتني 
لفائدة   لسيد  حصة   1.000 أصل 
 01 بتاريخ  )ة(   ملصطفى  تيسفوتار  

دجنبر 2020.
بناني  مشام  )ة(  تفويت  لسيد 
من  حصة  جتماعية   500 زياتني 
لفائدة   لسيد  حصة   1.000 أصل 
 01 بتاريخ  تيسفوتار   )ة(  ملصطفى 

دجنبر 2020.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني   
 26 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

مارس 2021 تحت رقم 11797.

318I

somadik

STE GECIMEX
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

somadik
 hay el massira rue 18 nr 5

 laayoune ، 70000، laayoune
maroc

STE GECIMEX شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 1015 

بلوك د تجزئة  لوحدة  لعيون - 
70000  لعيون  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
36515

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   30
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.GECIMEX
:  شغا1  بإيجاز  غرض  لشركة 

 لعامة كر ء معد ت  لبناء.
رقم   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
1015 بلوك د تجزئة  لوحدة  لعيون 

- 70000  لعيون  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد عبد  لحميد جاعة :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
جاعة  عبد  لحميد   لسيد 
عال1  شارع   113 رقم  عنو يه) ( 
 11000 5  لصويرة  تجزئة   لفا�سي 

 لصويرة  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
جاعة  عبد  لحميد   لسيد 
عال1  شارع   113 رقم  عنو يه) ( 
 11000 5  لصويرة  تجزئة   لفا�سي 

 لصويرة  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   07 بتاريخ  بالعيون    البتد ئية 

2021 تحت رقم 1160.

319I

cabinet comptable aziz

 STAR COOP DISTRIBUTION
DE PROTECTION

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

cabinet comptable aziz
2 زيقة 1  لعهد  لجديد  بن  مسيك 

، 20150،  لد ر لبيضاء  ملغرب
 STAR COOP DISTRIBUTION DE

 PROTECTION
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شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي زيقة 

ركر كة إقامة الكورييش  عمارة 

2 رقم 1 بوركون - 20010 

 لد ر لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

501999

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   08

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 STAR  : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

 COOP DISTRIBUTION DE

.PROTECTION

تصنيع   : بإيجاز  غرض  لشركة 

وزرة  لعمل و لقفاز ت  لجلدية.
زيقة   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

 2 عمارة  الكورييش   إقامة  ركر كة 
رقم 1 بوركون - 20010  لد ر لبيضاء 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : صدير دريس   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  صدير دريس   لسيد 

عين   3 شقة  و  بلوك  إقامة  لزهور 

 لسبع 20590  لد ر لبيضاء  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو يه) (  صدير دريس   لسيد 

عين   3 شقة  و  بلوك  إقامة  لزهور 

 لسبع 20590  لد ر لبيضاء  ملغرب.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 06 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 16816.

350I

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

إدوس عـــقــــار
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

ALEXANDRIS COMPTA - SARL
 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE
 LIBERTE N° 97 - CASABLANCA
 20.000 ----، 20، CASABLANCA

MAROC
إدوس عـــقــــار  شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي 10  شــارع 
 لحــريـــة   لطــابـــق   لثـــالـــث  شقـــة رقـــم 

5   - 20120   لبيضــاء   ملغـــرب  
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

501.993
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   22
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
: إدوس   إلقتضاء بمختصر تسميتها 

عـــقــــار .
منعــش   : بإيجاز  غرض  لشركة 

عــقـــاري .
عنو ن  ملقر  الجتماعي : 10  شــارع 
 لحــريـــة   لطــابـــق   لثـــالـــث  شقـــة رقـــم 

5   - 20120   لبيضــاء   ملغـــرب  .
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : بيــهـــــي   آيـت   لسيد محمــد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 لسيدة عــائـشـــة مـحــريــش  :  500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

بيــهـــــي   آيـت  محمــد   لسيد 
زيقــة   2 حـكـــم  إفريقيــا  عنو يه) ( 
20350  لبيضــاء      211 65  لرقـــم 

 ملــغــــرب .
مـحــريــش  عــائـشـــة   لسيدة 
  8.300 كـــلـــــم   مكـــة   شــارع  عنو يه) ( 

20150  لبيضــاء   ملــغــــرب .
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
بيــهـــــي   آيـت  محمــد   لسيد 
زيقــة   2 حـكـــم  إفريقيــا  عنو يه) ( 
20350  لبيضــاء      211 65  لرقـــم 

 ملــغــــرب 
مـحــريــش  عــائـشـــة   لسيدة 
  8.300 كـــلـــــم   مكـــة   شــارع  عنو يه) ( 

20150  لبيضــاء     ملــغــــرب 
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 06 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 777.376.
351I

NOTAIRE

MOZART REM
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رأسما1  لشركة

NOTAIRE
 haj omar riffi etage 1 ، 80

20500، Casablanca MAROC
MOZART REM شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي محج 
2 مارس ز وية زيقة روما و زيقة 

فيلنا رقم 3 إقامة  لغيت - 20500 
 لد ر لبيضاء  ملغرب .
رفع رأسما1  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري -.
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
رفع  تم   2021 ماي   06 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسما1  لشركة 
من  أي  درهم«   30.000.000«
 30.010.000« إلى  درهم«   10.000«
حصص  تقديم    : طريق  عن  درهم« 

يقدية أو عينية.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 12 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 778115.

352I

CABINET BOUMAHROU

SOCIETE SMILE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسما1  لشركة

CABINET BOUMAHROU
 RUE ALLAL BEN ABDELLAH

 N° 6 CABINET BOUMAHROU،
90000، TANGER MAROC

SMILE&CO  شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع 
موالي رشيد إقامة  لحديقة محل 

رقم 7 - 90000 طنجة  ملغرب.
رفع رأسما1  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.86765

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تم   2021 أبريل   05 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسما1  لشركة  رفع 
»300.000 درهم« أي من »100.000 
عن  درهم«   100.000« إلى  درهم« 
أو  يقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   01 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 211996.

353I

.ELITE ADVISORS S.A.R.L. A.U

 AUTO SERVICES
 PNEUMATIQUES EL

.KETTANI S.A.R.L. A.U
إعالن متعدد  لقر ر ت

.ELITE ADVISORS S.A.R.L. A.U
 n° 20, Bd Zerktouni, Casablanca
 )1er étage, bureau 14( ، 20140،

Casablanca, Maroc
 AUTO SERVICES

 PNEUMATIQUES EL KETTANI
 .S.A.R.L. A.U
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»شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 
ذ ت  لشريك  لوحيد«

وعنو ن مقرها  الجتماعي: 28، 
تجزئة ديدون،  سيدي معروف، 
 لد ر  لبيظاء - -  لد ر  لبيظاء 

 ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.115017

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
تم  تخاذ   2021 مارس   30 في   ملؤرخ 

 لقر ر ت  لتالية: 
على  ينص  01:  لذي  رقم  قر ر 
رأسما1  لشركة  تخفيض  مايلي: 
 100.000،00 يساوي  بمبلغ 
للشركة  ـ  لرأسما1  لحالي  درهم 
ـ  لرأسما1  درهم   100.000،00  :
درهم.)   0،00  : للشركة   لجديد 
بحصو1  معلل  رأس  ملا1  تخفيض 

خسائر ـ تخفيظ عدد  ألسهم(
ينص  02:  لذي  رقم  قر ر 
رأسما1  لشركة  رفع  مايلي:  على 
ـ  درهم   100.000،00 قدره  بمبلغ 
 0،00  : للشركة   لرأسما1  لحالي 
 : للشركة  ـ  لرأسما1  لجديد  درهم 
100.000،00 درهم.) تقديم حصص 

يقدية (
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
على  ينص  06:  لذي  رقم  بند 

مايلي: تعديل و تتميم  لبند رقم 06
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 17 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 778365.
351I

STE TRAFISCO

FANZOU
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

STE TRAFISCO
شارع عبدهللا  بن  لزبير مويلحا 

 لجديدة 273 ، 21000،  لجديدة 
 ملغرب

FANZOU شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 96 شارع 
 يفا  لطابق رقم 9 شقة رقم 91 
 قامة ربيع  يفا  لد ر  لبيضاء. - 
20000  لد ر  لبيضاء   ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

502719
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   26
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.FANZOU
:  النعاش  بإيجاز  غرض  لشركة 

 لعقاري .
 96  : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
رقم  شقة   9 رقم  شارع  يفا  لطابق 
 - ربيع  يفا  لد ر  لبيضاء.  91  قامة 

20000  لد ر  لبيضاء   ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 280   : عبد لكريم  فاطين   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
حصة   50   : شكير  مايو   لسيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 330   : مؤدين   لسيد  ملصطفى 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 لسيدة مينة  كنابي :  170 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
170 حصة    : ز وي  زينب   لسيدة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عبد لكريم  فاطين   لسيد 
عنو يه) ( 16 زيقة مورملون  21000 

 لجديدة  ملغرب.
 لسيد شكير  مايو عنو يه) ( 586 
 21000 1  لجديدة  تجزئة  لسالم 

 لجديدة  ملغرب.

 لسيد  ملصطفى مؤدين عنو يه) ( 
تجزئة  لنسيم 1 زيقة نهر عناوين رقم 
21000  لجديدة  16 مكرر  لجديدة. 

 ملغرب.
عنو يه) (  مينة  كنابي   لسيدة 
05  لجديدة  رقم  وردية  تجزئة 

21000  لجديدة  ملغرب.
عنو يه) (  ز وي  زينب   لسيدة 
 21000 وردية  لجديدة  تجزئة   5

 لجديدة  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عبد لكريم  فاطين   لسيد 
عنو يه) ( 16 زيقة مورملون  21000 

 لجديدة  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   11 بتاريخ  بالجديدة    البتد ئية 

2021 تحت رقم 777887.
355I

TGE FIDUS

MASIF MEUBLE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

TGE FIDUS
شارع  لزرقطوني كما1 بارك سايتر 

عمارة B رقم 39  لطابق 6 ، 28810، 
 ملحمدية  ملغرب

MASIF MEUBLE شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 612 شارع 
و د  ملخازن  لسعادة  لعليا - 20800 

 ملحمدية  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

27987
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   09
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 MASIF : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.MEUBLE

:  لنجارة  بإيجاز  غرض  لشركة 
من  بيع  الثات   - صناعة  لخشب   -
و  جميع  يو ع  لخشب  الستر د 

 لتصدير..
عنو ن  ملقر  الجتماعي : 612 شارع 
و د  ملخازن  لسعادة  لعليا - 20800 

 ملحمدية  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 10.000 رأسما1  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
31 حصة    : ياسين جال1   لسيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
حصة   33   : محمد  بار   لسيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 لسيد أطيش شعبان :  33 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو يه) (  جال1  ياسين   لسيد 
 20800  535 رقم   1  لحسنة 

 ملحمدية  ملغرب.
 لسيد محمد  بار عنو يه) ( ضيعة  

 لطالبي 13100 بوزييقة  ملغرب.
عنو يه) (  شعبان   لسيد  طيش 

- - - تركيا.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (  جال1  ياسين   لسيد 
 20800  535 رقم   1  لحسنة 

 ملحمدية  ملغرب
 لسيد محمد  بار عنو يه) ( ضيعة  

 لطالبي 13100 بوزييقة  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
01 ماي   البتد ئية باملحمدية  بتاريخ 

2021 تحت رقم 1079.

356I

 ملركز  لجهوي لالستثمار لجهة  لعيون  لساقية 

 لحمر ء

FZ TARFAYA
شركة  لتضامن

تأسيس شركة

 ملركز  لجهوي لالستثمار لجهة 
 لعيون  لساقية  لحمر ء
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صندوق  لبريد 2266 ، 70000، 

 لعيون  ملغرب

FZ TARFAYA  شركة  لتضامن

وعنو ن مقرها  إلجتماعي حي 

 لشهد ء بدون رقم طرفاية - 70000 

 لعيون  ملغرب

تأسيس شركة  لتضامن 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

29121

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقايون  تم   2019 شتنبر   30

باملميز ت  لشركة  لتضامن   ألسا�سي 

 لتالية:

شكل  لشركة : شركة  لتضامن.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 FZ  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. TARFAYA

غرض  لشركة بإيجاز : - خدمات 

غسيل  ملالبس و لتنظيف.

-  ستير د وتصدير جميع منتجات 

ومعد ت  لتنظيف.

خدمات  لتنظيف  إلد ري   -

وو جهات  ملباني؛

ودعم  لخدمات  -  لتد و1، 

 ملتعلقة بالتنظيف؛.

حي   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

 لشهد ء بدون رقم طرفاية - 70000 

 لعيون  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيدة فاطمة  لزهر ء  لخلفاوي 

درهم   100 بقيمة  حصة   500   :

للحصة .

 لسيدة رقية  لدباغ :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيدة فاطمة  لزهر ء  لخلفاوي 

رقم  بدون  حي  لشهد ء  عنو يه) (  

طرفاية  70000  لعيون  ملغرب.

 لسيدة رقية  لدباغ عنو يه) (  حي 
 70000 بدون رقم طرفاية    لشهد ء 

 لعيون  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيدة فاطمة  لزهر ء  لخلفاوي 
رقم  بدون  حي  لشهد ء  عنو يه) (  

طرفاية  70000  لعيون  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 البتد ئية بالعيون  بتاريخ 11 أكتوبر 

2019 تحت رقم 2500/19.
357I

AHL SUD TRAVAUX ET LOGISTIQUE

 AHL SUD TRAVAUX ET
LOGISTIQUE

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

 AHL SUD TRAVAUX ET
LOGISTIQUE

 لد خلة ، 73000،  لد خلة  ملغرب
 AHL SUD TRAVAUX ET
LOGISTIQUE شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي حي  لعودة 
1 بلوك 2 رقم 02 مركز بيئر كندوز-

 وسرد - 73000  وسرد  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
18079

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   12
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 AHL  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 
.SUD TRAVAUX ET LOGISTIQUE
:  شغا1  بإيجاز  غرض  لشركة 

 لبناء ويقل  لبضائع لحساب  لغير.

عنو ن  ملقر  الجتماعي : حي  لعودة 

02 مركز بيئر كندوز- 2 رقم  1 بلوك 

 وسرد - 73000  وسرد  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : توفيق  لهادي    لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  توفيق  لهادي   لسيد 

مركز   19 رقم   5 بلوك   2 حي  لعودة 

73000  وسرد  كندوز- وسرود  بئر 

 ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو يه) (  توفيق  لهادي   لسيد 

مركز   19 رقم   5 بلوك   2 حي  لعودة 

73000  وسرد  كندوز- وسرود  بئر 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 03 بتاريخ  بو دي  لدهب    البتد ئية 

ماي 2021 تحت رقم 725.

358I

ste imtiyaz conseils sarl

MISANOV
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

ste imtiyaz conseils sarl

1 زيقة  لعربية  لسعودية  لطابق 

 الو1 ثقة رقم 5  ملدينة  لجديدة 

فاس ، 30000، فاس  ملغرب

MISANOV شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع 

عبد  لكريم  لخطابي عمارة بن 

مو�سى  لكو ش  لطابق  لثاني فاس - 

30000 فاس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

67789

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 مارس   31

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.MISANOV
*مقاو1   : بإيجاز  غرض  لشركة 

 ألعما1  ملتنوعة أو  لبناء

و جهات  ملتاجر  تنظيف  *مقاو1 

و لشقق  لسكنية

*تاجر.

عنو ن  ملقر  الجتماعي : شارع عبد 

مو�سى  بن  عمارة   لكريم  لخطابي 

 لكو ش  لطابق  لثاني فاس - 30000 

فاس  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 500.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 5.000   : كما1   لسيد  لسدر تي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  كما1   لسيد  لسدر تي 
35 زيقة 3 حي و د فاس فاس 30000 

فاس  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو يه) (  كما1   لسيد  لسدر تي 
35 زيقة 3 حي و د فاس فاس 30000 

فاس  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 لتجارية بفاس  بتاريخ 12 ماي 2021 

تحت رقم 2311.

359I
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أفاك أوديت

 FOCUS HOLDING INC
SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

أفاك أوديت

2 ساحة  لكويت رقم 12 ـ ، 90000، 

طنجة  ملغرب

 FOCUS HOLDING INC SARL

AU شركة ذ ت مسؤولية محدودة 
ذ ت  لشريك  لوحيد)في طور 

 لتصفية(

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 2 ساحة 

 لكويت  لطابق  لثاني رقم 12 - 

90000 طنجة  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.91219

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

حل  تقرر   2021 يناير   21 في   ملؤرخ 

محدودة  مسؤولية  ذ ت  شركة 

 FOCUS ذ ت  لشريك  لوحيد 

مبلغ    HOLDING INC SARL AU
وعنو ن  درهم   50.000 رأسمالها 

ساحة  لكويت   2 مقرها  إلجتماعي 

 لطابق  لثاني رقم 12 - 90000 طنجة 

 ملغرب يتيجة 1 :  زمة  قتصادية.

و حدد مقر  لتصفية ب 2 ساحة 

 -  12 رقم   لكويت  لطابق  لثاني 

90000 طنجة  ملغرب. 

و عين:

و  محمد   لورتي   لسيد)ة( 

عنو يه) ( شارع موالي يوسف  قامة 

 90000  5 طابق   99 يوسف  موالي 

طنجة  ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   12 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 212356.

360I

أفاك أوديت

DIG SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

حل شركة

أفاك أوديت

2 ساحة  لكويت رقم 12 ـ ، 90000، 

طنجة  ملغرب

DIG SARL AU شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد)في طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 2 ساحة 

 لكويت  لطابق  لثاني رقم 12 - 

90000 طنجة  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.91179

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

حل  تقرر   2021 يناير   21 في   ملؤرخ 

محدودة  مسؤولية  ذ ت  شركة 

 DIG SARL ذ ت  لشريك  لوحيد 

درهم   50.000 رأسمالها  مبلغ    AU

ساحة   2 مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 

 -  12 رقم   لكويت  لطابق  لثاني 

90000 طنجة  ملغرب يتيجة 1 :  زمة 

 قتصادية.

و حدد مقر  لتصفية ب 2 ساحة 

 -  12 رقم   لكويت  لطابق  لثاني 

90000 طنجة  ملغرب. 

و عين:

و  محمد   لورتي   لسيد)ة( 

عنو يه) ( شارع موالي يوسف  قامة 

 90000  5 طابق   99 يوسف  موالي 

طنجة  ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   12 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 212355.

361I

ADVALORIS 

TECAKYMMO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

ADVALORIS
 IMM COLLABORATION 3ETG 9
 SIDI MAAROUF CASABLANCA

 N ، 22000، CASABLANCA
MAROC

TECAKYMMO شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية(
وعنو ن مقرها  إلجتماعي  ملجمع 
 لسكني لكولين رقم 31 .  لد ر 

 لبيضاء - 20150   لد ر  لبيضاء 
 ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.122795
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
حل  تقرر   2021 أبريل   21 في   ملؤرخ 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
رأسمالها  مبلغ    TECAKYMMO
مقرها  وعنو ن  درهم   100.000
لكولين   إلجتماعي  ملجمع  لسكني 
  20150  - .  لد ر  لبيضاء   31 رقم 
 لد ر  لبيضاء  ملغرب يتيجة 1 : عدم 

كفاية أو  يخفاض حجم مبيعات
 لخدمات..

ب  ملجمع  مقر  لتصفية  حدد  و 
.  لد ر   31 رقم  لكولين   لسكني 
20150   لد ر  لبيضاء   -  لبيضاء 

 ملغرب. 
و عين:

 لسيد)ة( عمر  سقاط و عنو يه) ( 
 20150 كاليفورييا   لد ر  لبيضاء 
)ة(  كمصفي   لد ر  لبيضاء  ملغرب 

للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 12 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 778170.
362I

morizgo cash

MORIZGO CASH

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

MORIZGO CASH SARL

 شركة ذ ت مسؤولية محدودة، 

رأسمالها 000 10 درهم، و مقرها 

 الجتماعي :  18 شارع  ملستشفيات، 

منطقة  ملستشفيات،  لد ر  لبيضاء. 

تحت  لسجل  لتجاري رقم 197571. 

بموجب شروط  تفاق خاص    1-

تأسيس  تم   ،  2021 أبريل   01 بتاريخ 

شركة لها  لخصائص  لتالية :

ذ ت  شركة   لشكل  لقايوني:  

مسئولية محدودة.

 MORIZGO  سمها  لقايوني: 

CASH

:  لهدف   لهدف  الجتماعي 

 الجتماعي للشركة هو تحويل  ألمو 1.

يوجد  ملقر   ملقر  الجتماعي: 

شارع   18 ب  للشركة    لرئي�سي 

منطقة  ملستشفيات،   ملستشفيات، 

 لد ر  لبيضاء.

و  تسعة  مدة  لشركة   :  ملدة 

تسعين )99).

رأسمالها   لرأس  ملا1  الجتماعي: 

 100 إلى  مقسم  درهم،   10000.00

سهم عادي بقيمة 100.00 درهم لكل 

سهم.

مجلس  إلد رة  يعين   :  إلد رة 

 لسيد محمد  دلو دي و  لسيد أحمد 

أمين دلو دي  كمديرين للشركة لفترة 

غير محدودة.

سنة  البتد ء : من 01 يناير إلى 31 

دجنبر 

-2  تم  إليد ع  لقايوني باملحكمة 

 02 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء   لتجارية 

أبريل 2021، تحت  لرقم 773227
363I
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ste imtiyaz conseils sarl

BUENO SOCKS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

ste imtiyaz conseils sarl
1 زيقة  لعربية  لسعودية  لطابق 
 الو1 ثقة رقم 5  ملدينة  لجديدة 

فاس ، 30000، فاس  ملغرب
BUENO SOCKS شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 12 
زيقة دمنات حي  دري�سي عوينات 

 لحجاج فاس - 30000 فاس  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
67793

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   07
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.BUENO SOCKS
*مصمم   : بإيجاز  غرض  لشركة 
من  أقل  يستخدم  حسب  لطلب 

ثالثة أشخاص
*صانع وتاجر  لجو رب

 12 رقم   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
عوينات  حي  دري�سي  دمنات  زيقة 
 لحجاج فاس - 30000 فاس  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
رأسما1  لشركة:   مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : عاد1   لسيد  جبيلي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  عاد1   لسيد  جبيلي 
فاس  صفرو  طريق   ملخيم  لدولي 

30000 فاس  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (  عاد1   لسيد  جبيلي 
فاس  صفرو  طريق   ملخيم  لدولي 

30000 فاس  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 لتجارية بفاس  بتاريخ 12 ماي 2021 

تحت رقم 2313.

361I

DEFI CONSEILS STRATEGIE SARL

AZIMTRAV
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 DEFI CONSEILS STRATEGIE
SARL

رقم 6،  لشقة 1،  لطابق  لثاني، 
زيقة  لجز ئر،  ملدينة  لجديدة، ، 

30000، فاس  ملغرب
AZIMTRAV شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 21 

س2 ب تجزئة  لعنبرة زو غة  لعليا  
فاس 30000 فاس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
67773

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 ماي   17
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.AZIMTRAV
أشغا1   : بإيجاز  غرض  لشركة 

 لبناء  ملختلفة.
 21 رقم   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
زو غة  لعليا   تجزئة  لعنبرة  ب  س2 

فاس 30000 فاس  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 500   :  لسيد عبد لعزيز  لحاجي 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

  : عبد لرحمان  ملغر وي   لسيد 
500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عبد لعزيز  لحاجي   لسيد 
عصام  تجزئة   36 رقم  عنو يه) ( 
فاس   30000 عين  لسمن  طريق 

 ملغرب.
عبد لرحمان  ملغر وي   لسيد 
تجزئة  ب  س2   21 رقم  عنو يه) ( 
فاس   30000 زو غة  لعليا    لعنبرة 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عبد لعزيز  لحاجي   لسيد 
عصام  تجزئة   36 رقم  عنو يه) ( 
فاس   30000 عين  لسمن  طريق 

 ملغرب
عبد لرحمان  ملغر وي   لسيد 
تجزئة  ب  س2   21 رقم  عنو يه) ( 
فاس   30000 زو غة  لعليا    لعنبرة 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 لتجارية بفاس  بتاريخ 11 ماي 2021 

تحت رقم 2290.

365I

 L’AFRICAINE D’ETUDES FINANCIERES ET

COMPTABLES

LES PATIOS DE LA KASBAH
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسما1  لشركة

 L›AFRICAINE D›ETUDES
FINANCIERES ET COMPTABLES
 BD MOHAMED V N 281 APP

 7 BENI MELLAL ، 23000، BENI
MELLAL MAROC

 LES PATIOS DE LA KASBAH
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي  هل سابك 

فم  لعنصر  بني مال1 23000 بني 

مال1  ملغرب.

رفع رأسما1  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.1513

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تم   2021 أبريل   02 في   ملؤرخ 

قدره  بمبلغ  رأسما1  لشركة  رفع 

من  أي  درهم«   5.100.000«

 5.500.000« إلى  درهم«   100.000«

درهم« عن طريق :  -.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

11 ماي   البتد ئية ببني مال1  بتاريخ 

2021 تحت رقم 515.

366I

مكتب  لزياني عبد  لحق و شركاؤه

H2O PLOMBERIE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

مكتب  لزياني عبد  لحق و شركاؤه

126 شارع محمد  لخامس عمارة 

سقيف   لطابق 1  لرقم 2   لجديدة 

 لجديدة، 21000،  لجديدة  ملغرب

H2O PLOMBERIE  شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 16 شارع 

 لزرقطوني  لطابق  لثاني  لشقة  

رقم 6   - 20060  لد ر  لبيضاء  

 ملغرب 

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

500727

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقايون  تم   2020 دجنبر   09

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
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ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 H2O  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. PLOMBERIE
تركيب   : بإيجاز  غرض  لشركة 
متعلق  هو  ما  كل  وصياية  - صالح 
وصياية   - صالح  بالترصيص 
....... وحمامات  لسباحة   لحمامات  

مختلفات .
عنو ن  ملقر  الجتماعي : 16 شارع 
 لزرقطوني  لطابق  لثاني  لشقة  رقم 
6   - 20060  لد ر  لبيضاء   ملغرب .

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد محمد  بو  لهو1  :  1.000 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد محمد  بو  لهو1  عنو يه) ( 
 قامة  لسعد أ15  لشقة 15  21000 

 لجديدة  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد محمد  بو  لهو1  عنو يه) ( 
 قامة  لسعد أ15  لشقة 15  21000 

 لجديدة  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 28 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 776118.

367I

MOHAMED SAFRIOUI

AZAD FOOD
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

MOHAMED SAFRIOUI
 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMM 9 4EME ETAGE ، 20200،
CASABLANCA MAROC
AZAD FOOD شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 131 
 BOULEVARD D ANFA 6EME
ETAGE APPT6C - 20000  لد ر 

 لبيضاء  ململكة  ملغربية.
تحويل   ملقر  الجتماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري -.
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
 ملؤرخ في 02 مارس 2021 تم  تحويل  
من  للشركة   ملقر  الجتماعي  لحالي 
 BOULEVARD D ANFA  131«
 6EME ETAGE APPT6C - 20000
 لد ر  لبيضاء  ململكة  ملغربية« 
 ROUTE 110 KM11.5« إلى 
 QUARTIER INDUSTRIELL AIN
SEBAA - 20000  لد ر  لبيضاء  

 ململكة  ملغربية«.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 12 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 778198.
368I

MOHAMED SAFRIOUI

 SOCIETE DE DISTRIBUTION
DU CIL - S.D.C

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

MOHAMED SAFRIOUI
 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMM 9 4EME ETAGE ، 20200،
CASABLANCA MAROC

 SOCIETE DE DISTRIBUTION
DU CIL - S.D.C شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
 RUE 18 وعنو ن مقرها  إلجتماعي
D›IFRANE CIL - 20000  لد ر 

 لبيضاء  ململكة  ملغربية
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

502851
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   20
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 
 SOCIETE DE DISTRIBUTION DU

.CIL - S.D.C
شر ء   : بإيجاز  غرض  لشركة 
وبيعها  مستحضر ت  لتجميل 

بالتجزئة.
 RUE 18 : عنو ن  ملقر  الجتماعي
D’IFRANE CIL - 20000  لد ر 

 لبيضاء  ململكة  ملغربية.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 10.000 رأسما1  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد مهدي صفار :  250 حصة 

بقيمة 25.000 درهم للحصة .
 لسيدة سارة صفار :  250 حصة 

بقيمة 25.000 درهم للحصة .
 لسيد هشام صفار :  500 حصة 

بقيمة 50.000 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو يه) (  صفار  مهدي   لسيد 
 LOT LA CORNICHE NR 7 BD
 DE L OCEAN ATLANTIQUE AIN
DIAB 20000  لد ر  لبيضاء  ململكة 

 ملغربية.
عنو يه) (  صفار  سارة   لسيدة 
 RUE IBNOU TOUFAIL ETG  19
MAARIF 20000 5  لد ر  لبيضاء 

 ململكة  ملغربية.
عنو يه) (  صفار  هشام   لسيد 
 IMM 5 APPT 102 RES L
 ORANGERAIE SOUISSI 20000

 لرباط  ململكة  ملغربية.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (  صفار  مهدي   لسيد 
 LOT LA CORNICHE NR 7 BD
 OCEAN ATLANTIQUE AIN
DIAB  20000  لد ر  لبيضاء  ململكة 

 ملغربية
عنو يه) (  صفار  هشام   لسيد 
 IMM 5 APPT 102 RES
هشام   LORANGERAIE SOUISSI

صفار  لرباط  ململكة  ملغربية

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 12 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 778100.

369I

FLASH ECONOMIE

ADVANCE GROUPE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

ADVANCE GROUPE

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

رأسمالها:   100000درهم

مقرها  الجتماعي  : 6 زيقة فان زياليد 

 لطابق 5 رقم 9 حي  ملستشفيات ـ 

 لد ر  لبيضاء
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

 296159

قر ر  لجمع  لعام  بمقت�سى 

05  بريل  بتاريخ   الستثنائي  ملؤرخ 

2021 قرر

تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة إلى 

93 شارع عبد  ملومن و زيقة  لرشاتي 

 لطابق 5 حي  ملستشفيات

من  لنظام   1 تعديل  لفصل 

 ألسا�سي للشركة

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 07 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء   لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 777533.

370I

FLASH ECONOMIE

DUFRY MAROC
إعالن متعدد  لقر ر ت

DUFRY MAROC

شركة ذ ت مسؤولية محدودة

رأسمالها:   2500000 درهم

مقرها  الجتماعي  : ز وية شارع 

 بر هيم  لرود ني رقم 13 معاريف ـ 

 لد ر  لبيضاء
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

118761
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بمقت�سى  لجمع  لعام   ملؤرخ 
ثم  لتأكيد   2019 يوييو   28 بتاريخ 
 Pablo BAS على  ستقالة  لسيد 
LOSTAO من مهامه كمسير للشركة

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 17 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء   لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 778370.

371I

FLASH ECONOMIE

AL BOUGHAZE GIE
مجموعة ذ ت  لنفع  القتصادي

تأسيس شركة

 AL BOUGHAZE GIE
مجموعة ذ ت  لنفع  القتصادي

بدون  رأسما1   
 مقرها  إلجتماعي: 12 زيقة صبري 
بوجمعة  لطابق 1  لشقة رقم 6  

 لد ر  لبيضاء 
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   06
ذ ت  لنفع  ملجموعة   ألسا�سي 

 القتصادي باملميز ت  لتالية
ذ ت  مجموعة   : شكل  لشركة 

 لنفع  القتصادي
AL BOUGHAZE GIE:تسمية 

 لشركة
شر ء   : بإيجاز  غرض  لشركة 
وتوزيع  ألدو ت  و لتجزئة   لجملة 

 لصحية ومفروشة
12 زيقة   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
صبري بوجمعة  لطابق 1  لشقة رقم 

6 -  لد ر  لبيضاء
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة
 رأسما1  لشركة: بدون ر سما1

 لسجل  لتجاري  195961 يمثلها 
 STE ALL سفيان  لسعيدي    لسيد 

IN BOUGHAZE  لشركة
 109301  لسجل  لتجاري 
 STE يمثلها  لسيد محمد  لسعيدي  

ORQUE SANITAIRE  لشركة
 308595   لسجل  لتجاري 
 STE يمثلها  لسيد محمد  لسعيدي  

YNION  لشركة.

 100735  لسجل  لتجاري 
 STE مر د  لسعيدي   يمثلها  لسيد 
 SANITAIRE ALBOUGHAZE

NORD  لشركة
يمثلها   195959  لسجل  لتجاري 
 STE   لسيد  محمد علي  السماعيلي 
 SANITAIRE ALBOUGHAZE SUD

 لشركة
 لرئيس:سفيان  لسعيدي 

إد ري:مر د  لسعيدي 

372I

C E INVEST MAROC 

HAJJI  STRUCTURE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

C E INVEST MAROC
 Bd 11 Janvier Centre Affaire

 EL ABRAGE IMM D 3ème
 étage Apprt N° 11. ، 40000،

MARRAKECH MAROC
HAJJI  STRUCTURE شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي  ركان 

كولف ريزورت فيال 107 بريستيجيا  
- 10000  مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
111715

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   29
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
  HAJJI  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.STRUCTURE
أعما1   : بإيجاز  غرض  لشركة 

 لبناء.

:  ركان  عنو ن  ملقر  الجتماعي 

بريستيجيا    107 فيال  ريزورت  كولف 

- 10000  مر كش  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : نعيمة  حجي   لسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  نعيمة  حجي   لسيدة 

تجزئة  ركان كولف ريزورت رقم 353 

تسلطايت 10000 مر كش  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو يه) (  ريم    لسيدة  لقاديري 

تجزئة  ركان كولف ريزورت رقم 353 

تسلطايت 10000 مر كش   ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   10 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 123927.

373I

AMDE

BRIO TRADING

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

AMDE

 ANGLE RUE SOUMAYA ET BD

 ABDELMOUMEN ، 20000،

CASABLANCA MAROC

BRIO TRADING شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي زيقة 

سمية، قامة شهرز د 3،  لطابق 

5،رقم 22، لنخيل، لد ر لبيظاء  

 ملغرب - 20310  لد ر لبيظاء 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

198755

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 ماي   17

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 BRIO  :  إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.TRADING

:  لتجارة،  بإيجاز  غرض  لشركة 

يقل  لبضائع.
زيقة   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

3،  لطابق  شهرز د  سمية، قامة 

22، لنخيل، لد ر لبيظاء   5،رقم 

 ملغرب - 20310  لد ر لبيظاء  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد سفيان  لحسناوي :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
سفيان  لحسناوي   لسيد 

رقم  شركة  لحسناوي  عنو يه) ( 

مكناس  مجاط  257  لحي  لصناعي 

20000  مكناس  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
سفيان  لحسناوي   لسيد 

رقم  شركة  لحسناوي  عنو يه) ( 

مكناس  مجاط  257  لحي  لصناعي 

20000  مكناس  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 - بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

تحت رقم -.

371I
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خبرة   لشرق

CAFE KADISS
إعالن متعدد  لقر ر ت

خبرة   لشرق
19 شارع  لبكاي لهبيل  قامة رياض 
 ملدينة شقة رقم 3 بركان 19 شارع 
 لبكاي لهبيل  قامة رياض  ملدينة 
شقة رقم 3 بركان، 699، بركان 

 ملغرب
CAFE KADISS »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد«

وعنو ن مقرها  الجتماعي: رقم 10 
 لشهد ء حي  لحسني بركان - - بركان 

 ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.919

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
تم  تخاذ   2021 أبريل   07 في   ملؤرخ 

 لقر ر ت  لتالية: 
قر ر رقم 1:  لذي ينص على مايلي: 
و  حماد  عبادي  شريك  لسيد  وفاة 

تحويل  لشكل  لقايوني للشركة
قر ر رقم 2:  لذي ينص على مايلي: 
ورثة  لسيد  من  تفويت  لحصص 
عبد  بلو  حماد  لى  لسيد  عبادي 

 لقادر
قر ر رقم 3:  لذي ينص على مايلي: 
عبد  بلو  جديد  لسيد  مسيير  تعيين 

 لقادر
قر ر رقم 1:  لذي ينص على مايلي: 

 ستقالة  ملسير لحالي من مهامه
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
بند رقم 1:  لذي ينص على مايلي: 
و  حماد  عبادي  شريك  لسيد  وفاة 

تحويل  لشكل  لقايوني للشركة
على  ينص  6و7:  لذي  رقم  بند 
ورثة  من  تفويت  لحصص  مايلي: 
بلو  حماد  لى  لسيد  عبادي   لسيد 

عبد  لقادر
على  ينص  15:  لذي  رقم  بند 
مايلي: تعيين مسيير جديد  لسيد بلو 
و  ستقالة  ملسير لحالي  عبد  لقادر 

من مهامه

بند رقم 1:  لذي ينص على مايلي: 

تحويل  لشكل  لقايوني للشركة

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   17 بتاريخ  ببركان    البتد ئية 

2021 تحت رقم 273/2021.

375I

AMDE

AMBRE MAYE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
قفل  لتصفية

AMDE

 ANGLE RUE SOUMAYA ET BD

 ABDELMOUMEN ، 20000،

CASABLANCA MAROC

AMBRE MAYE شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي : زيقة 

سمية، قامة شهرز د 3،  لطابق 

5،رقم 22، لنخيل، لد ر لبيظاء  

 ملغرب - 20310  لد ر لبيظاء 

 ملغرب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.132993

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تقرر   2021 مارس   01 في   ملؤرخ 

ذ ت  شركة   AMBRE MAYE حل 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 10.000 رأسمالها  مبلغ   لوحيد 

درهم وعنو ن مقرها  إلجتماعي زيقة 

3،  لطابق  شهرز د  سمية، قامة 

22، لنخيل، لد ر لبيظاء   5،رقم 

 ملغرب - 20310  لد ر لبيظاء  ملغرب 

يتيجة ملشاكل مادية.

و عين:

 MAURICE PAUL  لسيد)ة(  

عنو يه) (  و   PHILIPPE   DUPRE

 CASABLANCA 20000

CASABLANCA  ملغرب كمصفي )ة( 

للشركة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 

زيقة  وفي   2021 مارس   01 بتاريخ 

3،  لطابق  شهرز د  سمية، قامة 

22، لنخيل، لد ر لبيظاء   5،رقم 

 ملغرب - 20310  لد ر لبيظاء  ملغرب.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 11 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 778008.

376I

شركة جهاد  ملحاسب

شركة مؤسسة الرشاد لتعليم 

السياقة 
 Sté( شركة ذ ت مسؤولية محدودة

 ETABLISSEMENT ARRACHAD

 POUR L’ENSEIGNEMENT DE LA

(CONDUITE S.A.R.L

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

شركة جهاد  ملحاسب

 لرقم 02 عمارة يياس شارع  حمد 

 لطيب بنهيمة  ملدينة  لجديدة 

أسفي ، 16000، أسفي  ملغرب

شركة مؤسسة  لرشاد لتعليم 

 لسياقة شركة ذ ت مسؤولية 

 Sté ETABLISSEMENT( محدودة

 ARRACHAD POUR

 L’ENSEIGNEMENT DE LA

CONDUITE S.A.R.L( شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 12 

شارع  دريس بناصر أسفي   - 16000  

أسفي   ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

11703

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 ماي   06

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة..

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
: شركة  بمختصر تسميتها   إلقتضاء 
لتعليم  لسياقة  مؤسسة  لرشاد 
 Sté( محدودة  مسؤولية  ذ ت  شركة 
 ETABLISSEMENT ARRACHAD
 POUR L’ENSEIGNEMENT DE LA

.(CONDUITE S.A.R.L
:  ستغال1  بإيجاز  غرض  لشركة 

مد رس لتعليم  لسياقة.
 12 رقم   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
شارع  دريس بناصر أسفي   - 16000  

أسفي   ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : أسامة  شعيبة    لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 500   : وهبي    لطيفة   لسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد أسامة  شعيبة  عنو يه) ( 
رقم 70 زيقة مو�سى بن يصير حي و د 

 لباشا  16000 أسفي   ملغرب.
عنو يه) (  وهبي    لطيفة   لسيدة 
رقم 1 زيقة عبد  لو حد حي  لجريفات  

16000 أسفي   ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد أسامة  شعيبة  عنو يه) ( 
رقم 70 زيقة مو�سى بن يصير حي و د 

 لباشا  16000 أسفي  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   12 بتاريخ  بآسفي    البتد ئية 

2021 تحت رقم -.
377I

MORAFID CONSEILS

AALYA FOODS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

MORAFID CONSEILS
 N°258 LOT AYOUR AZZOUZIA

 ،MARRAKECH ، 40000
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MARRAKECH MAROC
AALYA FOODS شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي شقة 
رقم 2  لطابق 2 عمارة 2 سعادة 

 Marrakech 3 تمنصورت مر كش
Marrakech 10000  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
111819

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   16
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 AALYA : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.FOODS
غرض  لشركة بإيجاز :  لتجارة في 

 ملو د  لغد ئية ومو د  لتنظيف.
شقة   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
 3 سعادة   2 عمارة   2 2  لطابق  رقم 
 Marrakech مر كش  تمنصورت 

Marrakech 10000  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : رحا1  ليموري   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو يه) (  رحا1  ليموري   لسيد 
رقم 2  لطابق 2 سعادة 3 تمنصورت  

Marrakech 10000  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (  رحا1  ليموري   لسيد 
رقم 2  لطابق 2 سعادة 3 تمنصورت  

Marrakech 10000  ملغرب.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   12 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 123999.

378I

chrono services

ضفاف الشاوية
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

chrono services
15 زيقة عقبة بن يافع برشيد، 

26100، برشيد  ملغرب
ضفاف  لشاوية شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي  لرقم 18 
تجزئة بنمسعود  لرقم 18 تجزئة 
بنمسعود 26100 برشيد  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.6157
قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تمت   2021 فبر ير   08 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
زينب  بر هيمي  )ة(  تفويت  لسيد 
أصل  من  حصة  جتماعية   1.000
)ة(   لفائدة   لسيد  حصة   1.000
فبر ير   08 بتاريخ  محمد  بر هيمي 

.2021
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني   
فبر ير   23 بتاريخ  ببرشيد    البتد ئية 

2021 تحت رقم 210.

379I

HIBA TAFILALTE SERVICES

كروبمو تيقا
مجموعة ذ ت  لنفع  القتصادي

تأسيس شركة

HIBA TAFILALTE SERVICES
 RUE 7 N° 160 HAY MAAMORA

 KENITRA ، 14000، KENITRA
MAROC

كروبمو تيقا  مجموعة
 ذ ت  لنفع  القتصادي

وعنو ن مقرها  إلجتماعي دو ر 

 والد  لطالب مشرع  لكتان جماعة 

 لحد دة  - 11000  لقنيطرة   ملغرب 

تأسيس مجموعة ذ ت  لنفع 

 القتصادي 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

5320172291

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   11

ذ ت  لنفع  ملجموعة   ألسا�سي 

 القتصادي باملميز ت  لتالية:

ذ ت  مجموعة   : شكل  لشركة 

 لنفع  القتصادي.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 إلقتضاء بمختصر تسميتها : كروبمو 

تيقا .

:  ستغال1  بإيجاز  غرض  لشركة 

 ملنوجات  لغابوية .

دو ر   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

جماعة  مشرع  لكتان   والد  لطالب 

 لحد دة  - 11000  لقنيطرة   ملغرب .

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 10.000 رأسما1  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 لشركة تيقا  :  100 حصة بقيمة 

100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عبد  الاله  لسربوتي    لسيد 

عنو يه) ( دو ر  والد  لطالب جماعة 

 لحد دة  11000  لقنيطرة   ملغرب .
 لسيد  لنعيمي  لحوباري  

عنو يه) ( دو ر  والد  لطالب جماعة 

 لحد دة  11000  لقنيطرة   ملغرب .

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عبد  الاله  لسربوتي    لسيد 

عنو يه) ( دو ر  والد  لطالب جماعة 

 لحد دة  11000  لقنيطرة   ملغرب 
 لسيد  لنعيمي  لحوباري  

عنو يه) ( دو ر  والد  لطالب جماعة 

 لحد دة  11000  لقنيطرة   ملغرب.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 11 بتاريخ  بالقنيطرة    البتد ئية 

يوليوز 2017 تحت رقم 25/2021.

380I

BOUKHRIS &ASSOCIES

SAHAM ASSURANCE
تعيين مدير عام

BOUKHRIS &ASSOCIES
 IMM BLUE PAR PARK, 5EME,
 ETAGE, AVENUE HASSAN II
 117 ، 20100، CASABLANCA

MAROC
SAHAM ASSURANCE شركة  

 ملساهمة
وعنو ن مقرها  الجتماعي 216 

شارع  لزرقطوني  - -  لد ر  لبيضاء 
 ملغرب.

تعيين مدير عام
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.22.311
بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
 ملؤرخ في 23 فبر ير 2021 تقرر تعيين 
مدير   طالبي   عبد  لصمد   لسيد)ة( 
 SAHAM ASSURANCE عاما لشركة

بتاريخ 23 فبر ير 2021
فيما  وتتمثل  لصالحيات  ملخولة 

يلي: مدير عام منتدب للشركة
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 10 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 777821.

381I

مكتب  ملحاسبة  لفا�سي

MONTALUM
إعالن متعدد  لقر ر ت

مكتب  ملحاسبة  لفا�سي
1 عال1 بن عبد هللا شقة رقم 1 ، 

93000، تطو ن  ملغرب
MONTALUM »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة«
وعنو ن مقرها  الجتماعي: شارع 

عبد  لخالق  لطريس  قامة جمعية 
 للبادي أمام كلية أصو1  لدين 
تطو ن 93010 تطو ن  ملغرب.
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»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.20915
بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
تم  تخاذ   2021 أبريل   13 في   ملؤرخ 

 لقر ر ت  لتالية: 
قر ر رقم 1:  لذي ينص على مايلي: 
هبة  لحصص  الجتماعية من طرف 
حصة(   282( عاد1  للبادي   لسيد 
حصة(   282( أمين  للبادي  و لسيد 
 218( طارق  للبادي  :  لسيد  لفائدة 
حصة(،  لسيدة  يمان  للبادي )109 
 109( مويا  للبادي  حصة(،  لسيدة 
عشعاش  رشيدة  حصة(،  لسيدة 

)128 حصة(
قر ر رقم 2:  لذي ينص على مايلي: 
تنصيب  لسيد زهير  لزرهوني كمسير 
أمين  للبادي  و قر ر  لسيد  للشركة 
كمسيرين  عاد1  للبادي  و  لسيد 

للشركة.
قر ر رقم 3:  لذي ينص على مايلي: 
من  و16   و15  و7   6 تحيين  لبنود 

 لنظام  ألسا�سي للشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
بند رقم 6 :  لحصص:  لذي ينص 
على مايلي: يقدم  لشركاء  ملساهمات 
عاد1  للبادي  وهم:  لسيد   ، يقًد  
طارق  ،  لسيد  درهم(   21800(
 للبادي )21800 درهم(،  لسيد أمين 
،  لسيدة  درهم(   21800(  للبادي 
درهم(،   10900(  يمان  للبادي 
 10900( مويا  للبادي   لسيدة 
عشعاش  رشيدة  درهم(،  لسيدة 

)12800 درهم(.
بند رقم 7 : رأسما1  لشركة:  لذي 
ينص على مايلي: يبلغ رأسما1  لشركة 
 1000 مقسم  لى  درهم.   100000
درهم   100 بقيمة  حصة  جتماعية 
بالكامل  للحصة، مكتتبة و مدفوعة 
يتناسب  بما  للشركاء  ومخصصة 
:  لسيد  كاآلتي  وهي  مساهماتهم  مع 
عاد1  للبادي )218 حصة( ،  لسيد 
حصة(،  لسيد   218( طارق  للبادي 
أمين  للبادي )218 حصة( ،  لسيدة 
 يمان  للبادي )109 حصة(،  لسيدة 

حصة(،  لسيدة   109( مويا  للبادي 
رشيدة عشعاش )128 حصة(.

بند رقم 15 :  لتسيير:  لذي ينص 
عاد1  تنصيب  لسيد  تم  مايلي:  على 
 للبادي،  لسيد أمين  للبادي و لسيد 
زهير  لزرهوني كمسيرين للشركة ملدة 

غير محدودة.  لباقي لم يتغير.
بند رقم 16 :  المصاء:  لذي ينص 
بجميع  تلتزم  لشركة  مايلي:  على 
بها  و لعمليات  ملتعلقة   ألعما1 
عاد1  للسيد  غير  ملشترك  بالتوقيع 
 للبادي،  لسيد أمين  للبادي و لسيد 

زهير  لزرهوني. 
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   06 بتاريخ  بتطو ن    البتد ئية 

2021 تحت رقم 1021.
382I

AMDE

FELTSOFT SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
قفل  لتصفية

AMDE
 ANGLE RUE SOUMAYA ET BD

 ABDELMOUMEN ، 20000،
CASABLANCA MAROC

FELTSOFT SARL AU  شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي : زيقة 
سمية، قامة شهرز د 3،  لطابق 
5،رقم 22، لنخيل، لد ر لبيظاء  

 ملغرب - 20310  لد ر لبيظاء 
 ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.186017
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
حل  تقرر   2021 مارس   16 في   ملؤرخ 
ذ ت  شركة    FELTSOFT SARL AU
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 
 100.000 رأسمالها  مبلغ   لوحيد 
درهم وعنو ن مقرها  إلجتماعي زيقة 
3،  لطابق  شهرز د  سمية، قامة 
22، لنخيل، لد ر لبيظاء   5،رقم 

 ملغرب - 20310  لد ر لبيظاء  ملغرب 

يتيجة ملشاكل مادية.

و عين:

و  صبري  سفيان     لسيد)ة( 

 20000 عنو يه) (  لد ر لبيظاء 

)ة(  كمصفي   لد ر لبيظاء  ملغرب 

للشركة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 

زيقة  وفي   2021 مارس   16 بتاريخ 

3،  لطابق  شهرز د  سمية، قامة 

 20000  - 22، لنخيل،  5،رقم 

 لد ر لبيظاء  ملغرب.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 11 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 778010.

383I

fiduazizi

SOCIETE SBILCO
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

fiduazizi

شارع عمر  ملختار حي  لقدس شارع 

عمر  ملختار حي  لقدس، 7000، 

 لعيون  ملغرب

SOCIETE SBILCO شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي حي 

 لوحدة 025 شارع 23 ماي رقم 188 

 لعيون - 70000  لعيون  ملغرب.

تحويل   ملقر  الجتماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.20677

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

تحويل   تم    2021 ماي   12 في   ملؤرخ 

من  للشركة   ملقر  الجتماعي  لحالي 

ماي   23 شارع   025 »حي  لوحدة 
70000  لعيون   - 188  لعيون  رقم 

مدينة  لوحدة  »تجزئة  إلى   ملغرب« 

 70000  - 501  لعيون  رقم   C بلوك 

 لعيون   ملغرب«.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   17 بتاريخ  بالعيون    البتد ئية 

2021 تحت رقم 1521/2021.

381I

WIFAK GESTION

 SOCIETE THEPHSOL S.A.R.L
AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

رفع رأسما1  لشركة

WIFAK GESTION
شارع عبد  لعالي بنشقرون مكاتب 
زينب طابق رقم 2 مكتب رقم 8 . ، 

30000، فاس  ملغرب
 SOCIETE THEPHSOL S.A.R.L AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 1 

تجزئة  لعر قي  شارع بيروت  لزهور 
2 - 30060 فاس  ملغرب.

رفع رأسما1  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.29617
قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تم   2021 أبريل   15 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسما1  لشركة  رفع 
»100.000 درهم« أي من »100.000 
عن  درهم«   500.000« إلى  درهم« 
أو  أرباح  أو  إدماج  حتياطي    : طريق 

عالو ت إصد ر في رأس  ملا1.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 لتجارية بفاس  بتاريخ 17 ماي 2021 

تحت رقم 2362.

385I

 ئتمايية مومن

TRANS CHAHID MALAK
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 ئتمايية مومن
32 زيقة سبتة بوعرفة، 61200، 

بوعرفة  ملغرب
TRANS CHAHID MALAK شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
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وعنو ن مقرها  إلجتماعي حي بنت 

خطاب - 61152 بوعنان  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

899

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   05

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 TRANS : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.CHAHID MALAK

يقل   : بإيجاز  غرض  لشركة 

 لبضائع لحساب  لغير.

بنت  حي   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

خطاب - 61152 بوعنان  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 750   : سر جي  بشرى   لسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 لسيد سعيد علوي :  250 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  سر جي  بشرى   لسيدة 
لفضيل  لحلومي  زيقة   15 رقم 

61200 بوعرفة   ملغرب.

عنو يه) (  علوي  سعيد   لسيد 
حي  لجرف  ألخضر زيقة 15 رقم 29 

60010 وجدة   ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو يه) (  علوي  سعيد   لسيد 
حي  لجرف  ألخضر زيقة 15 رقم 29 

60010 وجدة   ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   03 بتاريخ  بفجيج    البتد ئية 

2021 تحت رقم 2021/13.

386I

malartci

 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

D'INVESTISSEMENT SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

malartci

 bd abdelkrim al khattabi imm

 assalam 2eme etage BENI

 MELLAL ، 23000، BENI MELLAL

MAROC

 société générale

 d›investissement sarl

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي :  قامة 

قصر طلس ساحة  ملسيرة رقم 70 

بني مال1 - 23000 بني مال1  ملغرب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.5967

بمقت�سى  لجمع  لعام 

دجنبر   26 في   إلستثنائي  ملؤرخ 

 société générale حل  تقرر   2019

ذ ت  شركة   d’investissement sarl

رأسمالها  مبلغ   ملسؤولية  ملحدودة 

مقرها  وعنو ن  درهم   100.000

ساحة  قصر طلس   إلجتماعي  قامة 

 23000  - مال1  بني   70 رقم   ملسيرة 

بني مال1  ملغرب يتيجة لحل مسبق.

و عين:

 لسيد)ة( طارق  عزيل و عنو يه) ( 

حي  لشرف بلوك 01 رقم 15 بني مال1 

23000 بني مال1  ملغرب كمصفي )ة( 

للشركة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 

وفي  قامة   2019 دجنبر   26 بتاريخ 

 70 رقم  ساحة  ملسيرة  قصر طلس 

بني مال1 - 23000 بني مال1  ملغرب.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

11 ماي   البتد ئية ببني مال1  بتاريخ 

2021 تحت رقم 551.

387I

موثق

دار سيدي املنظري
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

موثق

شارع  لجيش  مللكي  قامة  ملنزه رقم 

  تطو ن شارع  لجيش  مللكي  قامة 

 ملنزه رقم   تطو ن، 93200، تطو ن 

 ملغرب

د ر سيدي  ملنظري شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع 

مو الي رشيد  ملحل بالطابق  الر�سي 

مرتيل تطو ن 93200 تطو ن 

 ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.5839

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

تمت   2013 يويبر   19 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :

تفويت  لسيد )ة( حسين   ملر بط 

أصل  من  حصة  جتماعية   150

)ة(  لفائدة   لسيد  حصة   1.000

رشيد  ملر بط بتاريخ 21 مارس 2008.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني   

17 دجنبر   البتد ئية بتطو ن  بتاريخ 

2013 تحت رقم 32139.

388I

FLASH ECONOMIE

MITABUSS 24
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

MITABUSS 21 شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 16 زيقة 

جياللي  لعريبي  لطابق 8  لرقم 18  - 

20000  لد ر لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

 501111

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   12

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.MITABUSS 21

:  لبناء  بإيجاز  غرض  لشركة 

و النعاش  لعقاري.
16 زيقة   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

جياللي  لعريبي  لطابق 8  لرقم 18  - 

20000  لد ر لبيضاء  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : محمد  لوردي   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (   محمد  لوردي   لسيد 
حي  لسالم 2 رقم 1  لزمامرة  21350 

سيدي بنور  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو يه) (   محمد  لوردي   لسيد 
حي  لسالم 2 رقم 1  لزمامرة  21350 

سيدي بنور  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 30 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 776180.

389I
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VAR SYSEM SARLAU

VAR SYSEM
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

VAR SYSEM SARLAU
13 زيقة  حمد  ملجاطي  قامة لز لب 
 لطابق  ألو1 رقم 8. ، 20350،  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب
VAR SYSEM  شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي 13 زيقة 
 حمد  ملجاطي  قامة لز لب  لطابق 

 ألو1 رقم 8. - 20350  لد ر  لبيضاء 
 ملغرب.

تحويل   ملقر  الجتماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.153705
قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تم  تحويل    2021 يناير   21 في   ملؤرخ 
من  للشركة   ملقر  الجتماعي  لحالي 
»13 زيقة  حمد  ملجاطي  قامة لز لب 
8. - 20350  لد ر   لطابق  ألو1 رقم 
 لبيضاء  ملغرب« إلى »38 مكرر زيقة 
20150  لد ر   - أرطأة  حجاج  بن 

 لبيضاء   ملغرب«.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 11 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 777979.
391I

AGADIR FISC

HANOUT 4.0
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

AGADIR FISC
 BLOC C N°215 CITE ASSAKA
 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC
HANOUT 1.0 شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي دو ر  والد 

محمد  والد  محلة  تارود يت - 
83000  تارود يت  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

7679

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   15

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.HANOUT 1.0

:  لتسويق  بإيجاز  غرض  لشركة 

بالجملة و لتجزئة.

دو ر   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

 والد محمد  والد  محلة  تارود يت - 

83000  تارود يت  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  : عبد  لرحمان   لسيد  يت عدي 

500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة

 لسيد  يت عدي   لحبيب :  500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عدي   لحبيب   لسيد  يت 
رقم  س   بلوك  حي  سكا  عنو يه) ( 

285 تيكيوين  80000  كادير  ملغرب.

عبد  لرحمان  عدي   لسيد  يت 

عنو يه) ( تجزئة دييا 01 شارع  لربيع  
83001  والد  تايمة  12  والد  رقم 

تايمة  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عبد  لرحمان  عدي   لسيد  يت 
شارع  لربيع    01 دييا  زئة  عنو يه) ( 
83001  والد  تايمة  12  والد  رقم 

تايمة  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 28 بتاريخ  بتارود يت    البتد ئية 

أبريل 2021 تحت رقم 369.

393I

HLZCONSULTING

LMBU
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

HLZCONSULTING
 Residence Fajwa  Avenue

 Hassan II,1er Etage ,App.01B
 Gueliz MARRAKECH، 40000،

Marrakech Maroc
LMBU شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي 315  ملسار 

طريق  سفي  - 10000 مر كش 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
111197

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   22
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
.LMBU : إلقتضاء بمختصر تسميتها 
•  لترويج   : بإيجاز  غرض  لشركة 

 لعقاري.
• أعما1  لبناء

وإد رة  وتأجير  وإد رة  وبيع  • شر ء 
في  و ملنقوالت  جميع  لعقار ت 

 ملغرب..
 315  : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
 ملسار طريق  سفي  - 10000 مر كش 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   :  لسيد لكزيز عبد  لو حد 
حصة بقيمة 50.000 درهم للحصة .

 500   : معاني  سماعيل   لسيد 
حصة بقيمة 50.000 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عبد  لو حد  لكزيز   لسيد 

عنو يه) (  يطاليا 1  يطايا  يطاليا.

 لسيد معاني  سماعيل عنو يه) ( 

محاميد حي  لنهضة رقم 997  10000 

مر كش  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد معاني  سماعيل عنو يه) ( 

محاميد حي  لنهضة رقم 997  10000 

مر كش  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   01 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 123668.

391I

FIGESEC SARLAU

مر كش شيل

MARRAKECH CHILL 
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FIGESEC SARLAU

 IMM.N°17 APPT N°2 AVENUE

 ENNAKHIL M›HAMID 5 ،

40160، MARRAKECH MAROC

 MARRAKECH مر كش شيل

CHILL شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي كلم 8 

طريق  وريكا و حة  لحسن  لثاني 

دو ر لكو سيم تسلطايت مر كش - 

10050 مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

111859

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   20

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 إلقتضاء بمختصر تسميتها : مر كش 

.MARRAKECH CHILL شيل
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مستغل   : بإيجاز  غرض  لشركة 
د ر  لضيافة  و رياض .

 8 كلم   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
و حة  لحسن  لثاني  طريق  وريكا 
 - مر كش  تسلطايت  لكو سيم  دو ر 

10050 مر كش  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : يبيل  حساين    لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 500   : ليلى  لنهر وي   لسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو يه) (  يبيل  حساين    لسيد 

فرنسا 92100 كوربيبو  فرنسا.
عنو يه) (  ليلى  لنهر وي   لسيدة 
رياض  اليدلس مربيا 61 شقة 51 ن 

حي  لرياض  10100  لرباط  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (  يبيل  حساين    لسيد 

فرنسا 92100 كوربيبو  فرنسا
عنو يه) (  ليلى  لنهر وي   لسيدة 
رياض  اليدلس مربيا 61 شقة 51 ن 

حي  لرياض  10100  لرباط  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   12 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 121023.

396I

 SOCIETE DE GESTION ET D’INVESTISSEMENT

FINANCIER

BCM INDUSTRIE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE DE GESTION
 ET D›INVESTISSEMENT

FINANCIER
 لشقة رقم 11  لطابق  لثاني  لبقعة 
رقم 22 تجزئة  لزيتون شارع مديوية 

 سفي ، 16000،  سفي  سفي

BCM INDUSTRIE شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 21 

 ملجموعة 1 حي كاوكي - 16000 

 سفي  سفي

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

11605

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 مارس   31

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 BCM  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.INDUSTRIE

غرض  لشركة بإيجاز :  النشاء ت 

مو د   - -  الشغا1  ملختلفة   ملعديية 

عامة.
 21 رقم   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

 16000  - كاوكي  حي   1  ملجموعة 

 سفي  سفي.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

لغزيلية   بل  عبد  لرز ق   لسيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

لغزيلية   بل  عبد  لرز ق   لسيد 
حي   1 21  ملجموعة  رقم  عنو يه) ( 

كاوكي 16000  سفي  سفي.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

لغزيلية   بل  عبد  لرز ق   لسيد 
حي   1 21  ملجموعة  رقم  عنو يه) ( 

كاوكي 16000  سفي  سفي.

تم  إليد ع  لقايوني باملحكمة
  البتد ئية بآسفي  بتاريخ - تحت رقم
398I

ml congestfin

 STE KARTACHI  FRERES
TRANSPORT

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

ml congestfin
 RUE ABDELKADER 16

 MOUFTAKAR 1ER ETG ،
20101، casablanca maroc
 STE KARTACHI  FRERES
TRANSPORT شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي د ر ملان 
بلوك ج عمارة 237 رقم 6 عين 
 لسبع - 20000  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

503001
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 ماي   06
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 
 STE KARTACHI  FRERES  :

.TRANSPORT
غرض   : بإيجاز  غرض  لشركة 

 لشركة في كل من  ملغرب و لخارج:
- يقل بري للبضائع.

- تجارة  الستير د و لتصدير
- يقل  لبضائع  لوطنية و لدولية

طريق  عن  أو  -  لنقل  لدولي 
و لجوي  و لتصدير  لبري   الستير د 

 لنهري
- جمارك

- وكيل  لشحن
-  لقيام بالتعاقد من  لباطن ألي 

مشروع يتعلق بالنقل

- مناولة  لر فعات و ملو نئ

باإلضافة  و لتصدير  -  الستير د 

إلى  لتجارة بشكل عام جميع عمليات 

أو  أو  ملالية   لصناعة  لتجارية 

بشكل  أو  لعقارية  ملرتبطة   ملنقولة 

مباشر أو غير مباشر بغرض  لشركة أو 

توسيعها  تسهل  أن   لتي من  ملحتمل 

أو تطويرها..

ملان  د ر   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
بلوك ج عمارة 237 رقم 6 عين  لسبع 

- 20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 3.500   : قرطا�سي  جال1   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 لسيد يور  لسالم قرطا�سي :  500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 3500  : قرطا�سي  جال1   لسيد 

بقيمة 100 درهم.

 لسيد يور  لسالم قرطا�سي : 500 

بقيمة 100 درهم.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  قرطا�سي  جال1   لسيد 
 6 رقم   237 عمارة  ج  بلوك  ملان  د ر 

20000  لد ر  لبيضاء  عين  لسبع 

 ملغرب.

قرطا�سي  يور  لسالم   لسيد 

عمارة  ج  بلوك  ملان  د ر  عنو يه) ( 
237 رقم 6 عين  لسبع 20000  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو يه) (  قرطا�سي  جال1   لسيد 
 6 رقم   237 عمارة  ج  بلوك  ملان  د ر 

20000  لد ر  لبيضاء  عين  لسبع 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 17 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 778297.

399I
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ml congestfin

 CONNOISSEUR REALTY
GROUP

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

ml congestfin
 RUE ABDELKADER 16

 MOUFTAKAR 1ER ETG ،
20101، casablanca maroc
 CONNOISSEUR REALTY

GROUP شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 7 زيقة 
 جمد  لتوقي  لطابق  لتاني - 20000 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

501323
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   22
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 
 CONNOISSEUR REALTY

.GROUP
غرض   : بإيجاز  غرض  لشركة 

 لشركة في كل من  ملغرب و لخارج:
خدمات  الستثمار  تقديم   -
في  و لبناء  و الستشار ت  و لتطوير 

قطاع  لعقار ت.
- شر ء وبيع وتجارة جميع أصناف 

 ملالبس وما إلى ذلك.
و ملشاريع  تسويق  لبضائع   -

 لعقارية.
- وبشكل أعم. أي عملية صناعية. 
أو  لعقارية.  مالي.  ملنقولة  أو  تجاري 
 ملتعلقة بالكائن  ملذكور أعاله أو بأي 

كائنات أخرى مماثلة أو ذ ت صلة..
زيقة   7  : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
 جمد  لتوقي  لطابق  لتاني - 20000 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة : 99 سنة .

 10.000 رأسما1  لشركة:   مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

 50   : مليكة  لتركماني   لسيدة 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 50   : لحلو  محمد  مين   لسيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 50  : مليكة  لتركماني   لسيدة 
بقيمة 100 درهم.

 50  : لحلو  محمد  مين   لسيد 
بقيمة 100 درهم.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

مليكة  لتركماني   لسيدة 
شقة  زيقة  لفر ت   52 عنو يه) ( 
20000  لد ر  8  ملعاريف  طابق   5

 لبيضاء  ملغرب.
 لسيد محمد  مين لحلو عنو يه) ( 
 36101  لواليات  ملتحدة  المريكية 

 مريكا  مريكا.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
مليكة  لتركماني   لسيدة 
شقة  زيقة  لفر ت   52 عنو يه) ( 
20000  لد ر  8  ملعاريف  طابق   5

 لبيضاء  ملغرب
 لسيد محمد  مين لحلو عنو يه) ( 
 36101  لواليات  ملتحدة  المريكية 

 مريكا  مريكا
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 03 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 776750.
100I

فان  يد ر ن

FUN ET RUN
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

فان  يد ر ن
119 زيقة  بن فارس  لطابق  لر بع 

 لشقة 11  ملعاريف ، 20330،  لد ر 
 لبيضاء  ملغرب

FUN ET RUN شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي زيقة 
 لبحتري  لرقم 11  لطابق  الو1  - 

20150  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
تحويل   ملقر  الجتماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.120907
قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تم  تحويل    2021 يناير   18 في   ملؤرخ 
من  للشركة   ملقر  الجتماعي  لحالي 
11  لطابق  »زيقة  لبحتري  لرقم 
20150  لد ر  لبيضاء   -  الو1  
فارس  زيقة  بن   119« إلى   ملغرب« 
 - 11  ملعاريف   لطابق  لر بع  لشقة 

20330  لد ر  لبيضاء   ملغرب«.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 17 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 778151.
101I

SMCDE

 THE CAKE STUDIO BY
SAFAA

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

قفل  لتصفية

SMCDE
 CASABLANCA ، 20130،
CASABLANCA MAROC

 THE CAKE STUDIO BY SAFAA
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي : فرنسا 

مدينة 23 زيقة فولناي  ملحل 
رقم 12  لد ر لبيضاء - 20130 

 لد ر لبيضاء  ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.396131

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تقرر حل   2020 28 دجنبر  في   ملؤرخ 
 THE CAKE STUDIO BY SAFAA
ذ ت  محدودة  مسؤولية  ذ ت  شركة 
رأسمالها  مبلغ   لشريك  لوحيد 
مقرها  وعنو ن  درهم   100.000
زيقة   23 مدينة  فرنسا   إلجتماعي 
12  لد ر لبيضاء  رقم  فولناي  ملحل 

- 20130  لد ر لبيضاء  ملغرب يتيجة 
ألزمة مالية و قتصادية

و عين:
و  ميموية  صفاء    لسيد)ة( 
عمارة  معمورة  تجزئة  عنو يه) ( 
 20130 سال  رقم  حصين   212
)ة(  كمصفي   لد ر لبيضاء  ملغرب 

للشركة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 
وفي  يدلس   2020 دجنبر   28 بتاريخ 
 - 85  لد ر لبيضاء   رقم   7 زيقة   3

20130  لد ر لبيضاء  ملغرب.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 01 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر ير 2021 تحت رقم 761031.

102I

fiduciaire elbakkouri sarl au

JONAS RES SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

fiduciaire elbakkouri sarl au
 N°12 Florida Extension Sidi

 Maârouf Casablanca، 20190،
casablanca maroc

JONAS RES SARL AU  شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي 55 شارع 
 لزرقطوني ــ  لطابق  ألو1 ــ رقم 11 
ك.ح   -  20000   لد ر  لبيضاء  

 ملغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.390865

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تعيين  تم   2021 مارس   15 في   ملؤرخ 
مسير جديد للشركة  لسيد)ة( حمينة 

خالد  كمسير آخر
تبعا لقبو1  ستقالة  ملسير.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 07 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 777529.

103I
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MONDIAL FANJS

MONDIAL FANJS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

MONDIAL FANJS
 BOULEVARD BRAHIM ,332

 ROUDANI 2 EME ETAGE  N°12
 MAARIF, CASABLANCA ،

20220، CASABLANCA MAROC
MONDIAL FANJS شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي 332, 

 BOULEVARD BRAHIM
  ROUDANI 2 EME ETAGE

 N°12 MAARIF, CASABLANCA
 CASABLANCA 20220
CASABLANCA MAROC

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
191907

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 فبر ير   16
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.MONDIAL FANJS
 VENTE  : بإيجاز  غرض  لشركة 

.SUR INTERNET
 : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
 BOULEVARD BRAHIM  ,332
  ROUDANI 2 EME ETAGE
 N°12 MAARIF, CASABLANCA
 CASABLANCA 20220

.CASABLANCA MAROC
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 ADIL CHIHAB :  750  لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 SAMI CHIHAB :  250  لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

ADIL CHIHAB عنو يه) (   لسيد 

 Res EL MANZAH IMM 55

 NR 2 ETG 3 CHELLALAT

 MOHAMEDIA, 28830

.MOHAMEDIA MAROC

 لسيد SAMI CHIHAB عنو يه) ( 

 LOT AMAL MOHAMEDIA,  120

.28830 MOHAMEDIA MAROC

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

ADIL CHIHAB عنو يه) (   لسيد 

 Res EL MANZAH IMM 55

 NR 2 ETG 3 CHELLALAT

 MOHAMEDIA, 28830

MOHAMEDIA MAROC

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 25 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر ير 2021 تحت رقم -.

101I

FLASH ECONOMIE

DYAR DOUKKALA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

DYAR DOUKKALA  شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 16 زيقة 

جياللي  لعريبي  لطابق 8  لرقم 18  - 

20000  لد ر لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

501109

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   07

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 DYAR : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

. DOUKKALA

:  لبناء  بإيجاز  غرض  لشركة 

و النعاش  لعقاري

16 زيقة   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

جياللي  لعريبي  لطابق 8  لرقم 18  - 

20000  لد ر لبيضاء  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : هشاوي  يونس   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

500 حصة    : يبيل  كر ت   لسيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (   هشاوي  يونس   لسيد 

لسان  لدين  لخطيب  زيقة   118

 لسعادة 1  21000  لجديدة  ملغرب.

عنو يه) (   يبيل  كر ت   لسيد 

زيقة  لقا�سي  باء  بلوك   01  لرقم 

 21000 بلعربي   لسعادة  الولى  

 لجديدة  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو يه) (   هشاوي  يونس   لسيد 

لسان  لدين  لخطيب  زيقة   118

 لسعادة 1  21000  لجديدة  ملغرب

عنو يه) (   يبيل  كر ت   لسيد 

زيقة  لقا�سي  باء  بلوك   01  لرقم 

 21000 بلعربي   لسعادة  الولى  

 لجديدة  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 30 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 776179.

105I

SMCDE

FITHOUSE

شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

ذ ت  لشريك  لوحيد

قفل  لتصفية

SMCDE

 CASABLANCA ، 20130،

CASABLANCA MAROC

FITHOUSE شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

 217  : مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 

إقامة  لفتح  إبر هيم  لرود ني  شارع 

 - 3  لد ر  لبيضاء   رقم   1  لطابق 

20130  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.110633

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

حل  تقرر   2020 يويبر   17 في   ملؤرخ 

مسؤولية  ذ ت  شركة   FITHOUSE

مبلغ  ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

وعنو ن  درهم   100.000 رأسمالها 

إبر هيم  217 شارع  مقرها  إلجتماعي 

رقم   1 إقامة  لفتح  لطابق   لرود ني 

20130  لد ر   - 3  لد ر  لبيضاء  

مالية  ألزمة  يتيجة   لبيضاء  ملغرب 

و قتصادية

و عين:

و  أقرو ش   أيور     لسيد)ة( 

عنو يه) (  10 زيقة  موز ر حي  لسالم 

 لد ر  لبيضاء 20130  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 

بتاريخ 17 يويبر 2020 وفي 217 شارع 

إبر هيم  لرود ني إقامة  لفتح  لطابق 

 20130  - 3  لد ر  لبيضاء   رقم   1

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 30 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

دجنبر 2020 تحت رقم 759658.

106I
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CABINET BAHMAD

REVATOM
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

CABINET BAHMAD
إقامة مر كش بالز  عمارة د 1 شقة 
ب 21  لطابق  لثاني جليز مر كش 
إقامة مر كش بالز  عمارة د 1 شقة 
ب 21  لطابق  لثاني جليز مر كش، 

10000، مر كش  ملغرب
REVATOM شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي إقامة 
مر كش بالز  عمارة د1 شقة 21، 
 لطابق  لثاني، جليز  - 10000 

مر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

111813
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 مارس   31
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.REVATOM
شر ء   : بإيجاز  غرض  لشركة 
وإد رة جميع  ملباني و لعقار ت وبيوت 
طريق  عن  و لرياضات   لضيافة 

 لتأجير أو غير ذلك.
إقامة   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
 ،21 شقة  د1  عمارة  بالز   مر كش 
 10000  - جليز    لطابق  لثاني، 

مر كش  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 18.500 رأسما1  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 SCI DU MARIN  لشركة 
جالسيير،   ال  شارع   3 عنو يه) ( 
17580  لو بو  بالج أون ري،  فرنسا.

فااليتين،  ماري  مار ن   لسيدة 
أوديت عنو يه) ( 6 شارع دو ال بالج،  
17580  لو بو  بالج أون ري،  فرنسا.

كريستيان   توم،  مار ن   لسيد 
عنو يه) ( 6 شارع دو ال بالج،  17580  

لو بو  بالج أون ري،  فرنسا.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
جير رد    ، إيريك  مار ن   لسيد 
عنو يه) ( 6 شارع دو ال بالج،  17580  

لو بو  بالج أون ري،  فرنسا
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   12 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 121012.

107I

STE FIDUCIAIRE CHERTAP TD SARL

STE MAWHIBA TRAV SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 STE FIDUCIAIRE CHERTAP TD
SARL

 N° 11 RUE OKBA BNOU
 NAFIAA APP 01 ERRICH ،
52400، ERRICH MAROC

 STE MAWHIBA TRAV SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي قصر  يت 
عزو جماعة ز وية سيدي حمزة 
 لريش - 52100  لريش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2727
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 مارس   23
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.MAWHIBA TRAV SARL
:  الشغا1  بإيجاز  غرض  لشركة 

 ملختلفة وكر ء  الالت .

قصر   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
ز وية سيدي حمزة   يت عزو جماعة 

 لريش - 52100  لريش  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : سنة 99 سنة .
رأسما1  لشركة:   مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
500 حصة    : موحى   لسيد  تهرو 

بقيمة 100 درهم للحصة .
حصة   500   : عدي   لسيد  تهرو 

بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو يه) (  موحى    لسيد  تهرو 
سيدي  ز وية  عزوجماعة  قصر  يت 
حمزة  لريش 52100  لريش  ملغرب.

 لسيد  تهرو عدي عنو يه) (  قصر 
حمزة  سيدي  ز وية  عزوجماعة   يت 

 لريش 52100  لريش  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد  تهرو موحى عنو يه) ( قصر 
حمزة  سيدي  ز وية  عزوجماعة   يت 

 لريش 52100  لريش  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
أبريل   06 بتاريخ  بميدلت    البتد ئية 

2021 تحت رقم 108.

108I

BRADUS BUSINESS CENTER

EASYSTOCK
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

BRADUS BUSINESS CENTER
 LOT BACHKOU RESIDENCE 77

 ZINEB APPT 17 5EME ETAGE
 CASA ، 20420، CASABLANCA

MAROC
EASYSTOCK شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي : تجزئة 

11 لطريق  لثايوية ولد عمور 
بوسكورة - 20000  لد ر لبيضاء 

 ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.172131

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
حل  تقرر   2021 مارس   01 في   ملؤرخ 
EASYSTOCK شركة ذ ت  ملسؤولية 
 500.000 رأسمالها  مبلغ   ملحدودة 
مقرها  إلجتماعي  وعنو ن  درهم 
11 لطريق  لثايوية ولد عمور  تجزئة 
20000  لد ر لبيضاء   - بوسكورة 

 ملغرب يتيجة 1-.
و عين:

 -  -  -  - عنو يه) (  و   -   -  لسيد)ة( 
كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 
تجزئة  وفي   2021 مارس   01 بتاريخ 
عمور  ولد  11 لطريق  لثايوية 
20000  لد ر لبيضاء   - بوسكورة 

 ملغرب.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 11 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 17513.
109I

BRADUS BUSINESS CENTER

SMART CONNECTION
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة
BRADUS BUSINESS CENTER

 LOT BACHKOU RESIDENCE 77
 ZINEB APPT 17 5EME ETAGE
 CASA ، 20420، CASABLANCA

MAROC
Smart Connection  شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي 10 شارع 

 لحرية  لطابق 3  ملكتب 6 - 20000 
 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

تحويل   ملقر  الجتماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.132767
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
2021 تم  تحويل   13 أبريل   ملؤرخ في 
من  للشركة   ملقر  الجتماعي  لحالي 
3  ملكتب  شارع  لحرية  لطابق   10«
20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب«   -  6
عبد  ملومن  لطابق  شارع   119« إلى 

1  ملكتب 33 - 20000  لد ر  لبيضاء  

 ملغرب«.
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باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 11 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 17511.

110I

BRADUS BUSINESS CENTER

COMPRETEX
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسما1  لشركة

BRADUS BUSINESS CENTER

 LOT BACHKOU RESIDENCE 77

 ZINEB APPT 17 5EME ETAGE

 CASA ، 20420، CASABLANCA

MAROC

COMPRETEX شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي تجزئة 05 

 لطريق  لثايوية ولد عمور بوسكورة 

- 20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
رفع رأسما1  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.181697

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تم   2021 أبريل   12 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسما1  لشركة  رفع 

من  أي  درهم«   2.500.000«

 3.000.000« إلى  درهم«   500.000«

حصص  تقديم    : طريق  عن  درهم« 

يقدية أو عينية.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 11 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 17512.

111I

JODAD SARL

ARRAID ADOHA PRIVE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

JODAD SARL

 APT 3 IMM 1 ALILI AV

 PALESTINE ، 40070،

MARRAKECH MAROC

ARRAID ADOHA PRIVE  شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي  ملركز 
 لتجاري أبو ب مر كش  لضحى 

 ملنطقة 20  لطابق  ألو1  ملكاتب 
101 و 105  - 10170 مر كش 

 ملغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.98759

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تعيين  تم   2021 أبريل   06 في   ملؤرخ 
بو  للشركة  لسيد)ة(  جديد  مسير 

طيب  عبد  الله كمسير وحيد
تبعا لقبو1  ستقالة  ملسير.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   17 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 5985.

112I

ALISSONE CONSULTING

IMOONE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

ALISSONE CONSULTING
 310Angle BD Omar Riffi  Et La
 Liberte CASABLANCA، 20120،

CASABLANCA MAROC
IMOONE  شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي -  ملقر 
 الجتماعي: 10، شارع  لحرية  لطابق 

3 شقة 5   لد ر  لبيضاء 20120 
 لد ر  لبيضاء   ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
501907

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   23
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. IMOONE

غرض  لشركة بإيجاز : • 
جميع  لعمليات  لعقارية  لتي تدخل 
في إطار  لنصوص و لقو يين  لسارية 

 ملتعلقة باإلنعاش  لعقاري
جميع  لعقار ت  وبناء  بيع   •
أو  أو  ملنهي  لالستخد م  لسكني 

 لتجاري.
بر مج  لبناء  جميع  إيجاز   •

أو لتجزئات.
أو  في  لبناء  •  ملشاركة 

 لتجزئات.
جميع  إنشاء  في  •  ملشاركة 
جميع  أو  تخاذ   لشركات  لعقارية 

 ملشاركات في شركات من هذ   لنوع.
جميع  لخدمات  ملتعلقة   •

بأعما1  لبناء
تأجير  •

عمليات  أي  عام  وبشكل   •
قد  و لتي  صناعية،  أو  مالية  تجارية 
تكون ذ ت صلة مباشرة أو غير مباشرة 
باملادة  ملذكورة أعاله أو بأي موضوع 
أن  من  ملرجح  صلة،  ذ ت  أو  مماثل 

تفضل تطويرها أو تمديدها.
ملقر  عنو ن  ملقر  الجتماعي : -  
 الجتماعي: 10، شارع  لحرية  لطابق 
3 شقة 5   لد ر  لبيضاء 20120  لد ر 

 لبيضاء   ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 800   : لحري�سي    عاد1   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 200   : بنجلون   ملياء   لسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد عاد1 لحري�سي   عنو يه) ( 
 LOT LAILA 1 N 1 CALIFORNIE
CASABLANCA 20120  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.
عنو يه) (  بنجلون   ملياء   لسيدة 
 LOT LAILA 1 N 1 CALIFORNIE
CASABLANCA 20120  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.

و لعائلية   ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد عاد1 لحري�سي   عنو يه) ( 

 LOT LAILA 1 N 1 CALIFORNIE

CASABLANCA 20120  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 05 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم -.

113I

UNIVERS DES EXPERTS SARL

AYME SPORT
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

حل شركة

UNIVERS DES EXPERTS SARL

 77RUE FARHAT HACHAD

 RESIDENCE CITY CASABLANCA

 ، 20200، CASABLANCA

MAROC

AYME SPORT شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد)في طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 15 زيقة 

عبد  لقادر مفتقار  لطابق 2 رقم 1 - 

20200  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.399881

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

حل  تقرر   2021 فبر ير   26 في   ملؤرخ 

ذ ت  محدودة  مسؤولية  ذ ت  شركة 

  AYME SPORT  لشريك  لوحيد 

مبلغ رأسمالها 10.000 درهم وعنو ن 

مقرها  إلجتماعي 15 زيقة عبد  لقادر 

 20200  -  1 رقم   2 مفتقار  لطابق 

 :  1 يتيجة   لد ر  لبيضاء  ملغرب 

 لتوقف عن مز ولة  نشطتها.

و حدد مقر  لتصفية ب 15 زيقة 

عبد  لقادر مفتقار  لطابق 2 رقم 1 - 

20200  لد ر  لبيضاء  ملغرب. 
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و عين:

 لسيد)ة( هيجو بيير ماري   يمي و 

مويطو  كاريك  طريق   512 عنو يه) ( 

)ة(  كمصفي  فرنسا  مومطو   81170

للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 10 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 777731.

111I

fidjuris sarl

PLATRE DE LUX
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رأسما1  لشركة

fidjuris sarl

 BD IBNOU SINA 230

 casablanca، 20200،

CASABLANCA Maroc

PLATRE DE LUX شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي  لرقم 25 

و 27  لزيقة 63  اللفة - 23100 

 لد ر لبيضاء  ملغرب.

رفع رأسما1  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.257757

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

رفع  تم   2021 مارس   18 في   ملؤرخ 

رأسما1  لشركة بمبلغ قدره »90.000 

إلى  درهم«   10.000« من  أي  درهم« 

»100.000 درهم« عن طريق :  تقديم 

حصص يقدية أو عينية.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 17 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 778371.

115I

STE FIDLAMIAE SARL

LES SAVEURS D'INELIA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

STE FIDLAMIAE SARL

 RUE TABARIA IMM 1 APPT 9 3

 EME ETAGE RUE TABARIA IMM

 4 APPT 9 3 EME ETAGE، 10000،

RABAT MAROC

LES SAVEURS D›INELIA  شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية(

وعنو ن مقرها  إلجتماعي مسجد 

لال خديجة سكتور 21 متجر 3 حي 

 لرياض - 10000  لرباط  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.81115

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

حل  تقرر   2021 أبريل   22 في   ملؤرخ 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 

مبلغ     LES SAVEURS D’INELIA
وعنو ن  درهم   100.000 رأسمالها 

مقرها  إلجتماعي مسجد لال خديجة 

 - حي  لرياض   3 متجر   21 سكتور 

 :  1 يتيجة  10000  لرباط  ملغرب 

-عدم بلوغ أهد ف  لشركة

- ضعف  ملردودية.

مسجد  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 

حي   3 متجر   21 سكتور  خديجة  لال 

 لرياض - 10000  لرباط  ملغرب. 

و عين:

و  عثمان  بن  يو 1    لسيد)ة( 

محمد  لسادس  شارع   01 عنو يه) ( 

10000  لرباط  دييا  عزيب   10 كلم 

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   18 بتاريخ  بالرباط    لتجارية 

2021 تحت رقم 111696.

117I

STE FIDLAMIAE SARL

LES SAVEURS D'INELIA II
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

STE FIDLAMIAE SARL

 RUE TABARIA IMM 1 APPT 9 3

 EME ETAGE RUE TABARIA IMM

 4 APPT 9 3 EME ETAGE، 10000،

RABAT MAROC

LES SAVEURS D›INELIA II شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية(

وعنو ن مقرها  إلجتماعي زيقة بهت 

عمارة 12 شقة 10 أكد 1 - 10000 

 لرباط  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.89093

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

حل  تقرر   2021 أبريل   22 في   ملؤرخ 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 

مبلغ    LES SAVEURS D’INELIA II
وعنو ن  درهم   100.000 رأسمالها 

عمارة  بهت  زيقة  مقرها  إلجتماعي 

12 شقة 10 أكد 1 - 10000  لرباط 

بلوغ هدف  - عدم   :  1 يتيجة   ملغرب 

 لشركة

- ضعف  ملردودية.

و حدد مقر  لتصفية ب زيقة بهت 

 10000  - أكد 1   10 12 شقة  عمارة 

 لرباط  ملغرب. 

و عين:

و  عثمان  بن  يو 1    لسيد)ة( 

محمد  لسادس  شارع   01 عنو يه) ( 

10000  لرباط  دييا  عزيب   10 كلم 

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   18 بتاريخ  بالرباط    لتجارية 

2021 تحت رقم 111697.

118I

JODAD SARL

ARRAID ADOHA PRIVE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

JODAD SARL

 APT 3 IMM 1 ALILI AV

 PALESTINE ، 40070،

MARRAKECH MAROC

ARRAID ADOHA PRIVE شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي أملركز 

 لتجاري أبو ب مر كش  ملنطقة 20 

 لطابق  ألو1  ملكاتب 101 و 105 - 

10170 مر كش  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.98759

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تمت   2021 أبريل   06 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :

تفويت  لسيد )ة( سعيدة  ملعباس 

100 حصة  جتماعية من أصل 100 

عبد  الله  )ة(  لفائدة   لسيد  حصة 

بوطيب بتاريخ 06 أبريل 2021.

علو ن  عاد1  )ة(  تفويت  لسيد 

100 حصة  جتماعية من أصل 600 

عبد  الله  )ة(  لفائدة   لسيد  حصة 

بوطيب بتاريخ 06 أبريل 2021.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني   

ماي   17 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 5985.

119I

DAMO CONSULTING SARL

AIDE TRANS
إعالن متعدد  لقر ر ت

DAMO CONSULTING SARL

 AV PASTEUR 1° ETG N°18 51

 TANGER tanger, tanger، 90000،

tanger MAROC

AIDE TRANS  »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد«
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وعنو ن مقرها  الجتماعي: 51 شارع 

باستور  لطابق  الو1 رقم 20 51 

شارع باستور  لطابق  الو1 رقم 20 

90000 طنجة  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.105993

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

تم  تخاذ   2021 أبريل   29 في   ملؤرخ 

 لقر ر ت  لتالية: 

على  ينص  1:  لذي  رقم  قر ر 

 100 تفويت  على  مايلي:  ملو فقة 

تشكل  لر سما1  حصة  جتماعية 

 لكلي للشركة في ملك  لسيد  ملعطي 

لفائدة  لسيد  لعافية   وحسين 

رضو ن

قر ر رقم 2:  لذي ينص على مايلي: 

 ستقالة  لسيد  ملعطي  وحسين من 

مهام  لتسيير وتعيين  لسيد  لعافية 

رضو ن كمسير جديد و دلك لفترة غير 

محددة

قر ر رقم 3:  لذي ينص على مايلي: 

للشركة  مالئمة  لقايون  السا�سي 

مقتضيات  تعديل  تم  لذلك  وتبعا 

 لنظام  ألسا�سي

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

بند رقم 7:  لذي ينص على مايلي: 

ر سما1  مايلي:  على  ينص   لذي 

 لشركة حدد في مبلغ 100000 درهم 

حصة  جتماعية   100 مقسمة  لى 

1000 درهم للحصة  لو حدة كلها في 

ملك  لسيد  لعافية رضو ن

على  ينص  13:  لذي  رقم  بند 

مسير  رضو ن  مايلي:  لسيد  لعافية 

للشركة ود لك لفترة غير

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   12 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 212211.

120I

FIDUCIAIRE  GESTION ZIADI

BAJIM PLUS TRANS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE  GESTION ZIADI
 LOT LAAYOUNE 81

 2BOULEVARD RAYAUME
 D›ARABIE SAOUADITE 1ER

 ETG N°12 81 LOT LAAYOUNE
 2BOULEVARD RAYAUME

 D›ARABIE SAOUADITE 1ER
 ETG N°12، 90000، TANGER

MAROC
BAJIM PLUS TRANS شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي  لبر يص 

2  قامة يرجس  لعرعار رقم 60 
 لطابق  ألر�سي . - 90000 طنجة 

 ملغرب 
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
116115

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   21
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 BAJIM : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.PLUS TRANS
:  لنقل  بإيجاز  غرض  لشركة 

 ملحلي و لدولي للبضائع ..
عنو ن  ملقر  الجتماعي :  لبر يص 2 
 قامة يرجس  لعرعار رقم 60  لطابق 

 ألر�سي . - 90000 طنجة  ملغرب .
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  :  لسيد  سماعيل  لبوبكري  
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة .
 :  لسيد  سماعيل  لبوبكري  

1000 بقيمة 100 درهم.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد  سماعيل  لبوبكري  
عنو يه) (  لبر يص 2 يرجس  لعرعار 

رقم 60 90000 طنجة  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد  سماعيل  لبوبكري  
عنو يه) (  لبر يص 2 يرجس  لعرعار 

رقم 60 90000 طنجة  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   06 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 212118.
121I

fidjuris sarl

SADHANA
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

fidjuris sarl
 BD IBNOU SINA 230
 casablanca، 20200،
CASABLANCA Maroc

SADHANA شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد)في 

طور  لتصفية(
وعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع 
باسكيي ،  قامة عبد ملون ، مبنى 

رقم 7 رقم 2 - 21500  لد ر لبيضاء 
 ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.113555
قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
حل  تقرر   2021 مارس   16 في   ملؤرخ 
ذ ت  محدودة  مسؤولية  ذ ت  شركة 
مبلغ    SADHANA  لشريك  لوحيد 
وعنو ن  درهم   10.000 رأسمالها 
 ، باسكيي  شارع  مقرها  إلجتماعي 
 2 7 رقم   قامة عبد ملون ، مبنى رقم 

- 21500  لد ر لبيضاء  ملغرب يتيجة 
1 :  يخفاض في  لنشاط وعدم وجود 
آفاق مستقبلية على نشاط  لشركة.

شارع  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
مبنى   ، عبد ملون  ،  قامة  باسكيي 
2 - 21500  لد ر لبيضاء  7 رقم  رقم 

 ملغرب. 
و عين:

و  بنزوين   لسيد)ة(  دريس   
ليريش   رينيه  شارع   26 عنو يه) ( 
66100 بربينيان فرنسا كمصفي )ة( 

للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 17 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 778375.

122I

مكتب  لحسابات ح 1

AL OUROUD PROMO
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

مكتب  لحسابات ح 1
20 شارع  لد خلة  لطابق  الو1 قرية 
 لجماعة ، 20130،  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب
AL OUROUD PROMO شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 61 محج 
اللة ياقوت  لرقم 39  لطابق  الو1 - 

20000  لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
502989

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 ماي   11
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
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ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 AL  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.OUROUD PROMO

منعش   : بإيجاز  غرض  لشركة 

عقاري و  الشغا1  لعامة.

عنو ن  ملقر  الجتماعي : 61 محج 

اللة ياقوت  لرقم 39  لطابق  الو1 - 

20000  لبيضاء  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عبد لرحيم   لسيد  حو صلي 

 169 بقعة  تجزئة  لورود  عنو يه) ( 

20150  لبيضاء  معروف  سيدي 

 ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عبد لرحيم   لسيد  حو صلي 

 169 بقعة  تجزئة  لورود  عنو يه) ( 

20150  لبيضاء  معروف  سيدي 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 17 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 778281.

123I

 CABINET DE GESTION ET RÉVISION

COMPTABLE

NIZICOM
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 CABINET DE GESTION ET

RÉVISION COMPTABLE

 IMM GHA 6ème étage,

 bureau n°13 centrak park

 Mohammedia ، 28810،

Mohammedia maroc

NIZICOM شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

 IMM وعنو ن مقرها  إلجتماعي
 GH-A, 6ème étage Bureau n°13,

 central Parc-  Mohammedia -
28810  ملحمدية  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
28079

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   30
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.NIZICOM
غرض   : بإيجاز  غرض  لشركة 
من  لشركة هو ممارسة نشاط مركز 

 التصا1
جميع  لعمليات  تنفيذ  يمكنها 
 ملتو فقة أو  لتي تتعلق بهذ   لغرض  

، وعلى وجه  لخصوص:
-  لبيع عن بعد ،  إلعالن ،  ملكاملات 
عن  خدمات  لسكرتارية   ،  لهاتفية 

بعد ، و لدر سات  الستقصائية ؛
-  التصا1 و لتدريب و لتسويق.

على  و لدولية  -  لتجارة  لوطنية 
ودعم  يصائح  ؛  جميع  ملنتجات 

للمستثمرين  ألجايب:
-أبحاث  لسوق

- تطوير خطط  لعمل
- دعم  لتأسيس في  ملغرب

-  ستشار ت  ملو رد  لبشرية 
و لتوظيف

هندسة  لعمليات  -  الستشار ت: 
وتحسين  لتنظيم

، جميع  ملعامالت  -  وبشكل أعم 
أو  أو  ملنقولة  أو  ملالية   لتجارية 
أو  مباشر  ،  ملتعلقة بشكل   لعقارية 
من  بأي  جزئًيا  أو  كلًيا   ، مباشر  غير 
بجميع   ، أعاله   ألغر ض  ملذكورة 

 ألغر ض  ملماثلة أو ذ ت  لصلة وحتى 

قد  بجميع  ألغر ض  ألخرى  لتي 

تكون محتملة لتعزيز أو تطوير أعما1 

 لشركة..

 IMM  : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

 GH-A, 6ème étage Bureau n°13,

 central Parc-  Mohammedia -

28810  ملحمدية  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 50.000 رأسما1  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد أيوب  لنيزي :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد أيوب  لنيزي عنو يه) ( دو ر 

 والد سيدي علي بن عزوز  لشالالت 

 ملحمدية 28000  ملحمدية  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد أيوب  لنيزي عنو يه) ( دو ر 

 والد سيدي علي بن عزوز  لشالالت 

 ملحمدية 28000  ملحمدية  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

12 ماي   البتد ئية باملحمدية  بتاريخ 

2021 تحت رقم 1157.

121I

CABINET SEDDIK & ASSOCIES

ALA CONCEPT
إعالن متعدد  لقر ر ت

CABINET SEDDIK & ASSOCIES

 185BD ZERKTOUNI

 RESIDENCE ZERKTOUNI 6EME

 ETAGE ، 20330، CASABLANCA

MAROC

ALA CONCEPT »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد«

وعنو ن مقرها  الجتماعي: 26 شارع 

مرس سلطان ،  لطابق  ألو1 ، 

شقة رقم 3 - 20000  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.17978

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 28 أبريل 2021

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 

قر ر رقم 1:  لذي ينص على مايلي: 

على  لعناصر  إليجابية   ملو فقة 

ملساهمة  لتر ث  ملنهي  و لسلبية 

للهندسة  بامللكية  لفردية   ملتعلق 

 ،  ALA CONCEPT لشركة   ملعمارية 

 ملستفيدة من  ملساهمة

على  ينص  2:  لذي  رقم  قر ر 

بما  رأسما1  لشركة  رفع  مايلي: 

لنقله  درهم   1.200.000 قدره 

طريق  عن  درهم   1.210.000 إلى 

 ALA لفائدة  لشركة  عينية  تقدمة 

CONCEPT SARL

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

بند رقم 6:  لذي ينص على مايلي: 
تغيير  لبند 6   من  لقايون   •

 ألسا�سي للشركة

بند رقم 7:  لذي ينص على مايلي: 
تغيير  لبند  7  من  لقايون   •

 ألسا�سي للشركة

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 17 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 778111.

125I

Sara Facility Invest sarl

SOCIETE MANEC
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

Sara Facility Invest sarl

 Appt.8 Imm.2 Rue Mansour

 Eddahbi VN ، 50000، Meknès

Maroc

SOCIETE MANEC شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
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وعنو ن مقرها  إلجتماعي شقة 10 

باء،  لطابق 1، عمارة 30، ساحة 

فرحات حشاد، شارع  لحسن 

 لثاني، م.ج. - 50000 مكناس 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

53177

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   08

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.SOCIETE MANEC

غرض  لشركة بإيجاز : 1/  ملتاجرة

2/ أشغا1  ملقاولة  ملختلفة

3/ بيع  لعقاقير.

عنو ن  ملقر  الجتماعي : شقة 10 

ساحة   ،30 عمارة   ،1 باء،  لطابق 

فرحات حشاد، شارع  لحسن  لثاني، 

م.ج. - 50000 مكناس  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : أحمد  أقشار   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  أحمد  أقشار   لسيد 
 ،03 رقم  س02،  عمارة   ،10  ملجد 

ويسالن 50000 مكناس  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو يه) (  أحمد  أقشار   لسيد 
 ،03 رقم  س02،  عمارة   ،10  ملجد 

ويسالن 50000 مكناس  ملغرب.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   01 بتاريخ  بمكناس    لتجارية 

2021 تحت رقم 2211.

127I

fiduas

BRODE LIFE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

fiduas
 bd gran ceinture hay 51
 mohammadi ، 20570،

casablanca maroc
BRODE LIFE شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
)في طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 28 زيقة 
8 تجزئة زكرياء عين  لشق  لد ر 
 لبيضاء - 20000  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.77379

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
حل  تقرر   2021 أبريل   25 في   ملؤرخ 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
رأسمالها  مبلغ    BRODE LIFE
مقرها  وعنو ن  درهم   100.000
زكرياء  تجزئة   8 زيقة   28  إلجتماعي 
 20000  - عين  لشق  لد ر  لبيضاء 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب يتيجة 1 : - 
تصفية  لشركة.

و حدد مقر  لتصفية ب 28 زيقة 
عين  لشق  لد ر  زكرياء  تجزئة   8
20000  لد ر  لبيضاء   -  لبيضاء 

 ملغرب. 
و عين:

و  فاطمة   بر ش   لسيد)ة(  
رقم   50 زيقة  حي  لفرح  عنو يه) ( 
20000  لد ر  282  لد ر  لبيضاء 
 لبيضاء  ملغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 17 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 770120.

128I

FIDUCIAIRE BAMMOU

OUBLAHCEN TRANS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BAMMOU
 Residence Minate Allah

 36, Angle Rue Loubnane et
 Mustapha Rifai N04 ، 14000،

KENITRA Maroc
OUBLAHCEN TRANS شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي زيقة 
هارون  لرشيد  قامة فردوس رقم 3 
ميموزة  - 11000  لقنيطرة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
60615

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 ماي   07
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.OUBLAHCEN TRANS
يقل   : بإيجاز  غرض  لشركة 

 لسلع.
زيقة   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
 3 هارون  لرشيد  قامة فردوس رقم 

ميموزة  - 11000  لقنيطرة  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : جما1   لسيد  بلحسن 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  جما1   لسيد  بلحسن 
 11000  175 رقم   2 تجزئة  المل 

 لقنيطرة  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو يه) (  جما1   لسيد  بلحسن 
 11000  175 رقم   2 تجزئة  المل 

 لقنيطرة  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

17 ماي   البتد ئية بالقنيطرة  بتاريخ 

2021 تحت رقم 82113.

130I

N2M CONSEIL-SARL

LUXMAJ
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL

 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

LUXMAJ شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي حي 

لعر �سي  قامة  يمن  لطابق 
 لخامس رقم 18 - 62000  لناظور 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

22119

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 ماي   01

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
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عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.LUXMAJ
غرض  لشركة بإيجاز : -  النعاش 

 لعقاري
حي   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
لعر �سي  قامة  يمن  لطابق  لخامس 

رقم 18 - 62000  لناظور  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : محمد  مجعيط   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو يه) (  محمد  مجعيط   لسيد 
 62000  608 رقم  شارع  ملسيرة 

 لناظور  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (  محمد  مجعيط   لسيد 
 62000  608 رقم  شارع  ملسيرة 

 لناظور  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   07 بتاريخ  بالناضور    البتد ئية 

2021 تحت رقم 937.
131I

ACCOMPT CONSULTING

GO PROJECT
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

ACCOMPT CONSULTING
 BD MOHAMED ABDOU N° 18
 BIS RESIDENCE HAMZA 3EME
 ETAGE BUREAU N° 11 OUJDA ،

60000، OUJDA MAROC
GO PROJECT شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 121 شارع 
 سر ء أ س  لقدس  لو د  لناشف 

سيدي معافة  - 60000 وجدة 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

37307

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقايون  تم   2021 مارس   19

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 GO  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.PROJECT

مركز   : بإيجاز  غرض  لشركة 

 تصا1.

 121  : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

س  لقدس  لو د  أ  شارع  سر ء 

 60000  - معافة   سيدي   لناشف 

وجدة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 GO PROJECT :  1.000  لشركة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 1000  : رحيمي  محمد   لشركة 

بقيمة 100 درهم.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  رحيمي  محمد   لسيد 

بلجكا 60000 وجدة بلجكا.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو يه) (  رحيمي  محمد   لسيد 

بلجكا 60000 وجدة بلجكا

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   11 بتاريخ  بوجدة    لتجارية 

2021 تحت رقم 1758.
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HORIZON LINES SARL

TEXTILES TETUAN
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

HORIZON LINES SARL
شارع محمد  ليزيدي، إقامة 

 أليدلس، بلوك H،  لطابق  لثاني، 
رقم 11 ، 93010، تطو ن  ملغرب
TEXTILES TETUAN شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع 
9 أبريل، قرب قنطرة  ملحنش 

 لقديمة،  - 93000 تطو ن  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

29139
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   09
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.TEXTILES TETUAN
-تدوير   : بإيجاز  غرض  لشركة 

و فر ز ومعالجة  لنسيج.
-  لتصدير. .

 9 شارع   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
أبريل، قرب قنطرة  ملحنش  لقديمة،  

- 93000 تطو ن  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
500 حصة    : بوكريع  ربيع   لسيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 لسيد عبد لعزيز  لحد دي :  500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو يه) (  بوكريع  ربيع   لسيد 
 21 رقم  تجزئة  لسو ني،  حي  ألزهر، 

93000 تطو ن  ملغرب.

عبد لعزيز  لحد دي   لسيد 
 62000 بوبز رز ر   حي  عنو يه) ( 

 لناظور  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (  بوكريع  ربيع   لسيد 
 21 رقم  تجزئة  لسو ني،  حي  ألزهر، 

93000 تطو ن  ملغرب
عبد لعزيز  لحد دي   لسيد 
 62000 بوبز رز ر   حي  عنو يه) ( 

 لناظور  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   12 بتاريخ  بتطو ن    البتد ئية 

2021 تحت رقم 1071.
133I

FUTURE CONSEIL

 JASFY LIGHT AND
SERVICES

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

FUTURE CONSEIL
50 زيقة يوسف بن تاشفين  لطابق 

 ألو1 ، 26100، برشيد  ملغرب
  JASFY LIGHT AND SERVICES
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي إقامة 

 لفتح 217 شارع  بر هيم  لرود ني 
 لطابق  ألو1 رقم 3 - 21000 

 لد ر لبيضاء  ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.110237

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تمت   2021 ماي   01 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
تفويت  لسيد )ة(  سكينة حباري 
أصل  من  حصة  جتماعية   1.000
1.000 حصة لفائدة   لسيد )ة( منير 

باملهدي بتاريخ 01 ماي 2021.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني   
 18 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 778157.
131I
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FUTURE CONSEIL

ZAOUIT MATERIAUX
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FUTURE CONSEIL

50 زيقة يوسف بن تاشفين  لطابق 

 ألو1 ، 26100، برشيد  ملغرب

ZAOUIT MATERIAUX  شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 10 زيقة 

 لحرية  لطابق  لثالت  لشقة 5 

 لد ر لبيضاء 20120  لد ر لبيضاء 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

503113

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 ماي   18

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. ZAOUIT MATERIAUX

مصبنة.   : بإيجاز  غرض  لشركة 

 لتحلل و لكي بالعمليات  مليكاييكية.
10 زيقة   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

 5  لحرية  لطابق  لثالت  لشقة 

20120  لد ر لبيضاء   لد ر لبيضاء 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : رشيد   لسيد  وجاحا 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  رشيد   لسيد  وجاحا 

158  لحي  حي  ملدرسة شارع س رقم 

 20570  ملحمدي  لد ر لبيضاء 

 لد ر لبيضاء  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو يه) (  رشيد   لسيد  وجاحا 

158  لحي  حي  ملدرسة شارع س رقم 

 20570  ملحمدي  لد ر لبيضاء 

 لد ر لبيضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 18 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 778651.

136I

شركة مستأمنة  لحنصالي ش.ذ.م.م. ذ ت  لشريك 

 لوحيد

MATAHINE D›OLIVE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

شركة مستأمنة  لحنصالي ش.ذ.م.م. 

ذ ت  لشريك  لوحيد

20 شارع  ملتنبي  لطابق  الو1 بني 
مال1 20 شارع  ملتنبي  لطتبق  الو1 

بني مال1، 23000، بني مال1  ملغرب

MATAHINE D›OLIVE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي : طريق 

 لفقيه بن صالح أوالد حمد ن  

طريق  لفقيه بن صالح أوالد حمد ن 

23000 بني مال1  ملغرب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.1657

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

2020 تقرر حل  26 أكتوبر   ملؤرخ في 

ذ ت  شركة   MATAHINE D’OLIVE

رأسمالها  مبلغ   ملسؤولية  ملحدودة 

مقرها  وعنو ن  درهم   100.000

صالح  بن  طريق  لفقيه   إلجتماعي 

بن  طريق  لفقيه  حمد ن   أوالد 

صالح أوالد حمد ن 23000 بني مال1 

 ملغرب يتيجة اللتشطيب  لنهائي .

و عين:
عبد  للطيف   لعاللي    لسيد)ة( 
صالح  بن  طريق  لفقيه  عنو يه) (  و 
مال1  بني   23000 حمد ن   أوالد 

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 
طريق  وفي   2020 أكتوبر   26 بتاريخ 
 - حمد ن   أوالد  صالح  بن   لفقيه 

23000 بني مال1  ملغرب.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 البتد ئية ببني مال1  بتاريخ 25 يناير 

2021 تحت رقم 91.
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PROXY FINANCE

NC DESIGN
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

PROXY FINANCE
 Angle Yaacoub El Mansour Et

 Av Allal El Fassi, Imm 21 (espace
 Assafwa(, 3eme Etage, Bureau
 N° 23 ، 40000، MARRAKECH

MAROC
NC DESIGN شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي محل 

 لتجاري بالطابق  لسفلي بتجزئة 
ياسمين رقم 3 عين مزو ر  مر كش - 

10000 مر كش  ملغرب 
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

107109
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2020 أكتوبر   02
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 NC  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.DESIGN
أعما1   : بإيجاز  غرض  لشركة 

متنوعة أو   لبناء.

 لتصميم  لد خلي و لتجديد
بيع وشر ء و توزيع مو د  لبناء.

محل   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
بتجزئة  بالطابق  لسفلي   لتجاري 
 - 3 عين مزو ر  مر كش  ياسمين رقم 

10000 مر كش  ملغرب .
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 330   : نعزيز    محسن   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 لسيد محمد نعزيز :  310 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 لسيد ياسين نعزيز :  330 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو يه) (  نعزيز  محمد   لسيد 
 163 رقم  درب  لعساوي  دو ر  زيكي 

مر كش 10000 مر كش  ملغرب .
عنو يه) (  نعزيز    محسن   لسيد 
 163 رقم  درب  لعساوي  دو ر  زيكي 

مر كش 10000 مر كش  ملغرب .
عنو يه) (  نعزيز  ياسين   لسيد 
 163 رقم  درب  لعساوي  دو ر  زيكي 

مر كش 10000 مر كش  ملغرب .
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (  نعزيز  ياسين   لسيد 
 163 رقم  درب  لعساوي  دو ر  زيكي 

مر كش 10000 مر كش  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
21 أكتوبر  بتاريخ   لتجارية بمر كش  

2020 تحت رقم 116195.
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عز لدين مختاري

RM PHARMA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

عز لدين مختاري
حي  لسالم بلوك 13 رقم 31 سيدي 
سليمان ، 11200، سيدي سليمان 

 ملغرب
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RM PHARMA شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي زيقة 22 
رقم 1 محل 1 - 16000 سيدي 

قاسم  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

28777

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2020 دجنبر   11

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 RM  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.PHARMA

: بيع  ملو د  بإيجاز  غرض  لشركة 

شبه طبية

 لنصدير و الستير د.
 22 : زيقة  عنو ن  ملقر  الجتماعي 
رقم 1 محل 1 - 16000 سيدي قاسم 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد صالح  لدين مرينوي :  500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   : رمضان  مصطفى   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 لسيد صالح  لدين مرينوي : 500 

بقيمة 100 درهم.

 500  : رمضان  مصطفى   لسيد 

بقيمة 100 درهم.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
مرينوي  صالح  لدين   لسيد 
 2 رقم   1 بلوك  عنو يه) ( حي  لسالم 

11200 سيدي سليمان  ملغرب.

رمضان  مصطفى   لسيد 

 36 رقم  كوسيناب  تجزئة  عنو يه) ( 

11200 سيدي سليمان  ملغرب.

و لعائلية   ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
مرينوي  صالح  لدين   لسيد 
 2 رقم   1 بلوك  عنو يه) ( حي  لسالم 

11200 سيدي سليمان  ملغرب

رمضان  مصطفى   لسيد 

 36 رقم  كوسيناب  تجزئة  عنو يه) ( 

11200 سيدي سليمان  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 22 بتاريخ  قاسم   بسيدي   البتد ئية 

فبر ير 2021 تحت رقم 12.

139I

s1 consulting

برومو بالمين ميغا سيرفيس
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

s1 consulting

 imm 2eme etage ville 18

 nouvelle sefrou3 ، 31000،

SEFROU MAROC

برومو بالمين ميغا سيرفيس شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 11 

شارع يعقوب  ملنصور حي كاف  ملا1 

صفرو - 31000 صفرو  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

3255

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 مارس   02

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

برومو   : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

بالمين ميغا سيرفيس.

منعش   : بإيجاز  غرض  لشركة 

عقاري.
 11 رقم   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

شارع يعقوب  ملنصور حي كاف  ملا1 

صفرو - 31000 صفرو  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

  : يور  لدين   بالمين   لسيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   333.310

للحصة .
 لسيدة بالمين هاجر :  333.330 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 333.330   : طارق  بالمين   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد بالمين يور  لدين  عنو يه) ( 
ستي   1 شارع  لحسن   1/23 رقم 

مسعودة  31000 صفرو  ملغرب.
عنو يه) (  هاجر  بالمين   لسيدة 
ستي   1 شارع  لحسن   1/23 رقم 

مسعودة  31000 صفرو  ملغرب.
 لسيد بالمين طارق عنو يه) ( رقم 
1/23 شارع  لحسن 1 ستي مسعودة  

31000 صفرو  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد بالمين يور  لدين عنو يه) ( 
ستي   1 شارع  لحسن   1/23 رقم 

مسعودة 31000 صفرو  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
مارس   05 بتاريخ  بصفرو    البتد ئية 

2021 تحت رقم 100/2021.
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PROXY FINANCE

ZIBRO TECH
إعالن متعدد  لقر ر ت

PROXY FINANCE
 Angle Yaacoub El Mansour Et

 Av Allal El Fassi, Imm 21 (espace
 Assafwa(, 3eme Etage, Bureau
 N° 23 ، 40000، MARRAKECH

MAROC
ZIBRO TECH »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة«
وعنو ن مقرها  الجتماعي: تجزئة 

لحر ش 2  لطابق 1 د 538  - - 
مر كش  ملغرب.

إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.109699
بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
تم  تخاذ   2021 مارس   17 في   ملؤرخ 

 لقر ر ت  لتالية: 
على  ينص  1:  لذي  رقم  قر ر 
جميع حصص  لسيد  تفويت  مايلي: 
بدر  لصالح  لسيد  شكر ني   بر هيم 
 لدين  لزطاوي و  لسيد عبد  للطيف 

 برغوتن
قر ر رقم 2:  لذي ينص على مايلي: 
 العتر ف بالتوزيع  لجديد لرأس  ملا1 
من  لنظام   7 و   6 وتعديل  ملادتين 

 ألسا�سي 
قر ر رقم 3:  لذي ينص على مايلي: 

تحويل  ملقر  الجتماعي لشركة
قر ر رقم 1:  لذي ينص على مايلي: 

إقالة  ملسير  لسيد  بر هيم شكر ني
قر ر رقم 5:  لذي ينص على مايلي:  

تعيين مسير جديد للشركة
قر ر رقم 6:  لذي ينص على مايلي: 

تعديل  لنظام  ألسا�سي وتحديثه
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
بند رقم 6:  لذي ينص على مايلي: 
قدم  لشركاء   ملساهمة  لنقدية 
لرأس  :    لتوزيع  لجديد   لتالية 
 ملا1 هو كالتالي : -  لسيد بدر  لدين 
 - د   50000درهم  بمبلغ   لزطاوي 
بمبلغ  عبد  للطيف  برغوتن   لسيد 

50000درهم
على  ينص  7:  لذي  رقم  بند 
في مبلغ  مايلي: حدد رأسما1  لشركة 
درهم(،  )مئة  لف  100000درهم 
مقسمة إلى 1000حصة ) لف حصة( 
100,00درهم  منها  و حدة  كل  قيمة 
لشركاء  مخولة  درهم(  )مائة 
بدر  لدين  لزطاوي  كالتالي    لسيد 
عبد  للطيف  -  لسيد  500حصة  

 برغوتن500حصة درهم
بند رقم 1:  لذي ينص على مايلي: 
ب  متو جد  للشركة  ملقر  الجتماعي 
تجزئة لحرش  لطابق  لثاني 1 د 538 

مر كش.
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بند رقم 38:  لذي ينص على مايلي: 
تعين عماد  برغوتن صاحب  لبطاقة 
 لوطنية رقم EE175902مسير جديد 

لشركة و  عطائها سلطة  لتوقيع
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
أبريل   06 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 122673.
112I

EL MAQHOR ABDELHAK

 STE HDIOUD TRAVAUX
SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

EL MAQHOR ABDELHAK
شارع  لفد ء تجزئة سميرة تاويات  
31000   ملغرب تاويات، 31000، 

تاويات  ملغرب
 STE HDIOUD TRAVAUX SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي دو ر والد 
طاهر مزر وة  تاويات 31000 تاويات 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

1829
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 مارس   08
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.HDIOUD TRAVAUX SARL
: - الشغا1  بإيجاز  غرض  لشركة 

 لعامة
- لتجارة.

عنو ن  ملقر  الجتماعي : دو ر والد 
31000 تاويات  طاهر مزر وة  تاويات 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 10.000 رأسما1  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد كما1  لز هي  : 500 بقيمة 
50.000 درهم.

 500  : غريب  حديود   لسيد 
بقيمة 50.000 درهم.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  كما1  لز هي    لسيد 
دو ر  زر يين  والد د ود تيسة  31000 

تاويات  ملغرب.
عنو يه) (  غريب  حديود   لسيد 
 31000 مزر وة   طاهر  والد  دو ر 

تاويات  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (  كما1  لز هي    لسيد 
دو ر  زر يين  والد د ود تيسة  31000 

تاويات  ملغرب
عنو يه) (  غريب  حديود   لسيد 
 31000 مزر وة   طاهر  والد  دو ر 

تاويات  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
أبريل   12 بتاريخ  بتاويات    البتد ئية 

2021 تحت رقم 35.
113I

SOCIETE AGRAW SA

AGRAW SA SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

SOCIETE AGRAW SA
 RUE AZROU QU

 ADMINISTRATIF BEN
TAYEB,Driouch ، 62102، بن 

طيب  ملغرب
agraw Sa SARL شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
 RUE وعنو ن مقرها  إلجتماعي

 AZROU QU ADMINISTRATIF
BEN TAYEIB,Driouch - 62102 بن 

 لطيب  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

283
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   26

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 
 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 agraw : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.Sa SARL
 : بإيجاز  غرض  لشركة 
 FABRICATION D ’ARTICLES EN

. PAPIERS ET EN CARTON
 RUE  : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
 AZROU QU ADMINISTRATIF
BEN TAYEIB,Driouch - 62102 بن 

 لطيب  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 20.000 رأسما1  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو يه) (  بوحارب  يونس   لسيد 
بن  لطيب  لدريوش  حي  لسعادة 

62102 بن  لطيب   ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (  محمد  ملجاوي   لسيد 
بن  لطيب  لدريوش   حي  لسعادة 

62102 بن  لطيب   ملغرب 
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 البتد ئية بالدريوش  بتاريخ 12 أبريل 

2021 تحت رقم -.
111I

nador conseil sarl au

NADOR QINTAI TEXTILES
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

nador conseil sarl au
 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc
  NADOR QINTAI TEXTILES

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في 
طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إلجتماعي  قامة 
فيصل  لطابق  لخامس،  لشقة 

رقم 06 حي  والد  بر هيم - 62000 

 لناظور  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.7709

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
حل  تقرر   2021 مارس   23 في   ملؤرخ 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
NADOR QINTAI TEXTILES   مبلغ 
وعنو ن  درهم   1.000.000 رأسمالها 
فيصل  مقرها  إلجتماعي  قامة 
 06 رقم   لطابق  لخامس،  لشقة 
62000  لناظور   - حي  والد  بر هيم 
 ملغرب يتيجة 1 : حل مبكر للشركة.

ب  قامة  مقر  لتصفية  حدد  و 
فيصل  لطابق  لخامس،  لشقة 
 62000  - حي  والد  بر هيم   06 رقم 

 ىلناظور  ملغرب. 
و عين:

و  علي   لحمد وي   لسيد)ة( 
شيكر   بني  عنو يه) (  مسديت 
62000  لناظور  ملغرب كمصفي )ة( 

للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 البتد ئية بالناضور  بتاريخ 11 أبريل 

2021 تحت رقم 757.

115I

PROXY FINANCE

PERFECT LOUJAINE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

PROXY FINANCE
 Angle Yaacoub El Mansour Et

 Av Allal El Fassi, Imm 21 (espace
 Assafwa(, 3eme Etage, Bureau
 N° 23 ، 40000، MARRAKECH

MAROC
PERFECT LOUJAINE شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
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وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 311 

 ملتجر رقم 1 تجزئة  ملحاميد 9  - 

10000 مر كش   ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

111217

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   22

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.PERFECT LOUJAINE

تصنيع   : بإيجاز  غرض  لشركة 

و لشوكوالتة  حلويات  لسكر  وتوزيع 

وصناعة  لبسكويت وجميع  ملنتجات 

 ملماثلة  ألخرى ؛

تجارة  ؛

 ستير د و تصدير.
عنو ن  ملقر  الجتماعي : رقم 311 

 -   9 تجزئة  ملحاميد   1 رقم   ملتجر 

10000 مر كش   ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : بجيح  مصطفى   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  بجيح  مصطفى   لسيد 
 10000  1551 رقم   2  ملحاميد 

مر كش   ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو يه) (  بجيح  مصطفى   لسيد 
 10000  1551 رقم   2  ملحاميد 

مر كش   ملغرب.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
أبريل   26 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 123118.

116I

LMT AUDITING

PROGESTHOTEL
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

LMT AUDITING
 N°101 1ème étage, espace

 paquet Avenue Mohamed V ،
20000، CASABLANCA MAROC

PROGESTHOTEL شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي 265 إقامة 
شم�سي،  لطابق  ملتوسط  لسفلي 
، شارع  لزرقطوني،  لد ر لبيضاء - 

20000  لد ر لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
199969

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   12
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.PROGESTHOTEL
تسيير   : بإيجاز  غرض  لشركة 
و  ملركبات  و ستغال1  لفنادق 

 لسياحية.
عنو ن  ملقر  الجتماعي : 265 إقامة 
شم�سي،  لطابق  ملتوسط  لسفلي 
 - شارع  لزرقطوني،  لد ر لبيضاء   ،

20000  لد ر لبيضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد عبد لعزيز لزرق  :  1.000 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد عبد لعزيز لزرق  عنو يه) ( 
بوعزة  لنو صر  د ر  بيش  جاك 
20000  لد ر لبيضاء   لد ر لبيضاء 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد عبد لعزيز لزرق  عنو يه) ( 
بوعزة  لنو صر  د ر  بيش  جاك 
20000  لد ر لبيضاء   لد ر لبيضاء 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 22 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 775360.
117I

مستامنة  لحسابات  ملجد

 STE AKACHAR IMPORT
EXPORT SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

مستامنة  لحسابات  ملجد
شارع  لجز ئر رقم 33  لناضور 

 لناضور، 62000،  لناضور  ملغرب
 STE AKACHAR IMPORT

EXPORT SARL AU شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي مركز 

قاسيطة  تسافت   لدريوش 62051 
 لدريوش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
299

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   05
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

 AKACHAR IMPORT EXPORT

.SARL AU

غرض  لشركة بإيجاز :  ستير د و 

يصدير.

مركز   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

 62051 قاسيطة  تسافت   لدريوش 

 لدريوش  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 10.000 رأسما1  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد محمد   قشار :  100 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  محمد  قشار   لسيد 

 62051 قاسيطة  تسافت   مركز 

 لدريوش  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو يه) (  محمد  قشار   لسيد 

 62051 قاسيطة  تسافت   مركز 

 لدريوش  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 البتد ئية بالناضور  بتاريخ 27 أبريل 

2021 تحت رقم 53.

118I

مستامنة  لحسابات  ملجد

 STE IBARCHANAN
TRANSPORT SARL  AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

مستامنة  لحسابات  ملجد
شارع  لجز ئر رقم 33  لناضور 

 لناضور، 62000،  لناضور  ملغرب

 STE IBARCHANAN

 TRANSPORT SARL  AU
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شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي حي ترقاع 
 لغربية   لناظور 62000  لناظور 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

22019

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 مارس   21

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

 IBARCHANAN TRANSPORT

.SARL  AU

:  لنقل  بإيجاز  غرض  لشركة 

 لوطني و  لدولي للبظائع على حساب 

 لغير

 ستير د و تصدير.

عنو ن  ملقر  الجتماعي : حي ترقاع 
62000  لناظور   لغربية   لناظور 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 10.000 رأسما1  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 100   : محمد   لبوزياني   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد محمد   لبوزياني عنو يه) ( 
62000  لناظور  ترقاع  لغربية  حي 

 ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد محمد  لبوزياني عنو يه) ( 
62000  لناظور  ترقاع  لغربية  حي 

 ملغرب.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 البتد ئية بالناضور  بتاريخ 05 أبريل 

2021 تحت رقم 670.
119I

رمزي لالستشار ت

TEGRTRAD
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

رمزي لالستشار ت
شارع 21 يويبر عمارة حمدي ولد 

 لرشيد  لطابق رقم 01 شقة رقم 01 
 لعيون ، 70000،  لعيون  ملغرب

TEGRTRAD شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي زيقة 
 كفو1 رقم 18 حي خط  لرملة 01 
 لعيون - 70000  لعيون  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

36133
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   22
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.TEGRTRAD
صناعة   : بإيجاز  غرض  لشركة 

مو د  لبناء.
زيقة   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
 01 خط  لرملة  حي   18 رقم   كفو1 

 لعيون - 70000  لعيون  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
رشيد  موالي  د ودي   لسيد 
عنو يه) ( ح م عمارة  طل�سي    لطابق 
مر كش  عال1  لفا�سي  شارع   11

10000 مر كش  ملغرب.

عنو يه) (  بوكرن  سماء   لسيدة 
شارع 11 يناير عمارة  طل�سي رقم 11 

مر كش 10000 مر كش  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
رشيد  موالي  د ودي   لسيد 
عنو يه) ( ح م عمارة  طل�سي    لطابق 
مر كش  عال1  لفا�سي  شارع   11

10000 مر كش  ملغرب
عنو يه) (  بوكرن  سماء   لسيدة 
شارع 11 يناير عمارة  طل�سي رقم 11 

مر كش 10000 مر كش  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
أبريل   30 بتاريخ  بالعيون    البتد ئية 

2021 تحت رقم 1353.

150I

LMT AUDITING

ATLANTIC W
إعالن متعدد  لقر ر ت

LMT AUDITING
 N°101 1ème étage, espace

 paquet Avenue Mohamed V ،
20000، CASABLANCA MAROC

ATLANTIC W »شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مقرها  الجتماعي: 2 شارع 
حسن سكتاني  لطابق  لسفلي 
 لشقة رقم 1  لد ر لبيضاء  - 
20000  لد ر لبيضاء  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.306203
بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
تم  تخاذ   2021 أبريل   16 في   ملؤرخ 

 لقر ر ت  لتالية: 
قر ر رقم 1:  لذي ينص على مايلي: 
بو سطة  ما1  لشركة  رأس  رفع 
للشركاء  ملمسوك   لحساب  لجاري 
من   ATLANTIC W شركة   لدى 

100000 درهم  لى 1300000 درهم
قر ر رقم 2:  لذي ينص على مايلي: 
معلل  ما1  لشركة  رأس  تخفيض 
درهم   1300000 من  خسائر  بوقوع 

 لى 517000 درهم.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

بند رقم 7:  لذي ينص على مايلي: 

 ألسهم

بند رقم 8:  لذي ينص على مايلي:  

رأس  ملا1

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 27 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 775968.

151I

CABINET ECAF

DIVERS AJ

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تفويت حصص

CABINET ECAF

حي  لسالم بلوك 11 رقم 01 سيدي 

سليمان ، 11200، سيدي سليمان 

 ملغرب

DIVERS AJ شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي حي 

 ملحمدية 01  لرقم 61 سيدي 

سليمان  - 11200 سيدي سليمان  

 ملغرب .

تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.2353

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تمت   2021 مارس   25 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :

هشام  ملوفق  )ة(  تفويت  لسيد 

أصل  من  حصة  جتماعية   1.000

1.000 حصة لفائدة   لسيد )ة( كما1 

 لعمر ني بتاريخ 25 مارس 2021.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني   

 البتد ئية بسيدي سليمان  بتاريخ 23 

أبريل 2021 تحت رقم 2021/112.

152I
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Etude El houtaia Zakaria

 TARASTE 2
DEVELOPPEMENT SARLAU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تغيير تسمية  لشركة

Etude El houtaia Zakaria
 Avenue Zerktouni, 1 ème, 81 ,
 Etage, N° 11, Guéliz ، 40000،

Marrakech Maroc
 TARASTE 2 DEVELOPPEMENT

SARLAU شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  الجتماعي 1 زيقة 
 لفر ت حي  ملعاريف - 20330  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.
تغيير تسمية  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
173625

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تغيير  تم   2019 يويبر   29 في   ملؤرخ 
 TARASTE 2« من  تسمية  لشركة 
إلى   »DEVELOPPEMENT SARLAU

. »NBFZ INVEST SARLAU«
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 
رقم  تحت   2020 شتنبر   28

.22720/717556
153I

CABINET ECAF

DIVERS AJ
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

CABINET ECAF
حي  لسالم بلوك 11 رقم 01 سيدي 
سليمان ، 11200، سيدي سليمان 

 ملغرب
DIVERS AJ  شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي حي 
 ملحمدية 01  لرقم 61 سيدي 

سليمان - 11200 سيدي سليمان  
 ملغرب .

تعيين مسير جديد للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.2353

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تعيين  تم   2021 مارس   25 في   ملؤرخ 

للشركة  لسيد)ة(  جديد  مسير 

 لعمر ني كما1  كمسير وحيد

تبعا لقبو1  ستقالة  ملسير.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 البتد ئية بسيدي سليمان  بتاريخ 23 

أبريل 2021 تحت رقم 2021/112.

151I

BCNG

 WALTON BUSINESS AND
LAW FIRM

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
حل شركة

BCNG

 BD. ZERKTOUNI ,265

 9ÈME ETAGE N°92 265, BD.

 ZERKTOUNI 9ÈME ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA

MAROC

 WALTON BUSINESS AND

LAW FIRM شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة)في طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 265، 

شارع  لزرقطوني  لطابق 9 رقم92  - 

20050  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.190797

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

حل  تقرر   2021 مارس   21 في   ملؤرخ 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 

 WALTON BUSINESS AND LAW

 100.000,00 رأسمالها  مبلغ    FIRM

درهم وعنو ن مقرها  إلجتماعي 265، 
9 رقم92  -  شارع  لزرقطوني  لطابق 

20050  لد ر  لبيضاء  ملغرب يتيجة 

1 : عدم تشغيل  لشركة.

 ،265 ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
9 رقم92  -  شارع  لزرقطوني  لطابق 

20050  لد ر  لبيضاء  ملغرب. 

و عين:
و  لكريم  بن  إبر هيم     لسيد)ة( 
 25 رقم  تجزئة  ملهد وي  عنو يه) ( 
مديوية 20050  لد ر  لبيضاء  ملغرب 

كمصفي )ة( للشركة.
 لسيد)ة( إلهام  عرش و عنو يه) ( 
201  ملحمدية  رقم  ياسمينة  تجزئة 
كمصفي  20050   ملحمدية  ملغرب 

)ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 20 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 775169.

155I

Etude El houtaia Zakaria

 TARASTE 2
DEVELOPPEMENT SARLAU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة 
ذ ت  لشريك  لوحيد

تفويت حصص

Etude El houtaia Zakaria
 Avenue Zerktouni, 1 ème, 81 ,
 Etage, N° 11, Guéliz ، 40000،

Marrakech Maroc
 TARASTE 2 DEVELOPPEMENT

SARLAU شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 1 زيقة 
 لفر ت حي  ملعاريف - 20330  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.173625

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تمت   2018 دجنبر   31 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
منصف  فوزية  )ة(  تفويت  لسيد 
أصل  من  حصة  جتماعية   180
)ة(  لفائدة   لسيد  حصة   1.920
بتاريخ  بحمادن  ييت  فاطمة  لزهر ء  

31 دجنبر 2018.

ييت  عثمان   )ة(  تفويت  لسيد 

من  حصة  جتماعية   315 بحمادن 

أصل 1.920 حصة لفائدة   لسيد )ة( 

بتاريخ  بحمادن  ييت  فاطمة  لزهر ء  

31 دجنبر 2018.

ييت  حمزة   )ة(  تفويت  لسيد 

من  حصة  جتماعية   315 بحمادن 

أصل 1.920 حصة لفائدة   لسيد )ة( 

بتاريخ  بحمادن  ييت  فاطمة  لزهر ء  

31 دجنبر 2018.

ييت  عصام   )ة(  تفويت  لسيد 

من  حصة  جتماعية   315 بحمادن 

أصل 1.920 حصة لفائدة   لسيد )ة( 

بتاريخ  بحمادن  ييت  فاطمة  لزهر ء  

31 دجنبر 2018.

ييت  مريم   )ة(  تفويت  لسيد 

من  حصة  جتماعية   158 بحمادن 

أصل 1.920 حصة لفائدة   لسيد )ة( 

بتاريخ  بحمادن  ييت  فاطمة  لزهر ء  

31 دجنبر 2018.

ييت  بر هيم   )ة(  تفويت  لسيد 

من  حصة  جتماعية   180 بحمادن 

أصل 1.920 حصة لفائدة   لسيد )ة( 

بتاريخ  بحمادن  ييت  فاطمة  لزهر ء  

31 دجنبر 2018.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني   

بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

رقم  تحت   2020 أكتوبر   08

.23195/718985

156I

Etude El houtaia Zakaria

 TARASTE 2
DEVELOPPEMENT SARLAU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

Etude El houtaia Zakaria

 Avenue Zerktouni, 1 ème, 81 ,

 Etage, N° 11, Guéliz ، 40000،

Marrakech Maroc

 TARASTE 2 DEVELOPPEMENT

SARLAU  شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
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وعنو ن مقرها  إلجتماعي 1 زيقة 

 لفر ت حي  ملعاريف - 20330  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.173625

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تعيين  تم   2018 دجنبر   31 في   ملؤرخ 

ييت  للشركة  لسيد)ة(  جديد  مسير 

بحمادن فاطمة  لزهر ء كمسير وحيد

تبعا لقبو1  ستقالة  ملسير.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

رقم  تحت   2020 أكتوبر   08

.23195/718985

157I

nador conseil sarl au

 LOTISSEMENT PERLE DU

RIF RARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

nador conseil sarl au

 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc

 LOTISSEMENT PERLE DU RIF

RARL   شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي  لحي 

 لجديد  قامة محسن بني  يصار 

 لناظور - 62000  لناظور  ملغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.19505

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تعيين  تم   2021 مارس   21 في   ملؤرخ 

للشركة  لسيد)ة(  جديد  مسير 

أمسيف يجاة  كمسير آخر

تبعا لقبو1  ستقالة  ملسير.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 البتد ئية بالناضور  بتاريخ 11 أبريل 

2021 تحت رقم 758.

158I

nador conseil sarl au

FIBER SISAL MAROC
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رأسما1  لشركة

nador conseil sarl au
 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc
FIBER SISAL MAROC  شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي  لحي 
 لقديم  لشرقي  لعروي  لناظور - 

62000  لناظور  ملغرب.
رفع رأسما1  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.11161

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تم   2021 أبريل   26 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسما1  لشركة  رفع 
»300.000 درهم« أي من »100.000 
عن  درهم«   100.000« إلى  درهم« 
ديون  مع  مقاصة  إجر ء    : طريق 
 لشركة  ملحددة  ملقد ر و  ملستحقة.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   01 بتاريخ  بالناضور    البتد ئية 

2021 تحت رقم 902.
159I

LMT AUDITING

AUXANO GROUP
إعالن متعدد  لقر ر ت

LMT AUDITING
 N°101 1ème étage, espace

 paquet Avenue Mohamed V ،
20000، CASABLANCA MAROC
AUXANO GROUP  »شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد«
وعنو ن مقرها  الجتماعي: 61 شارع 

اللة  ليقوت تجزئة معني رقم 69 
 لطابق 2  لد ر لبيضاء - 20000 

 لد ر لبيضاء  ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.168617

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
تم  تخاذ   2021 مارس   26 في   ملؤرخ 

 لقر ر ت  لتالية: 
قر ر رقم 1:  لذي ينص على مايلي: 
طرف  لسيدة   من  سهم   1000 بيع 
من  لسيد  كل  بيريتو  لى  ريجينا  برو 
و لسيد   ، سهم   500 مو�سى  تر وري 

عصمان بامبا 500 سهم
قر ر رقم 2:  لذي ينص على مايلي: 
من  للشركة  تحويل  لشكل  لقايوني 
»شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
ذ ت  »شركة  إلى   لشريك  لوحيد« 

مسؤولية محدودة »
قر ر رقم 3:  لذي ينص على مايلي: 
ريجينا  برو  إسقالة  ملسيرة  لسيدة  
جديد  لسيد  مسير  تعيين  و  بيريتو 

تر وري مو�سى
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
بند رقم 1:  لذي ينص على مايلي: 

 لشكل  لقايوني
بند رقم 6:  لذي ينص على مايلي: 

 ألسهم
بند رقم 7:  لذي ينص على مايلي: 

رأس  ملا1
بند رقم 8:  لذي ينص على مايلي:  

تعيين مسير
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 27 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 775967.
160I

ADILMAHJOUBI

SOCIETE SALON MISS FES
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

ADILMAHJOUBI
 AV HASSAN II 21 AV 21
 HASSAN II، 30000، FES

MAROC
  SOCIETE SALON MISS FES

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد)في طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع عبد 
 لكريم بنجلون مرينا  لطابق  الو1 

رقم فاس شارع عبد  لكريم بنجلون 

مرينا  لطابق  الو1 رقم فاس 30000 

فاس  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.53223

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تقرر   2020 يوليوز   07 في   ملؤرخ 

محدودة  مسؤولية  ذ ت  شركة  حل 

 SOCIETE ذ ت  لشريك  لوحيد 

SALON MISS FES   مبلغ رأسمالها 

مقرها  وعنو ن  درهم   100.000,00
 إلجتماعي شارع عبد  لكريم بنجلون 

شارع  فاس  رقم  مرينا  لطابق  الو1 

مرينا  لطابق  بنجلون  عبد  لكريم 

 الو1 رقم فاس 30000 فاس  ملغرب 

يتيجة 1 : حالة عجز مالي.

و حدد مقر  لتصفية ب شارع عبد 
مرينا  لطابق  الو1  بنجلون   لكريم 
بنجلون  عبد  لكريم  شارع   3 رقم 

  30000  3 رقم  مرينا  لطابق  الو1 

فاس   ملغرب. 

و عين:

و  بر دة  شادية     لسيد)ة( 

عنو يه) (  عمارة 10  لشقة 23 شارع 

فاس   30000 م.ج.فاس  اللة  سماء 

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

فبر ير   23 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2021 تحت رقم 826.

161I

شركة مستأمنة  لحنصالي ش.ذ.م.م. ذ ت  لشريك 

 لوحيد

LAAOUANE SARL AU 
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رأسما1  لشركة

شركة مستأمنة  لحنصالي ش.ذ.م.م. 

ذ ت  لشريك  لوحيد
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20 شارع  ملتنبي  لطابق  الو1 بني 
مال1 20 شارع  ملتنبي  لطتبق  الو1 
بني مال1، 23000، بني مال1  ملغرب
 LAAOUANE SARL AU شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي حي د ر 
 لدباغ زيقة ميمون حسين رقم 90 

 لقصيبة حي د ر  لدباغ زيقة ميمون 
حسين رقم90  لقصيبة 23000 بني 

مال1  ملغرب.
رفع رأسما1  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 87.
قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تم   2019 أبريل   19 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسما1  لشركة  رفع 
»969.600 درهم« أي من »100.000 
عن  درهم«   1.369.600« إلى  درهم« 
أو  أرباح  أو  إدماج  حتياطي    : طريق 

عالو ت إصد ر في رأس  ملا1.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 08 بتاريخ  تادلة   بقصبة   البتد ئية 

أكتوبر 2019 تحت رقم 111.

162I

JURIS LEGAL

WALI ALAMI EXPERTISE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

JURIS LEGAL
 Angle Bd Abdelmoumen &

 Rue Chatila, Résidence Kamar,
 Etg 3, Bureau 6 ، 20000،

CASABLANCA MAROC
WALI ALAMI EXPERTISE شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي  قامة بحر 
ليند ب شارع مهدي بن بركة رقم 
17،  لطابق 1، بوركون - 20000 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.
تحويل   ملقر  الجتماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.115559

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

 ملؤرخ في 11 مارس 2021 تم  تحويل  

من  للشركة   ملقر  الجتماعي  لحالي 

بن  ليند ب شارع مهدي  » قامة بحر 

 - بوركون   ،1 17،  لطابق  رقم  بركة 

إلى  20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب« 

سعد  بن  بي  لوقاس،  شارع   ،35«
20000  لد ر   -  12 رقم   1  لطابق 

 لبيضاء   ملغرب«.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 03 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 776710.

163I

Arithmetic Compta 

صوصيتي مروكان د يجينيوري  ي 
د كومباييومو  كريكو1 

 SOCIETE MAROCAINE (

 D’INGENIERIE ET

 D’ACCOMPAGNEMENT

)AGRICOLE
إعالن متعدد  لقر ر ت

Arithmetic Compta

117 شارع موالي عبد  لعزيز ) قامة 

 لريان(  ملكتب رقم 1 ، 11000، 

 لقنيطرة  ملغرب

صوصيتي مروكان د يجينيوري  ي 

 SOCIETE ( 1د كومباييومو  كريكو

 MAROCAINE D’INGENIERIE

 ET D’ACCOMPAGNEMENT

AGRICOLE( »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مقرها  الجتماعي: 101 شارع 

موالي عبد  لعزيز  قامة  لسنوبر 
رقم 1 - 11000  لقنيطرة  ملغرب .

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.59723

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

تم  تخاذ   2021 أبريل   27 في   ملؤرخ 

 لقر ر ت  لتالية: 

قر ر رقم 1:  لذي ينص على مايلي: 

تغيير  السم  لقايوني لشركة.

قر ر رقم 2:  لذي ينص على مايلي: 
 لتعديل  لنسبي للمادة 2 من  لنظام 

 ألسا�سي للشركة
قر ر رقم 3:  لذي ينص على مايلي: 
تزكية  لسيد رشيد ديدي شيخ مسير  
ديدي  مروة  تعيين  النسة  و  للشركة 

شيخ مسيرة ثايية للشركة
قر ر رقم 1:  لذي ينص على مايلي: 
 16 و   13 للمادتين   لتعديل  لنسبي 

من  لنظام  ألسا�سي للشركة
قر ر رقم 5:  لذي ينص على مايلي: 

تحيين  لنظام  السا�سي لشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
بند رقم 2:  لذي ينص على مايلي: 
 : للشركة  لشركة   السم  لقايوني 
 LA’ د يجيوري  كركو1  مروكين  ال 
 MAROCAINE D’INGENIERIE

AGRICOLE
على  ينص  13:  لذي  رقم  بند 
مايلي: تعيين  لسيد رشيد ديدي شيخ  
مسيرين  شيخ  ديدي  مروة  و  النسة 

للشركة
على  ينص  16:  لذي  رقم  بند 
بتوقيع  لسيد  تلزم  لشركة  مايلي: 
مروة  أو  النسة  شيخ   ديدي  رشيد 

ديدي شيخ
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
10 ماي   البتد ئية بالقنيطرة  بتاريخ 

2021 تحت رقم 82361.
161I

شركة مستأمنة  لحنصالي ش.ذ.م.م. ذ ت  لشريك 

 لوحيد

ZIDABOUTRAV
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
قفل  لتصفية

شركة مستأمنة  لحنصالي ش.ذ.م.م. 
ذ ت  لشريك  لوحيد

20 شارع  ملتنبي  لطابق  الو1 بني 
مال1 20 شارع  ملتنبي  لطتبق  الو1 
بني مال1، 23000، بني مال1  ملغرب

ZIDABOUTRAV شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي : تجزئة 
إياس بلوك 3 رقم 38 - 23000 بني 

مال1  ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.6317

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تقرر   2019 أكتوبر   25 في   ملؤرخ 
ذ ت  شركة   ZIDABOUTRAV حل 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 
 100.000 رأسمالها  مبلغ   لوحيد 
مقرها  إلجتماعي  وعنو ن  درهم 
تجزئة إياس بلوك 3 رقم 38 - 23000 
اللتشطيب  يتيجة  مال1  ملغرب  بني 

 لنهائي .
و عين:

و  جو د   لبوعناني    لسيد)ة( 
بوجاود  والد  أوالد  دو ر  عنو يه) ( 
تادلة  قصبة  سعيد  يوسف  والد 
23000 بني مال1  ملغرب كمصفي )ة( 

للشركة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 
تجزئة  وفي   2019 أكتوبر   25 بتاريخ 
بني   23000  -  38 رقم   3 بلوك  إياس 

مال1  ملغرب.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 البتد ئية ببني مال1  بتاريخ 16 فبر ير 

2021 تحت رقم 182.
165I

fiducon

 GLOBAL CONSULTING
SERVICES

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

قفل  لتصفية

fiducon
 3N rue tahan ، 20100،

casablanca maroc
 GLOBAL CONSULTING

SERVICES  شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي : 111 زيقة 
محمد سميحة إقامة جوهرة محمد 
سيمحة طابق 6 رقم 35 - 20100  

 لد ر  لبيضاء   ملغرب.
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قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.370701
قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تقرر   2020 أكتوبر   20 في   ملؤرخ 
 GLOBAL CONSULTING حل 
مسؤولية  ذ ت  شركة    SERVICES
مبلغ  ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 
وعنو ن  درهم   100.000 رأسمالها 
محمد  زيقة   111 مقرها  إلجتماعي 
محمد  جوهرة  إقامة  سميحة 
  20100  -  35 رقم   6 طابق  سيمحة 
 1 يتيجة   لد ر  لبيضاء   ملغرب 
إنشاء  مند  نشاط  أي  ممارسة  لعدم 

 لشريكة.
و عين:

 لسيد)ة( حسن   و لي و عنو يه) ( 
عمارة  إحسان  إقامة  فلسطين  شارع 
ك شقة 8  28999  ملحمدية  ملغرب 

كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 
بتاريخ 13 يويبر 2020 وفي 111 زيقة 
محمد  إقامة جوهرة  محمد سميحة 
  20100  -  35 رقم   6 طابق  سيمحة 

 لد ر  لبيضاء   ملغرب.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 02 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر ير 2021 تحت رقم 763663.

166I

شركة مستأمنة  لحنصالي ش.ذ.م.م. ذ ت  لشريك 

 لوحيد

 SOCIETE RENARD DA
VINCI SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

شركة مستأمنة  لحنصالي ش.ذ.م.م. 
ذ ت  لشريك  لوحيد

20 شارع  ملتنبي  لطابق  الو1 بني 
مال1 20 شارع  ملتنبي  لطتبق  الو1 
بني مال1، 23000، بني مال1  ملغرب
 SOCIETE RENARD DA VINCI
SARL AU شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي حي 
يرجيس 2 شارع  لجيش  مللكي تجزئة 
6, لطابق  الو1,   لثاني,   لثالث ,و 
 لر بع, بني مال1 - 23000 بني مال1 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
11297

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 مارس   17
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 
 SOCIETE RENARD DA VINCI

.SARL AU
:  لتعليم  بإيجاز  غرض  لشركة 

 لخصو�سي.
حي   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
يرجيس 2 شارع  لجيش  مللكي تجزئة 
,و  6, لطابق  الو1,   لثاني,   لثالث 
مال1  بني   23000  - مال1  بني   لر بع, 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : جو د  عليمو�سى   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد عليمو�سى جو د عنو يه) ( 
شارع  لجيش  مللكي   2 يرجيس  حي 
مال1  بني   23000 مال1  6,بني  تجزئة 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد عليمو�سى جو د عنو يه) ( 
شارع  لجيش  مللكي   2 يرجيس  حي 
مال1  بني   23000 مال1  6,بني  تجزئة 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 البتد ئية ببني مال1  بتاريخ 12 أبريل 

2021 تحت رقم 113.

167I

MOGADOR GESTION

 ZOUYOUT AL MADINA
AZZARKA

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

MOGADOR GESTION

 1ER ETAGE 16 AV MLY IDRISSE

 1 ESSAOUIRA 1ER ETAGE 16

 AV MLY IDRISSE 1 ESSAOUIRA،

44000، ESSAOUIRA MAROC

 ZOUYOUT AL MADINA

AZZARKA شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي  لطابق 

 لسفلي دو ر  لشحيمات جماعة 

 لخسينات  قليم  لصويرة 11000 

 لصويرة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

5667

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 مارس   16

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

 ZOUYOUT AL MADINA

.AZZARKA

ع  ُمصِنّ  -  : بإيجاز  غرض  لشركة 

عمليات  لضغط  خال1  من   لزيوت 

 ملستمرة.

- تاجر أو وسيط يقوم باالستير د 

و لتصدير..

:  لطابق  عنو ن  ملقر  الجتماعي 
جماعة  دو ر  لشحيمات   لسفلي 
 11000  لخسينات  قليم  لصويرة 

 لصويرة  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : قمحة   لسيد  لناجي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو يه) (  قمحة   لسيد  لناجي 
عي�سى  لحسينات  قليم  دو ر  يت 

11000  لصويرة  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (  قمحة   لسيد  لناجي 
عي�سى  لحسينات  قليم  دو ر  يت 

11000  لصويرة  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 البتد ئية بالصويرة  بتاريخ 29 أبريل 

2021 تحت رقم 152/2021.
168I

MOGADOR GESTION

DAR BABA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

MOGADOR GESTION
 1ER ETAGE 16 AV MLY IDRISSE

 1 ESSAOUIRA 1ER ETAGE 16
 AV MLY IDRISSE 1 ESSAOUIRA،

44000، ESSAOUIRA MAROC
DAR BABA  شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي 2 مكرر 
شارع مر كش - 11000  لصويرة 

 ملغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.195

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تعيين  تم   2020 دجنبر   25 في   ملؤرخ 
للشركة  لسيد)ة(   جديد  مسير 

بوجدي عمر كمسير آخر.
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تبعا إلقالة مسير.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 البتد ئية بالصويرة  بتاريخ 20 أبريل 

2021 تحت رقم 111/2021.
169I

KHM CONSULTING

PI INNOVATION
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تغيير نشاط  لشركة

KHM CONSULTING
1 زيقة   يت  باعمر ن  ملمر ب 

 لطابق  الو1   لرقم 106 تقاطع 
شارع محمد  لخامس و  ملقاومة ، 

20050،  لد ر  لبيضاء  ملغرب
PI INNOVATION شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  الجتماعي 96 شارع 
 يفا  لد ر  لبيضاء - 20170  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.
تغيير نشاط  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.119335

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تغيير  تم   2021 أبريل   22 في   ملؤرخ 
» الستشار ت  من  نشاط  لشركة 
من  »نشاط  لوساطة  إلى   «  إلد رية 

حيث  لتوظيف و لتشغيل ».
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 10 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 777707.
170I

ANAMAR FIDUCIAIRE

صكبير يا

SAKIBIRANA 
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

ANAMAR FIDUCIAIRE
 N 280 HAY BOUGAFER ،
45800، TINGHIR maroc

صكبير يا SAKIBIRANA  شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي  مايقيد ر 

و كليم - 15800 تنغير  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

1115
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   19
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. SAKIBIRANA صكبير يا
:  الشغا1  بإيجاز  غرض  لشركة 

 لعامة للبناء .
عنو ن  ملقر  الجتماعي :  مايقيد ر 

و كليم - 15800 تنغير  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : محمد  لطاهري   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
500 حصة    : محتي   علي   لسيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد محمد  لطاهري عنو يه) ( 
تنغير   15800 و كليم   مايقيد ر 

 ملغرب.
 لسيد علي محتي  عنو يه) (  يت 
تنغير   15800 علي  بر هيم  سيدي 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد علي محتي  عنو يه) (  يت 
تنغير   15800 علي  بر هيم  سيدي 

 ملغرب
 لسيد محمد  لطاهري عنو يه) ( 
 مايقيد ر و كليم 15800 تنغير  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   05 بتاريخ  بتنغير    البتد ئية 

2021 تحت رقم 326.

171I

PACIOFIS

BELAHBIB CONSORTIUM
إعالن متعدد  لقر ر ت

PACIOFIS
 BD.IDRISS AL AKBAR ET BD

 ALLAH BEN ABDELLAH IMM
 MAHDAOUI 3EME ÉTAGE

N°10، 60000، OUJDA MAROC
 BELAHBIB CONSORTIUM

»شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة«
وعنو ن مقرها  الجتماعي: تجزئة 
 عمار بنمسعود رقم 68  لطريق 

 لد ئري  ملتوسطي  لسعيدية ر س 
 ملاء  لطريق  لوطنية رقم 16 - 

63000  لسعيدية  ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.6825

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
تم  تخاذ   2021 فبر ير   08 في   ملؤرخ 

 لقر ر ت  لتالية: 
على  ينص  1:  لذي  رقم  قر ر 
عبد  بنمسعود  تعيين  لسيد  مايلي: 
للشركة  جديد  وحيد   لجبارمسير 
يظر  لوفاة  لشريك و  ملسير  لوحيد 
وعليه  عبد  ملجيد  بنمسعود   لسيد 
 11 تعديل  لفصل  قرر  لجمع  لعام 

من  لقايون  السا�سي للشركة
قر ر رقم 2:  لذي ينص على مايلي: 
يظر  لوفاة  لشريك   لسيد بنمسعود 
 31 يمتلك  كان  و لذي  عبد  ملجيد 

حصة تم تقسيمها على  لورثة
قر ر رقم 3:  لذي ينص على مايلي: 
يظر  للقسمة  لجديدة للحصص بين 
عبد  ملجيد   بنمسعود  ورثة  لسيد 
 6 تعديل  لفصل  قرر  لجمع  لعام 
من  لقايون  السا�سي   7 و  لفصل 

للشركة
قر ر رقم 1:  لذي ينص على مايلي: 
تعديل  قرر لجمع  لعام  الستثنائى 

وتحيين لقايون  السا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
بند رقم 6 :  لذي ينص على مايلي: 
 000.00 في  ر سما1  لشركة  حدد 
على  لشركاء  لسيد  موزعة  10درهم 

3100.00  درهم  بنمسعود  حميدة  
حفيضة    بنمسعود  ؛  لسيدة  
1600.00 درهم؛  لسيدة برير سامية  
بنمسعود  ؛  لسيدة  درهم   1600.00
درهم؛  لسيد   100.00 تورية  
بنمسعود عبد  لجبار800.00 درهم؛ 
 800.00 بنمسعود  يوب   لسيد 
محمد   بنمسعود  درهم؛  لسيد 
بنمسعود  درهم؛  لسيدة   800.00
درهم؛  لسيدة   300.00  سماء  

بنمسعود يسرى  300.00 درهم
على  ينص  7:  لذي  رقم  بند 
في  ر سما1  لشركة  حدد  مايلي: 
  100 مقسمة  لي  درهم   10000.00
على  لشركاء  لسيد  موزعة  حصة 
؛  حصة  بنمسعود  حميدة31  
 16 حفيضة   بنمسعود   لسيدة  
حصة ؛  لسيدة برير سامية 16حصة  
1 حصة؛  ؛  لسيدة بنمسعود تورية  
 لسيد بنمسعود عبد  لجبار8 حصة 
حصة؛   8 بنمسعود  يوب  ؛  لسيد 
؛  محمد8حصة  بنمسعود   لسيد 
؛  3 حصة  بنمسعود  سماء   لسيدة 

 لسيدة بنمسعود يسرى 3 حصة
على  ينص  11:  لذي  رقم  بند 
طرف  من  تسير  لشركة  مايلي: 
 لشريك  لسيد بنمسعود عبد  لجبار 
لبطاقة  لتعريف  لوطنية   لحامل 

رقم ف 628650
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   06 بتاريخ  ببركان    البتد ئية 

2021 تحت رقم 2021/260.
172I

FISCALITY CONSULTING CENTER

MD MOOD
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 FISCALITY CONSULTING
CENTER

 AV  PRINCE MY ABDELLAH
 AHLAM B IMM 38  3EME

 ETAGE  APPT 13 MARRAKECH
 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc
 MD MOOD
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شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع 

محمد 6 ، إقامة مريم، مبنى رقم 

1 ، شقة رقم 20 ،  لطابق  ألو1 ، 

مر كش - 10000 مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

111735

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   27

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 MD  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.MOOD

في  بيع    : بإيجاز  غرض  لشركة 

 ملغرب و لخارج : 

و لحرف  و ملجوهر ت   ملالبس 

 ليدوية و لجلود.

- ستير د   

شارع   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

رقم  مبنى  مريم،  إقامة   ،  6 محمد 

 ، ،  لطابق  ألو1   20 رقم  شقة   ،  1

مر كش - 10000 مر كش  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد  بيرجي لورون فيليب :  510 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 190   : مالك   لسيدة  لعو دي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

فيليب  لورون  بيرجي   لسيد  

عنو يه) ( تجزئة   لشرف، عمارة ف، 
رقم01،  الزدهار،  شقة   ،577 رقم 

مر كش 10000 مر كش  ملغرب.

 لسيدة  لعو دي مالك عنو يه) ( 

مر كش   ،13 س،رقم  تجزئة  سيف 

10000 مر كش  ملغرب.

و لعائلية   ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

فيليب  لورون  بيرجي   لسيد  

عنو يه) ( تجزئة   لشرف، عمارة ف، 

رقم01،  الزدهار،  شقة   ،577 رقم 

مر كش 10000 مر كش  ملغرب

 لسيدة  لعو دي مالك عنو يه) ( 

مر كش   ،13 س،رقم  تجزئة  سيف 

10000 مر كش  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   10 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 5817.

173I

 COMPTOIR DE CONSEIL ET

D’ORGANISATION

CREATORS SOLUTION
إعالن متعدد  لقر ر ت

 »CREATORS SOLUTION«

»شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مقرها  الجتماعي 55 

 BD ZERKTOUNI ESPACE

ZERKTOUNI 1er ETAGE

إعالن متعدد  لقر ر ت

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

117615

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

تم  تخاذ   2020 دجنبر   22 في   ملؤرخ 

 لقر ر ت  لتالية 

قر ر رقم 1  لذي ينص على ما يلي 
تفويت  لسيد أمين  لصابري500 

 1000 أصل  من  حصة  جتماعية 

حصة لفائدة  لسيد بلو لي رشيد  

قر ر رقم 2  لذي ينص على ما يلي

بازير500  يهى  تفويت  لسيدة 

 1000 أصل  من  حصة  جتماعية 

حصة لفائدة  لسيد بلو لي رشيد

قر ر رقم 3  لذي ينص على ما يلي

تحويل  لشكل  لقايوني للشركة 

تحويل  لشكل  لقايوني  تم 

ذ ت  ملسؤولية  »شركة  من  للشركة 

 ملحدودة« إلى »شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد.

قر ر رقم 1  لذي ينص على ما يلي 
للشركة  جديد  مسير  تعيين  تم 

 لسيد)ة( بلو لي رشيد كمسير وحيد
تبعا إلقالة مسير أمين  لصابري

قر ر رقم 5  لذي ينص على ما يلي 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي للشركة   
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 31 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء   لتجارية 

دجنبر 2020 تحت رقم 760031
171I

مستامنة  لحسابات  ملجد

SOCIETE  TEGAZA  SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

مستامنة  لحسابات  ملجد
شارع  لجز ئر رقم 33  لناضور 

 لناضور، 62000،  لناضور  ملغرب
SOCIETE  TEGAZA  SARL شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية(
وعنو ن مقرها  إلجتماعي دو ر سمار  
بني بوغافر  62000  لناظور  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.15017
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
حل  تقرر   2021 أبريل   09 في   ملؤرخ 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
مبلغ    SOCIETE  TEGAZA  SARL
وعنو ن  درهم   10.000 رأسمالها 
بني  سمار   دو ر  مقرها  إلجتماعي 
62000  لناظور  ملغرب  بوغافر  
يتيجة 1 :  ملناخ  لغير  ملالئم لالعما1.
و حدد مقر  لتصفية ب دو ر سمار 
بني بوغافر 62000  لناظور  ملغرب. 

و عين:
و  عر ص  ميمون    لسيد)ة( 
بوغافر  بني  سمار  دو ر  عنو يه) ( 
62000  لناظور  ملغرب كمصفي )ة( 

للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   10 بتاريخ  بالناضور    البتد ئية 

2021 تحت رقم 916.

175I

comptafine

SUBTILITHE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

comptafine
 rue fnedeq ، 20230، 1

casablanca maroc
SUBTILITHE شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي  56 شارع 
موالي يوسف  لشقة 11  - 20230 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

502517
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   22
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.SUBTILITHE
:  لتغذية   : بإيجاز  غرض  لشركة 

 لعامة.
عنو ن  ملقر  الجتماعي :  56 شارع 
 20230  -   11 يوسف  لشقة  موالي 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 30.000 رأسما1  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 100   :  لسيدة  صوفية شعنون  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 لسيدة  منى عازيز  :  100 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 100   : عياد   سهيلة   لسيدة  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
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و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

شعنون   صوفية   لسيدة  
ب  بالز   شارع  يفا   21 عنو يه) ( 
20230  لد ر    19 رقم   7  لطابق 

 لبيضاء  ملغرب.
 لسيدة  منى عازيز  عنو يه) ( 21 
رقم   3 توجطاط  لطابق  عين  شارع 
20230  لد ر  لبيضاء  غاسين    6

 ملغرب.
عنو يه) (  عياد   سهيلة   لسيدة  
6 رقم  21 شارع  يفا بالز  ب  لطابق 

16 20230  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
شعنون   صوفية   لسيدة  
ب  بالز   شارع  يفا   21 عنو يه) ( 
20230  لد ر   19 رقم   7  لطابق 

 لبيضاء  ملغرب
 لسيدة  منى عازيز  عنو يه) ( 21 
شارع عين توجطاط  لطابق 3 رقم 6 
غاسين  20230  لد ر  لبيضاء  ملغرب
عنو يه) (  عياد   سهيلة   لسيدة  
6 رقم  21 شارع  يفا بالز  ب  لطابق 

16 20230  لد ر  لبيضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 10 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 777757.
176I

مستامنة  لحسابات  ملجد

SOCIETE  TEGAZA  SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

مستامنة  لحسابات  ملجد
شارع  لجز ئر رقم 33  لناضور 

 لناضور، 62000،  لناضور  ملغرب
SOCIETE  TEGAZA  SARL شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي : دو ر سمار 
بني بوغافر 62000  لناظور  ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.15017
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
حل  تقرر   2021 أبريل   23 في   ملؤرخ 

شركة   SOCIETE  TEGAZA  SARL
مبلغ  ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 
وعنو ن  درهم   10.000 رأسمالها 
بني  سمار  دو ر  مقرها  إلجتماعي 
62000  لناظور  ملغرب  بوغافر 

يتيجة الملناخ  لغير  ملالئم لالعما1.
و عين:

و  عر ص  ميمون    لسيد)ة( 
بوغافر  بني  سمار  دو ر  عنو يه) ( 
62000  لناظور  ملغرب كمصفي )ة( 

للشركة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 
بتاريخ 23 أبريل 2021 وفي دو ر سمار 

بني بوغافر 62000  لناظور  ملغرب.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   10 بتاريخ  بالناضور    البتد ئية 

2021 تحت رقم 917.
177I

 مغار عبد  لغافور

BIKE CENTER
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 مغار عبد  لغافور
شارع  لجيش  مللكي  قامة  لنور رقم 
1  لطابق  الو1 تطو ن ، 93000، 

تطو ن  ملغرب
BIKE CENTER شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع 
عبد لخالق  لطريس رقم 15 تطو ن 

- 93000 تطو ن  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
29385

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   20
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 BIKE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.CENTER
غرض  لشركة بإيجاز : بيع وشر ء 

 لدر جات يارية.
شارع   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
تطو ن   15 رقم  عبد لخالق  لطريس 

- 93000 تطو ن  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد  ملغربي فريد :  100 حصة 

بقيمة 1.000 درهم للحصة .
بقيمة   100  :  لسيد  ملغربي فريد 

1.000 درهم.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد  ملغربي فريد عنو يه) ( دو ر 
 93000 تطو ن   لطوب  لزيتون  زال 

تطو ن  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد  ملغربي فريد عنو يه) ( دو ر 
 93000 تطو ن   لطوب  لزيتون  زال 

تطو ن  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   06 بتاريخ  بتطو ن    البتد ئية 

2021 تحت رقم 1021.
178I

ISDM CONSULTING

 STE WORD SHOP
EQUIPEMENT

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

ISDM CONSULTING
 IMM EL HAIRACH NR 351

 AVENUE MED 6  APP 05 2EME
 ،ETAGE LAAYOUNE ، 70000

 لعيون  ملغرب
 STE WORD SHOP

EQUIPEMENT شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي حي 

 لحسني زيقة معركة  لدشيرة رقم 8 

 لعيون  - 70000  لعيون  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

36607

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 ماي   07

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.WORD SHOP EQUIPEMENT

و  :  لبيع  بإيجاز  غرض  لشركة 

 لشر ء و  صالح  الجهزة  لبحرية .

حي   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

 8  لحسني زيقة معركة  لدشيرة رقم 

 لعيون  - 70000  لعيون  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيدة حسناء  لهاشيمي :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

حسناء  لهاشيمي   لسيدة 

ورز ز ت   15000 ورز زت   عنو يه) ( 

 ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

حسناء  لهاشيمي   لسيدة 

ورز ز ت   15000 ورز زت   عنو يه) ( 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   12 بتاريخ  بالعيون    البتد ئية 

2021 تحت رقم 1516/2021.

179I
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ISDM CONSULTING

EL GRANDI COMMERCE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

ISDM CONSULTING

 IMM EL HAIRACH NR 351

 AVENUE MED 6  APP 05 2EME

 ،ETAGE LAAYOUNE ، 70000

 لعيون  ملغرب

EL GRANDI COMMERCE شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي مدينة 

 لوفاق بلوك B رقم 1310  لعيون - 

70000  لعيون  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

36609

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 ماي   10

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 EL  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.GRANDI COMMERCE

:  لتجارة  بإيجاز  غرض  لشركة 

 لعامة بالجملة و  لتقسيط .

مدينة   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
 - 1310  لعيون  B رقم  بلوك   لوفاق 

70000  لعيون  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد سفيان  لكر يدي :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

سفيان  لكر يدي   لسيد 
70000  لعيون  عنو يه) (  لعيون  

 ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

سفيان  لكر يدي   لسيد 
70000  لعيون  عنو يه) (  لعيون 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   12 بتاريخ  بالعيون    البتد ئية 

2021 تحت رقم 1515/2021.

180I

STE AL MOUSTAKBAL CONSEIL

ISWEB
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

STE AL MOUSTAKBAL CONSEIL

 APP N° 11 RUE IMM 9 RAHAL

 MESKINI VN FES ، 30000، FES

MAROC

ISWEB شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي  لطابق 
 لثاني رقم 1 .120 ريقة  لليمون 

حي ز ز  فاس - 30000 فاس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

67671

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 فبر ير   08

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

.ISWEB : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

:  لهندسة  بإيجاز  غرض  لشركة 

-  لتجارة  و لتطويير  ملعلوماتي 

 اللكترويية.

:  لطابق  عنو ن  ملقر  الجتماعي 
ريقة  لليمون حي   120.  1  لثاني رقم 

ز ز  فاس - 30000 فاس  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد عماد ينتوري :  500 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

 لسيد سعد لوكيلي :  500 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  ينتوري  عماد   لسيد 
فاس   1 تغات  جبل  تجزئة   111

30000 فاس  ملغرب.
 7 عنو يه) (  لوكيلي  سعد   لسيد 
زيقة 8 حي عين هارون فاس 30000 

فاس  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (  ينتوري  عماد   لسيد 
فاس   1 تغات  جبل  تجزئة   111

30000 فاس  ملغرب
 7 عنو يه) (  لوكيلي  سعد   لسيد 
زيقة 8 حي عين هارون فاس 30000 

فاس  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 لتجارية بفاس  بتاريخ 01 ماي 2021 

تحت رقم 2179.

181I

ISDM CONSULTING

STE SEDECO ELEC
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

ISDM CONSULTING
 IMM EL HAIRACH NR 351

 AVENUE MED 6  APP 05 2EME
 ،ETAGE LAAYOUNE ، 70000

 لعيون  ملغرب
STE SEDECO ELEC شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي عمارة 

رقم 5 حي  لقدس رقم 01  لعيون - 
70000  لعيون  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
36611

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 ماي   10
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.SEDECO ELEC
:  عما1  بإيجاز  غرض  لشركة 

 لبناء.
عمارة   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
 - 01  لعيون  رقم  5 حي  لقدس  رقم 

70000  لعيون  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد حمد  بريه  :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو يه) (  حمد  بريه    لسيد 

 لسمارة  72000  لسمارة   ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (   لسيد  بر هيم  بريه  

 لسمارة  72000  لسمارة   ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   12 بتاريخ  بالعيون    البتد ئية 

2021 تحت رقم 1511/2021.
182I

H.FASYA  ه.فاسيا

  H.FASYA
   ه.فاسيا

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

H.FASYA  ه.فاسيا
61 زيقة عبد هللا  ملديوني   لطابق 1 
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رقم 2  لد ر  لبيضاء ، 20360،  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

H.FASYA     ه.فاسيا   شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 61 زيقة 

عبد هللا  ملديوني   لطابق 1 رقم 

2  لد ر  لبيضاء - 20250  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

501891

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   12

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

H.FASYA     ه.فاسيا  .

أعما1   : بإيجاز  غرض  لشركة 

 لبناء  ملختلفة.
61 زيقة   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
 2 رقم   1 هللا  ملديوني   لطابق  عبد 

 لد ر  لبيضاء - 20250  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  : حمد ني     عبد  لعزيز   لسيد  

200 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 

 لسيد أمين حمد ني :  200 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 200   : حمد ني  ياسين   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 200   : فارس  فاطمة   لسيدة  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

  : حمد ني   إيمان  سارة   لسيدة 

200 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

حمد ني   عبد  لعزيز   لسيد  
حي  زيقة  لنخيل   113 عنو يه) ( 
خريبكة   25000 خريبكة   لد خلة 

 ملغرب.
عنو يه) (  حمد ني  أمين   لسيد 
حي  لد خلة  زيقة  لنخيل   113

خريبكة 25000 خريبكة  ملغرب.
عنو يه) (  حمد ني  ياسين   لسيد 
حي  لد خلة  زيقة  لنخيل   113

خريبكة 25000 خريبكة  ملغرب.
عنو يه) (  فارس  فاطمة   لسيدة  
حي  لد خلة  زيقة  لنخيل   113

خريبكة 25000 خريبكة  ملغرب.
حمد ني   إيمان  سارة   لسيدة 
حي  زيقة  لنخيل   113 عنو يه) ( 
خريبكة   25000 خريبكة   لد خلة 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
حمد ني   عبد  لعزيز   لسيد  
حي  زيقة  لنخيل   113 عنو يه) ( 
خريبكة   25000 خريبكة   لد خلة 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 - بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

تحت رقم -.
183I

 ملركز  لجهوي لالستثمار لجهة  لعيون  لساقية 

 لحمر ء

SOUYOUL MEDIA
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
توسيع نشاط  لشركة 

 ملركز  لجهوي لالستثمار لجهة 
 لعيون  لساقية  لحمر ء

صندوق  لبريد 2266 ، 70000، 
 لعيون  ملغرب

SOUYOUL MEDIA شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  الجتماعي حي 

 لوحدة 02 شارع ر س  لخيمة رقم 
37  لعيون تجزئة  لوحدة رقم 211 

بلوك ى  لعيون 70000  لعيون 
 ملغرب .

توسيع نشاط  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.26193
قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
 ملؤرخ في 05 ماي 2021 تمت إضافة 
نشاط  لشركة  إلى   ألنشطة  لتالية 

 لحالي :
و إللكترويية   لصحافة  ملكتوبة 

و لخدمات ذ ت  لصلة .
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني   
 البتد ئية بالعيون  بتاريخ 27 دجنبر 

2018 تحت رقم 2802/18.
181I

BENDI PRODUCTION

 BENDI PRODUCTION 
SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

     BENDI PRODUCTION SARL 
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

عنو ن مقرها  الجتماعي:  لطابق - 
مخزن -  لشقة رقم 1-363 مالك 
 لنسيم سيدي معروف 20190 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

197183
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لقايون  تم   2021 مارس   25
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية: 
ذ ت  شركة  شكل  لشركة: 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 BENDI  القتضاء بمختصر تسميتها 

 : PRODUCTION SARL
بإيجاز:  يتاج  غرض  لشركة 
و لنوكا   لشوكوالتة  لتقليدية 
صناعة  ومو د  ومشتقات  الجبان 

 لحلويات.
عنو ن  ملقر  الجتماعي:  لطابق 
مالك   363-1 رقم  -  لشقة  مخزن   -
 لنسيم سيدي معروف 20190  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة: 99 سنة.

 20.000 رأسما1  لشركة:  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

180 حصة   لسيد بنماذ   ملهدي: 
بقيمة 100 درهم للحصة.

 20 إسماعيل:  مومني   لسيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

و لعائلية   ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء:

 لسيد: بنماذ   ملهدي
 35 رقم   1 عمارة   : عنو يه   
 - حد ئق  لرحمة   -  6 مجموعة   -
27223  لد ر  بوعزة-  د ر   لنو صر- 

 لبيضاء  ملغرب.
 لسيد  : مومني إسماعيل 

عنو يه :  درب  لخير- زيقة 23 رقم 
عين  لشق   - معروف  سيدي   -  113

20170  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
و لعائلية   ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد: بنماذ   ملهدي

 -  35 رقم   1 عمارة  عنو يه:   
 - حد ئق  لرحمة   -  6 مجموعة 
27223  لد ر  بوعزة-  د ر   لنو صر- 

 لبيضاء  ملغرب.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 لتجارية :  بالد ر  لبيضاء بتاريخ 01 

أبريل 2021 تحت رقم 772998.
485I

AFRODITA

RIAD MOKHTAR
عقد تسيير حر ألصل تجاري ) ألشخاص 

 ملعنويون(
عقد تسيير حر ألصل تجاري

 RIAD MOKHTAR
 10 بمقت�سى  عقد عرفي مؤرخ قي 
 SIDI MOTARD أعطى   2021 ماي 
 26213 بالسجل  لتجاري   ملسجل 
حق  بطنجة  باملحكمة  لتجارية 
 لتسيير  لحر لألصل  لتجاري  لكائن 
ب 31 زيقة  لقصبة )بالصيو أحر ر( 
لفائدة  طنجة  ملغرب   90000  -
 01 من  تبتدئ  سنة   3 ملدة   CABOT
يوييو 2021 و تنتهي في 31 ماي 2021 
 25.000 قيمته  شهري  مبلغ  مقابل 

درهم.

186I
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FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

SOCIETE AGRI ADI
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°19
 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

societe agri adi شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي قصر 
تردة  لخنك  لرشيدية  - 52000 

 لرشيدية  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

11833
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 ماي   05
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 societe : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.agri adi
:  الشغا1  بإيجاز  غرض  لشركة 

 ملختلفة .
قصر   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
 52000  - تردة  لخنك  لرشيدية  

 لرشيدية  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
رأسما1  لشركة:   مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو يه) (  عدي  هروي    لسيد 
قصر تردة  لخنك  لرشيدية  52000 

 لرشيدية  ملغرب.
عنو يه) (  ق�سي   يونس   لسيد 
قصر تردة  لخنك  لرشيدية  52000 

 لرشيدية  ملغرب.
رضو ن  لحسناوي    لسيد 
تردة  لخنك  قصر  عنو يه) ( 
 لرشيدية  52000  لرشيدية   ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 
ومو طن مسيري  لشركة:

عنو يه) (  عدي  هروي    لسيد 
قصر تردة  لخنك  لرشيدية  52000 

 لرشيدية  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
تحت   - بتاريخ  بالرشيدية    البتد ئية 

رقم -.
187I

FINANCIAL CONSULTING GROUP SARL

L›ASSIETTE DU PARC
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 FINANCIAL CONSULTING
GROUP SARL

 Rue de Nador n° 37 ، 28800،
Mohammedia Maroc

L›ASSIETTE DU PARC شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي ز وية  
شارع   لزرقطوني و فاس و و د زم 

و  لر شدي  قامة كما1 بارك سايتر 
عمارة H متجر رقم 30 - 28800 

 ملحمدية  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

28035
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   08
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.L’ASSIETTE DU PARC
:  لغرض  بإيجاز  غرض  لشركة 
من  لشركة على وجه  لخصوص هو 

 ألنشطة  لتالية:
تحضير  لوجبات  لسريعة   -
أو   ، عين  ملكان  في  لالستهالك 

للتوصيل أو  لتسليم ،
- تطوير تحضير  لوجبات  لسريعة 
بيع  يقاط  فتح  طريق  عن  سو ء   ،

على  طريق  لحصو1  عن  أو  جديدة 

حصص في شركات ذ ت غرض مشابه 

أو ذي صلة ، أو حقوق  لشركات أو 

دمج أو حيازة أو تأجير أو إد رة تأجير 

 ألصو1  لتجارية ،

- تأسيس وتطوير شبكات  المتياز 

وتر خيص  لعالمات  لتجارية 

بالوجبات  و المتياز ت  ملتعلقة  

 لسريعة.

جميع  ملعامالت   ، أعم  وبشكل 

 لتجارية أو  لصناعية أو  ملنقولة أو 

 لعقارية أو  ملالية ،  لتي تتم لحساب 

 لشركة ، و ملتعلقة بشكل مباشر أو 

غير مباشر بغرض  لشركة أو  لتي من 

شانها أن تعزز تطويرها.
ز وية    : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

شارع   لزرقطوني و فاس و و د زم و 

سايتر  بارك  كما1   لر شدي  قامة 

 28800  -  30 رقم  متجر   H عمارة 

 ملحمدية  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد  لياس حطي :  600 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 لسيد محمد حطي :  100 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  حطي   لسيد  لياس 
 28800   115 رقم   1 ييس  تجزئة 

 ملحمدية  ملغرب.

عنو يه) (  حطي  محمد   لسيد 
 28800   115 رقم   1 ييس  تجزئة 

 ملحمدية  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو يه) (  حطي   لسيد  لياس 
 28800   115 رقم   1 ييس  تجزئة 

 ملحمدية  ملغرب

عنو يه) (  حطي  محمد   لسيد 
 28800   115 رقم   1 ييس  تجزئة 

 ملحمدية  ملغرب.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
10 ماي   البتد ئية باملحمدية  بتاريخ 

2021 تحت رقم 1123.
188I

CABINET RAMI EXPERTISE

PERGOMAR SARL-AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

CABINET RAMI EXPERTISE
  Espace Rihab Fés, Avenue Allal

 ben Abdellah Immb D, N°56,
 5ème étage Bureau 30 ، 30000،

Fés, Maroc
PERGOMAR SARL-AU شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 
118 مكرر  ملنطقة  لصناعية عين 

 لشقف فاس  - 30000 فاس  
 ملغرب .

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.65765
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تمت   2021 أبريل   05 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
لحلو   عماد  )ة(  تفويت  لسيد 
أصل  من  حصة  جتماعية   1.000
)ة(    لفائدة   لسيد  حصة   1.000

فدوى  قابل  بتاريخ 05 أبريل 2021.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني   
 لتجارية بفاس  بتاريخ 11 ماي 2021 

تحت رقم 2299.
189I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 STE AGRICOLE OUIDANE
EL KHIL SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تغيير نشاط  لشركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°19
 ،ERRACHIDIA ، 52000
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ERRACHIDIA MAROC
 STE AGRICOLE OUIDANE

EL KHIL SARL AU  شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  الجتماعي قصر 

مسكي مدغرة  لر شيدية  - 52000 
 لر شيدية  ملغرب.

تغيير نشاط  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري -.

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تغيير  تم   2021 ماي   06 في   ملؤرخ 
و  » الستير د  من  نشاط  لشركة 
لحساب  لغير  » لنقل  إلى   لتصدير« 

.«
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 البتد ئية بالرشيدية  بتاريخ 12 ماي 

2021 تحت رقم 223.
190I

MCG

كيمجيا
تأسيس شركة  ملساهمة

MCG
 Angle Bd. A. El Khattabi & Av.

 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 11,
 Guéliz, Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC
كيمجيا »شركة  ملساهمة« 

وعنو ن مقرها  الجتماعي: شارع 
عال1  لفا�سي،  لعمارة 12،  لشقة 
رقم 5 -، 10000 مؤ كش  ملغرب

إعالن عن تأسيس » شركة 
 ملساهمة«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.111767

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   23
باملميز ت  لشركة  ملساهمة   ألسا�سي 

 لتالية:
شكل  لشركة : شركة  ملساهمة .

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 إلقتضاء بمختصر تسميتها : كيمجيا.
إستغال1   : بإيجاز  غرض  لشركة 

 لرياضات و مناز1  إليو ء.
شارع   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

12،  لشقة  عال1  لفا�سي،  لعمارة 
رقم 5 - 10000 مؤ كش  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة: 99 سنة.

 300.000 رأسما1  لشركة  ويبلغ 
درهم،

مقسم كالتالي:
 لسيدة سايطوني كاترين :  1.050 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 1.050   : دومينيك  بوديل   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 300   : موركان  بوديل   لسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 300   : جورجيا  بوديل   لسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 لسيدة بوديل كيلي :  300 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
مجلس  أعضاء  أو   ملتصرفون 

 لرقابة: 
كاترين  سايطوني   لسيدة 
 157 عنو يه) (  متصرف  بصفته) ( 
باريس   75006 جيرمان  سايت  شارع 

فرنسا
بصفته) (  كيلي  بوديل   لسيدة 
متصرف عنو يه) ( 198 شارع سايت 

جيرمان 75006 باريس فرنسا
 لسيد بوديل دومينيك بصفته) ( 
عام  مدير  مجلس  إلد رة  رئيس 
جيرمان  سايت  شارع   157 عنو يه) ( 

75006 باريس فرنسا
مر قب أو مر قبي  لحسابات :

) (بصفته  مريم  لرميلي   لسيدة 
 80 عنو يه) (  مر قب  لحسابات 
شارع يوغزالفيا، تجزئة ال بي 10000 

مر كش  ملغرب
مقتضيات  لنظام  ألسا�سي 
توزيع  و  بتكوين  الحتياطي   ملتعلقة 

 ألرباح :
لتكوين  في  ملائة   5 خصم  يتم 
؛  صندوق  الحتياطي  لقايوني 
يكون  أن  عن  هذ   لخصم  يتوقف 
هذ   لصندوق  يصل  عندما  إلز ميا 

إلى ُعشر رأس  ملا1.
 إلمتياز ت  لخاصة  ملنصوص 

عليها لكل شخص :
ليست هناك  متياز ت خاصة.

بقبو1  متعلقة  مقتضيات 
تفويت  لهم   ألشخاص  ملخو1 
 ألسهم وتعيين جهاز  لشركة  ملخو1 

له  لبث في طلبات  لقبو1 :
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   11 بتاريخ  بمر كش   لتجارية 

2021 تحت رقم 123951.
191I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 STE AIT MARZOUG SARL
AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تغيير نشاط  لشركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°19
 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

  STE AIT MARZOUG SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  الجتماعي قصر 
كبا  لخنك   لر شيدية - 52000 

 لر شيدية  ملغرب.
تغيير نشاط  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري -.
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تغيير  تم   2021 ماي   05 في   ملؤرخ 
و  » الستير د  من  نشاط  لشركة 
 لتصدير » إلى » لنقل لحساب  لغير 
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 البتد ئية بالرشيدية  بتاريخ 12 ماي 

2021 تحت رقم 221.
192I

 ETUDE MAÎTRE ZAKARIA ELMAGHRAOUI ,

NOTAIRE

معتز بروموسيون ش م م
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 ETUDE MAÎTRE ZAKARIA
ELMAGHRAOUI , NOTAIRE

23 زيقة كاريو ،  لطابق  لسادس 
مكتب رقم 8 طنجة ، 90000، 

طنجة  ملغرب

معتز بروموسيون ش م م  شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي طنجة 
عزيب  لحاج قدور تجزئة  السرة 2 

 لبديع ب رقم 17 ب  طنجة 90000 
طنجة   ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
116137

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   20
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
معتز   : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

بروموسيون ش م م .
:  النعاش  بإيجاز  غرض  لشركة 

 لعقاري .
طنجة   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
 2 تجزئة  السرة  قدور  عزيب  لحاج 
 لبديع ب رقم 17 ب  طنجة 90000 

طنجة   ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 31   : عماري  عبد  لو حد   لسيد 
حصة بقيمة 31.000 درهم للحصة .
33 حصة    :  لسيد  حمد عماري 

بقيمة 33.000 درهم للحصة .
 33   : عماري  عبد  لهادي   لسيد 
حصة بقيمة 33.000 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عماري  عبد  لو حد   لسيد 
تجزئة  لغرفة   2 عنو يه) (  لبر يص 
 38 رقم  بن  ملكي  شارع  لفقيه   2

90000 طنجة  ملغرب.
عنو يه) (  عماري   لسيد  حمد 
شارع   2 تجزئة  لغرفة   2  لبر يص 
 90000  38 رقم  بن  ملكي   لفقيه 

طنجة  ملغرب.
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عماري  عبد  لهادي   لسيد 
تجزئة  لغرفة   2 عنو يه) (  لبر يص 
 38 رقم  بن  ملكي  شارع  لفقيه   2

90000 طنجة  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عماري  عبد  لو حد   لسيد 
تجزئة  لغرفة   2 عنو يه) (  لبر يص 
 38 رقم  بن  ملكي  شارع  لفقيه   2

90000 طنجة  ملغرب
عنو يه) (  عماري   لسيد  حمد 
شارع   2 تجزئة  لغرفة   2  لبر يص 
 90000  38 رقم  بن  ملكي   لفقيه 

طنجة  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   17 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 212397.
193I

ORENJI

SOCIÉTÉ HMENNI
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

ORENJI
32 شارع محمد  لخامس  لشقة 

رقم 1 حي  لحسني بركان ، 63000، 
بركان  ملغرب

Société HMENNI شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي دو ر  
تعيشويت زكز1 بركان - 63000 

بركان  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
7787

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   26
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.Société HMENNI
-أشغا1   : بإيجاز  غرض  لشركة 

مختلفة أو أشغا1  لبناء
-تجارة.

دو ر    : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
 63000  - بركان  زكز1  تعيشويت 

بركان  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد عبد  لعزيز عزيوي :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عزيوي  عبد  لعزيز   لسيد 
رياض  لزيتون   321 عنو يه) ( 

مكناس 50000 مكناس مكناس.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عزيوي  عبد  لعزيز   لسيد 
رياض  لزيتون   321 عنو يه) ( 

مكناس 50000 مكناس  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   15 بتاريخ  ببركان    البتد ئية 

2021 تحت رقم 269/2021.
191I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 STE AGRICOLE OUIDANE
EL KHIL SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تعيين ممثل قايوني للشركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°19
 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

 STE AGRICOLE OUIDANE EL
KHIL SARL AU  »شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد«

وعنو ن مقرها  الجتماعي: قصر 
مسكي مدغرة  لر شيدية - 52000 

 لر شيدية  ملغرب.
»تعيين ممثل قايوني  للشركة«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: -.
بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
وتبعا   2021 ماي   17 في   ملؤرخ 
تعيين  تقرر  جدد  مسير)ين(  لتعيين 

 ملمثل)ين(  لقايوني)ين(: 
- لطفي عائشة

 STE AGRICOLE OUIDANE  -
ذ ت  شركة    EL KHIL SARL AU
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 
مقرها  إلجتماعي   لوحيد  لكائن 
مدغرة  لر شيدية  مسكي  قصر  ب: 

52000  لر شيدية  ملغرب
عند  رقم  لسجل  لتجاري 

 القتضاء: 12179
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 البتد ئية بالرشيدية  بتاريخ 17 ماي 

2021 تحت رقم 223.
195I

مكتب  لزياني عبد  لحق و شركاؤه

SHOP AU DELA
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

مكتب  لزياني عبد  لحق و شركاؤه
126 شارع محمد  لخامس عمارة 

سقيف   لطابق 1  لرقم 2   لجديدة 
 لجديدة، 21000،  لجديدة  ملغرب

SHOP AU DELA  شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي  لرقم 16 
شارع  لزرقطوني  لطابق 2  لشقة  
رقم 6  - 20060  لد ر  لبيضاء  

 ملغرب 
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
502185

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   08
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 SHOP : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

. AU DELA
: بيع  ملو د  بإيجاز  غرض  لشركة 

 لغد ئية - مختلفات .
عنو ن  ملقر  الجتماعي :  لرقم 16 
2  لشقة   شارع  لزرقطوني  لطابق 
20060  لد ر  لبيضاء    -   6 رقم 

 ملغرب .
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : عريب  مريم   لسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو يه) (  عريب  مريم   لسيدة 
 قامة  لنخيل عمارة أ رقم 35 سيدي 
20270  لد ر  لبيضاء  معروف  

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (  عريب  مريم   لسيدة 
سيدي معروف - قامة  لنخيل عمارة 
20270  لد ر  لبيضاء    35 رقم  أ 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 07 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 777523.

196I

PROXY FINANCE

LED ONE MAROC
إعالن متعدد  لقر ر ت

PROXY FINANCE
 Angle Yaacoub El Mansour Et

 Av Allal El Fassi, Imm 21 (espace
 Assafwa(, 3eme Etage, Bureau
 N° 23 ، 40000، MARRAKECH

MAROC
 LED ONE MAROC
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شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد«

وعنو ن مقرها  الجتماعي: رقم 67 

شارع بن دريس  لوحدة 5  لحي 

 ملحمدي  - 10000 مر كش  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.98985

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

تم  تخاذ   2021 أبريل   27 في   ملؤرخ 

 لقر ر ت  لتالية: 

على  ينص  1:  لذي  رقم  قر ر 

بمبلغ  رأسما1  لشركة    رفع  مايلي: 

من  أي  درهم«   1.900.000« قدره 

 2.000.000« إلى  درهم«   100.000«

درهم« 

قر ر رقم 2:  لذي ينص على مايلي: 

توسيع نشاط  لشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

بند رقم 6:  لذي ينص على مايلي: 

 100.000 رفع رأسما1  لشركة  من  

عن  درهم   2.000.000 و  درهم   لى 

ديون  مع  مقاصة  إجر ء   : طريق 

 لشركة  ملحددة  ملقد ر و  ملستحقة.

على  ينص  7:  لذي  رقم  بند 

في مبلغ  مايلي: حدد رأسما1  لشركة 

درهم(،  )مليويا   2000000درهم 

20000 حصة )عشرين  إلى   مقسمة 

منها  و حدة  كل  قيمة  حصة(   لف 

مخولة  درهم(  )مائة  100,00درهم 

سفيان  للشريك  لوحيد  لسيد 

محمان 20000 حصة

بند رقم 2:  لذي ينص على مايلي: 

تقديم  لخدمات   ضافة  لنشاط  

ألنشطة  بالنشاط  لرئي�سي   ملتعلقة 

 لشركة  لسابقة

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   11 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 123960.

197I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE ئتمايية  لثقة  لعيون 

LAAYOUNE

GRAND ATELIER TITA
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE ئتمايية  لثقة  لعيون 
CONFIANCE LAAYOUNE

شارع عال1 بن عبد هللا  ملر�سى 
 لعيون ، 72000،  ملر�سى  لعيون 

 ملغرب
GRAND ATELIER TITA  شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي حي 
 لوحدة شارع عمر بن  لخطاب 
تجزئة  ملسيرة  لخضر ء  لشطر 

 لثالث رقم 111 - 70002   ملر�سى 
 لعيون  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
36577

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 ماي   07
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. GRAND ATELIER TITA
غرض  لشركة بإيجاز :  إلنشاء ت 
و لصناعية.  لهيكل  ملعدني   ملعديية 
تركيب   لنجارة  لتركيبات  لكهربائية 

غرفة  لغاليات......
حي   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
 لوحدة شارع عمر بن  لخطاب تجزئة 
 ملسيرة  لخضر ء  لشطر  لثالث رقم 
111 - 70002   ملر�سى  لعيون  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  :  لسيد  لتيجاني  لطويل        
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد  لتيجاني  لطويل        
تجزئة  بلوك    زيقة  فر ن  عنو يه) ( 
 80000 حي  لهدى    156 رقم   لهدى 

 كادير  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد  لتيجاني  لطويل        
تجزئة  بلوك    زيقة  فر ن  عنو يه) ( 
 80000 حي  لهدى    156 رقم   لهدى 

 كادير   ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   11 بتاريخ  بالعيون    البتد ئية 

2021 تحت رقم 1186/21.
198I

GENIE MANAGEMENT  CONSULTING

ANZIR TRANS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

  GENIE MANAGEMENT
CONSULTING

 Boulevard,  Al Qods, Lot Al 157
 Majd, 1er Etage, Appart N°6, BP
 64, Aouama – Tanger، 90000،

TANGER MAROC
ANZIR TRANS شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 31 مجمع 
 ملجد جميلة. قامة  ملجد. لطابق 
 الر�سي.رقم 2. - 90000 طنجة 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
116271

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   20
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 ANZIR : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.TRANS

:  لنقل  بإيجاز  غرض  لشركة 

 لوطني و  لدولي للبضائع.

عنو ن  ملقر  الجتماعي : 31 مجمع 

جميلة. قامة  ملجد. لطابق   ملجد 

طنجة   90000  -  .2  الر�سي.رقم 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 10.000 رأسما1  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 100   : فريد    لسيد  لحطا�سي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  فريد   لسيد  لحطا�سي 

 121 رقم  زيقة  لرياض  حي  ملجد 

90000 طنجة  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو يه) (  فريد   لسيد  لحطا�سي 

 121 رقم  زيقة  لرياض  حي  ملجد 

90000 طنجة  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   10 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 212260.

199I

fiduciaire

جكيرا
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

fiduciaire

 avenue yaakoub el manssour

 gueliz Marrakech marrakech،

40000، Marrakech maroc

جكير  شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
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وعنو ن مقرها  إلجتماعي درب بن 

عمر عرصة  لبردعي رقم15  - 10030 

مر كش  ملغرب.

تحويل   ملقر  الجتماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.82875

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

 ملؤرخ في 29 مارس 2021 تم  تحويل  

من  للشركة   ملقر  الجتماعي  لحالي 

»درب بن عمر عرصة  لبردعي رقم15  

- 10030 مر كش  ملغرب« إلى »شقة 

238  لحي  لصناعي  تجزئة  رقم1 

مر كش    10110  - غايم  سيدي 

 ملغرب«.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   17 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 5991.

500I

LAFAGA SARL

TIMOGHRA TRADING
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

إنشاء فرع تابع للشركة

LAFAGA SARL

119 شارع لال ياقوت  لطابق 6 

مكتب 195 ، 20090،  لد ر لبيضاء 

 ملغرب

TIMOGHRA TRADING شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي بقعة 

 ألمل 2 عمارة 81  لطابق 1 شقة 1 - 

70001  لعيون  ملغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.502027

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تقرر   2021 مارس   05 في   ملؤرخ 

تحت  للشركة   تابع  فرع   إنشاء 

 TIMOGHRA TRADING  لتسمية 

 16 زيقة   26 رقم  بالعنو ن  و  لكائن 

20510  لد ر لبيضاء   - بوجدور  حي 

و  ملسير من طرف  لسيد)ة(   ملغرب 

 بن عيبل سميرة .

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 06 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 777262.

501I

CABINET EL ARIBI EXPERT COMPTABLE

SYNERGIES DIVERS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 CABINET EL ARIBI EXPERT
COMPTABLE

رقم 1 عمارة مجمع  ملسافر شارع 
 لفضيلة  لحي  لصناعي يعقوب 
 ملنصور ، 10000،  لرباط  ملغرب

SYNERGIES DIVERS شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 15 شارع 
 ألبطا1 شقة رقم 1 أكد 1  لرباط 

10010  لرباط  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

152051
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 ماي   17
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.SYNERGIES DIVERS
أعما1   : بإيجاز  غرض  لشركة 
و  ستير د  إنشاء ت  أو  متنوعة 
و  أيو ع  لبضائع  جميع  وتصدير 

تصنيع مستحضر ت  لتجميل.
عنو ن  ملقر  الجتماعي : 15 شارع 
أكد 1  لرباط   1 رقم  شقة   ألبطا1 

10010  لرباط  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : شيمة  لز هير   لسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 لسيد سفيان عقلة :  500 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  شيمة  لز هير   لسيدة 
حي  لنهضة 01 رقم 52 تمارة 12020 

تمارة  ملغرب.
عنو يه) (  عقلة  سفيان   لسيد 
 11999 سال   20 رقم  الفيالتور  زيقة 

سال  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (  شيمة  لز هير   لسيدة 
حي  لنهضة 01 رقم 52 تمارة 12020 

تمارة  ملغرب
عنو يه) (  عقلة  سفيان   لسيد 
 11999 سال   20 رقم  الفيالتور  زيقة 

سال  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   17 بتاريخ  بالرباط    لتجارية 

2021 تحت رقم 111675.

502I

STE FIDUCAT

OUBOUH
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

STE FIDUCAT
 BOULEVARD ZERKTOUNI
 2 eme ETAGE N°13 GUELIZ

 MARRAKECH ، 40000،
Marrakech MAROC

OUBOUH شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي دو ر 
سيدي مو�سى د 2 تسلطايت مر كش 

- 10000 مر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

111653
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   26
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.OUBOUH
غرض  لشركة بإيجاز : بيع جميع 

مو د  لبناء.
دو ر   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
سيدي مو�سى د 2 تسلطايت مر كش 

- 10000 مر كش  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   50   :  لسيد  وبوه  لعربي 

بقيمة 5.000 درهم للحصة .
 لسيد  وبوه لحسن :  950 حصة 

بقيمة 95.000 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو يه) (   لسيد   وبوه  لعربي 
تسلطايت   لتعاويية  ملوساوية 

مر كش 10000 مر كش  ملغرب.
عنو يه) (  لحسن   لسيد  وبوه 
سعادة  تسلطايت  تعاويية  ملوساوية 

مر كش 10000 مر كش  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (   لسيد   وبوه  لعربي 
تسلطايت   لتعاويية  ملوساوية 

مر كش 10000 مر كش  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
أبريل   27 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 123817.
503I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 SOCIÉTÉ BENT LHAJ ALI
SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°19
 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC
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 SOCIÉTÉ BENT LHAJ ALI SARL

AU شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 65 

شارع 33  والد  لحاج  لر شيدية 

 لر شيدية 52000  لر شيدية 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

11859

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 ماي   11

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

 SOCIÉTÉ BENT LHAJ ALI SARL

.AU

غرض  لشركة بإيجاز :  ملتاجرة.
 65 رقم   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

33  والد  لحاج  لر شيدية  شارع 

52000  لر شيدية   لر شيدية 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيدة خديجة شطري عنو يه) ( 
11 حي تاركة  لجديدة  23 رقم  شارع 

52000  لر شيدية   لر شيدية 

 ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيدة خديجة شطري عنو يه) ( 
11 حي تاركة  لجديدة  23 رقم  شارع 

52000  لر شيدية   لر شيدية 

 ملغرب.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 البتد ئية بالرشيدية  بتاريخ 10 ماي 

2021 تحت رقم 712/2021.

501I

FISCALITY CONSULTING CENTER

MISAY TRAVAUX
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 FISCALITY CONSULTING

CENTER

 AV  PRINCE MY ABDELLAH

 AHLAM B IMM 38  3EME

 ETAGE  APPT 13 MARRAKECH

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc

MISAY TRAVAUX شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي تعاويية 

 - تسلطايت   18 رقم  , ملحل   لنجاح 

10000 مر كش  ملغرب

مسؤولية  ذ ت  شركة  تأسيس 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

111681

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   16

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 MISAY : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.TRAVAUX

غرض  لشركة بإيجاز : -مقاو1 في 

 لبناء و  الشغا1  ملختلفة

-بيع و شر ء مو د  لبناء.

تعاويية   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

 - تسلطايت   18 رقم  , ملحل   لنجاح 

10000 مر كش  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لسيد  مزيل  ملصطفى 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد  مزيل  ملصطفى عنو يه) ( 

 10000 تسلطايت  تعاويية  لنجاح 

مر كش  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد  مزيل  ملصطفى عنو يه) ( 

 10000 تسلطايت  تعاويية  لنجاح 

مر كش  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   07 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 123863.

505I

STE FIDUCAT

STE SOFRAT AL HAOUZ
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

STE FIDUCAT

 BOULEVARD ZERKTOUNI

 2 eme ETAGE N°13 GUELIZ

 MARRAKECH ، 40000،

Marrakech MAROC

STE SOFRAT AL HAOUZ شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 21 شارع 

 المير موالي عبد هللا،  قامة  لسالم 

شقة رقم 26 مر كش - 10000 

مر كش  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.32311

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تمت   2021 أبريل   15 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :

محمد  شرف  )ة(   تفويت  لسيد 

أصل  من  حصة  جتماعية   8.000

)ة(  لفائدة   لسيد  حصة   16.000

سعيد  لشايخ بتاريخ 15 أبريل 2021.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني   

أبريل   20 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 123809.

506I

FISCALITY CONSULTING CENTER

BASIC DESIGN

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

 FISCALITY CONSULTING

CENTER

 AV  PRINCE MY ABDELLAH

 AHLAM B IMM 38  3EME

 ETAGE  APPT 13 MARRAKECH

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc

BASIC DESIGN شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 315 

 ملسار، طريق أسفي مر كش - 

10000 مر كش  ملغرب.

تحويل   ملقر  الجتماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.109023

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

2021 تم  تحويل   22 أبريل   ملؤرخ في 

من  للشركة   ملقر  الجتماعي  لحالي 

»315  ملسار، طريق أسفي مر كش - 

»مكتب  إلى  مر كش  ملغرب«   10000

د ر  لسالم  لشطر  تجزئة   ،  2 رقم 

،  لطابق  ألو1   216 تجزئة   ألو1 

مر كش    10000  - مر كش  سعادة 

 ملغرب«.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   06 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 123773.

507I
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CABINET CRCOM

CAFE DIAMOND HEAD
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

CABINET CRCOM
 AV GHASSAN  KANAFANI,

 ESPACE JARDIN LALLA
 MERYEM  3eme ETAGE V.N FES

FES ،30000 ،  ململكة  ملغربية
CAFE DIAMOND HEAD شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي : 253 

تجزئة  لوفاق زو غة فاس - 30000 
فاس  ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.10195

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
حل  تقرر   2021 أبريل   19 في   ملؤرخ 
شركة   CAFE DIAMOND HEAD
مبلغ  ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 
وعنو ن  درهم   100.000 رأسمالها 
مقرها  إلجتماعي 253 تجزئة  لوفاق 
فاس  ملغرب   30000  - فاس  زو غة 

يتيجة 1 تصفية  لشركة.
و عين:

 لسيد)ة( محمد ياسين  ر شدي و 
عنو يه) ( 20 زيقة أبو  لطيب  ملتنبي 
فاس  ملغرب   30000 فاس   9 شقة 

كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 
 253 وفي   2021 أبريل   19 بتاريخ 
 30000  - زو غة فاس  تجزئة  لوفاق 

فاس  ملغرب.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 لتجارية بفاس  بتاريخ 07 ماي 2021 

تحت رقم 2239/021.
508I

STE FIDUCAT

STE SOFRAT AL HAOUZ
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  لشكل  لقايوني للشركة

STE FIDUCAT
 BOULEVARD ZERKTOUNI
 2 eme ETAGE N°13 GUELIZ

 MARRAKECH ، 40000،

Marrakech MAROC

STE SOFRAT AL HAOUZ  شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

و عنو ن مقرها  الجتماعي 21 شارع 

 المير موالي عبد هللا،  قامة  لسالم 

شقة رقم 26 مر كش - 10000 

مر كش .

تحويل  لشكل  لقايوني للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.32311

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تحويل  تم   2021 أبريل   15 في   ملؤرخ 

 لشكل  لقايوني للشركة من »شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة« إلى »شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد«.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

أبريل   22 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 123809.

509I

STE FIDUCAT

STE SOFRAT AL HAOUZ
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

STE FIDUCAT

 BOULEVARD ZERKTOUNI

 2 eme ETAGE N°13 GUELIZ

 MARRAKECH ، 40000،

Marrakech MAROC

STE SOFRAT AL HAOUZ  شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 21 شارع 

 المير موالي عبد هللا،  قامة  لسالم 

شقة رقم 26 مر كش - 10000 

مر كش  ملغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.32311

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تعيين  تم   2021 أبريل   15 في   ملؤرخ 

مسير جديد للشركة  لسيد)ة(  شرف 

محمد كمسير وحيد.

تبعا إلقالة مسير.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
أبريل   22 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 123809.
510I

 ينيڤير بال

MTIPRESTA
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رأسما1  لشركة

 ينيڤير بال
دو ر  يت  لر �سي  وريكة مر كش ، 

10000، مر كش  ملغرب
MTIPRESTA شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي  رقم 203 
 لياسمين  ملنار - 10100 مر كش  

 ملغرب.
رفع رأسما1  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.73667

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تم   2021 أبريل   06 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسما1  لشركة  رفع 
 10.000« من  أي  درهم«   710.000«
عن  درهم«   750.000« إلى  درهم« 
أو  يقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   01 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 123702.
511I

ste controle balance sarl

LE NAPPAGE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

ste controle balance sarl
 appt 3 immb 1031. lot riad al
 ismailia  marjane 1 . meknes
 meknes، 50000، MEKNES

maroc
LE NAPPAGE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي  لسفلي  

رقم 29 مرجان 1  يت  وال1  مكناس 

مكناس 50000 مكناس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

53259

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2020 دجنبر   17

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 LE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.NAPPAGE

:  شغا1  بإيجاز  غرض  لشركة 

مختلفة و  لبناء .

:  لسفلي   عنو ن  ملقر  الجتماعي 
رقم 29 مرجان 1  يت  وال1  مكناس 

مكناس 50000 مكناس  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

رأسما1  لشركة:   مبلغ 

2.000.000 درهم، مقسم كالتالي:

  : يور لدين    لسيد  لغز وي 

درهم   100 بقيمة  حصة   10.000

للحصة .

 10.000   :  لسيد  لغز وي  حمد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

يور لدين    لسيد  لغز وي 

تمزكاية  دو ر  لصميعة  عنو يه) ( 

تاويات    31000 تاويات   غفساي 

 ملغرب.

عنو يه) (   لسيد  لغز وي  حمد 
رقم 29 تجزئة  لد خلة سيدي سعيد 

مكناس 50000 مكناس  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

يور لدين    لسيد  لغز وي 

تمزكاية  دو ر  لصميعة  عنو يه) ( 

تاويات    31000 تاويات   غفساي 

 ملغرب.
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عنو يه) (   لسيد  لغز وي  حمد 
رقم 29 تجزئة  لد خلة سيدي سعيد 

مكناس 50000 مكناس  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   18 بتاريخ  بمكناس    لتجارية 

2021 تحت رقم 2138.
512I

FIDUCIARE NEGOCE FISC

 SOCIETE PARA LA
BENEDICTION SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIARE NEGOCE FISC
 N°159 BD ABDELLAH

 GENOUN HAY HASSANI APP
 N°2 1R ETAGE TAGHZOUT

 INEZGANE INEZGANE، 86150،
INEZGANE MAROC
 SOCIETE PARA LA

BENEDICTION SARL AU شركة 
ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي  لطابق 
 لسفلي بلوك ب م.ب 3  قامة  ملا 
عمارة ب تجزئة  السكان   لهدي  

 كادير 80000  كادير  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
17211

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   13
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
متبوعة  تسمية  لشركة 
بمختصر  عند  إلقتضاء 
 SOCIETE PARA LA  : تسميتها 

.BENEDICTION SARL AU
 : بإيجاز  غرض  لشركة 

.  parapharmacie

:  لطابق  عنو ن  ملقر  الجتماعي 
3  قامة  ملا  م.ب  ب  بلوك   لسفلي 
تجزئة  السكان   لهدي   ب  عمارة 

 كادير 80000  كادير  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيدة  ملحمودي هاجر :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
هاجر   لسيدة  ملحمودي 
تارود يت  درب  لزمالة  عنو يه) ( 

83000 تارود يت  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
هاجر   لسيدة  ملحمودي 
تارود يت  درب  لزمالة  عنو يه) ( 

83000 تارود يت  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
أبريل   29 بتاريخ  باكادير    لتجارية 

2021 تحت رقم 99315.
513I

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

REUSSITE TELECOM
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

 L›ORIENTATION DE
COMPTABILITE

 N°.5 RUE ABOU TAIB
 ELMOUTANABI LOTS WALILI
 AV DES F.A.R BUREAU N°.12

FES ، 30000، FES MAROC
REUSSITE TELECOM شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي زيقة  بي 
حميد  لغز لي رقم 1 فاس - 30000 

فاس  ململكة  ملغربية.
تحويل   ملقر  الجتماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.23505
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

 ملؤرخ في 07 يوليوز 2020 تم  تحويل  
من  للشركة   ملقر  الجتماعي  لحالي 
1 فاس  »زيقة  بي حميد  لغز لي رقم 
إلى  فاس  ململكة  ملغربية«   30000  -
شارع  لجيش  مللكي  طلس   9 »رقم 
مكتب   ،6 مكاتب  دريسية  لطابق 
فاس   ململكة   30000  - فاس   ،13

 ملغربية«.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 لتجارية بفاس  بتاريخ 10 ماي 2021 

تحت رقم 2260.
511I

cabinet fiduciaire jalal

  WONDERS PROPERTY
وويدرس بروبيرتي

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تفويت حصص

cabinet fiduciaire jalal
 rue khalid ibn el walid n(5 30
 tanger tanger، 90000، tanger

maroc
WONDERS PROPERTY  وويدرس 

بروبيرتي شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 23 
 حمد  ملقري مكتب رقم -1 لطابق 
 لسوريين 23  حمد  ملقري مكتب 
رقم -1 لطابق  لسوريين - 90000 

طنجة  ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.105637

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تمت   2021 أبريل   23 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
عبد  لسالم   )ة(  تفويت  لسيد 
 لكمبوري  500 حصة  جتماعية من 
لفائدة   لسيد  حصة   1.000 أصل 
أبريل   23 بتاريخ  )ة( يجالء   لعمر ني 

.2021
عبد  لسالم   )ة(  تفويت  لسيد 
 لكمبوري  500 حصة  جتماعية من 
لفائدة   لسيد  حصة   1.000 أصل 
)ة( سلوى   ملطال�سي بتاريخ 23 أبريل 

.2021

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني   
ماي   12 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 1502.

515I

ROSEMAR TRADING   روزمار تر دينك

روزمار ترادينك
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 ROSEMAR   روزمار تر دينك
TRADING

10 زيقة  لحرية طابق 3 شقة 
5  لد ر لبيضاء ، 20120، 

 لد ر لبيضاء  ملغرب
روزمار تر دينك شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي  10 زيقة 

 لحرية طابق 3 شقة 5  لد ر لبيضاء 
- 20120  لد ر لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
501123

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   20
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 إلقتضاء بمختصر تسميتها : روزمار 

تر دينك.
غرض  لشركة بإيجاز : - الستير د 
و  ألجهزة  و لتصدير  ملو د  لغذ ئية 

 إللكترويية.
-إستير د وتصدير.

-تجارة..
عنو ن  ملقر  الجتماعي :  10 زيقة 
 لحرية طابق 3 شقة 5  لد ر لبيضاء 

- 20120  لد ر لبيضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
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 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : محمد  ثنان   لسيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  محمد  ثنان   لسيد 
 GUANGZHOU CHINE 510000

.GUANGZHOU CHINE
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (  محمد  ثنان   لسيد 
 GUANGZHOU CHINE 510000

GUANGZHOU CHINE
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 30 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 776189.
516I

COFISCOM

JOB & TALENT MOROCCO
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

COFISCOM
 N°6 BD MED VI HAY EL

 HASSANI ، 63300، BERKANE
MAROC

 JOB & TALENT MOROCCO
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 101 

شارع محمد  لحامس - 63300 
بركان  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
7781

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 مارس   31
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 JOB & : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.TALENT MOROCCO
 : بإيجاز  غرض  لشركة 

- الستشار ت  الد رية.
عنو ن  ملقر  الجتماعي : رقم 101 
شارع محمد  لحامس - 63300 بركان 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
عبد  ملجيد  مضر ن   لسيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عبد  ملجيد  مضر ن   لسيد 
عين  تجزئة  لريميني   15 عنو يه) ( 
20010  لد ر  لبيضاء   لدياب  

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عبد  ملجيد  مضر ن   لسيد 
عين  تجزئة  لريميني   15 عنو يه) ( 
 لدياب  20010  لد ر  لبيضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   08 بتاريخ  ببركان    البتد ئية 

2021 تحت رقم 262/2021.
517I

LK CONSULTING SARL

M.A.M NORD
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

LK CONSULTING SARL
شارع محمد  لخامس رقم 15 
 لطابق  لثاث رقم 18 تطو ن ، 

93000، تطو ن  ملغرب
M.A.M NORD شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي تجزئة 

 م كلتوم رقم 80 مرتيل - 93000 
مرتيل  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
29391

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   19
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 M.A.M : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.NORD
:  النعاش  بإيجاز  غرض  لشركة 

 لعقاري
 لبيع و  لشر ء  لعقاري
 الشغا1  ملختلفة للبناء

عنو ن  ملقر  الجتماعي : تجزئة  م 
كلتوم رقم 80 مرتيل - 93000 مرتيل 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : محمد   لسيد  ملحمدي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 لسيد  ملحمدي عز  لدين :  500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد  ملحمدي محمد عنو يه) ( 
 93000  25 رقم  كلتوم  تجزئة  م 

مرتيل  ملغرب.
عز  لدين   لسيد  ملحمدي 
 25 رقم  كلتوم  تجزئة  م  عنو يه) ( 

93000 مرتيل  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد  ملحمدي محمد عنو يه) ( 
 93000  25 رقم  كلتوم  تجزئة  م 

مرتيل  ملغرب
عز  لدين   لسيد  ملحمدي 
رقم   كلتوم  تجزئة  م  عنو يه) ( 

93000 مرتيل  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   07 بتاريخ  بتطو ن    البتد ئية 

2021 تحت رقم 1028.
518I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

PNEU AHMER
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA
 لرقم 1  لعمارة 91  لحي  لحسني 
منطقة  ألنشطة  القتصادية ، 

16300،  ليوسفية  ملغرب
PNEU AHMER شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 22 
شارع  لعيون  لحي  لحسني - 16300 

 ليوسفية  ملغرب.
تحويل   ملقر  الجتماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.537
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
2021 تم  تحويل   30 أبريل   ملؤرخ في 
من  للشركة   ملقر  الجتماعي  لحالي 
»رقم 22 شارع  لعيون  لحي  لحسني 
إلى  16300  ليوسفية  ملغرب«   -
 -  61 رقم  مبارك  لخلفي  »حي  المل 

16300  ليوسفية   ملغرب«.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 البتد ئية باليوسفية  بتاريخ 11 ماي 

2021 تحت رقم 137/2021.

519I

FIDUCIAIRE ESPACE CONSEILS

SENTPACK SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

FIDUCIAIRE ESPACE CONSEILS
 TARIK AL KHEIR RUE 1 N° 15

 SIDI BERNOUSSI ، 20600،
CASABLANCA MAROC

SENTPACK SARL AU شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي 256  شارع 

 لزرقطوني ،  لطابق 1 رقم 1. - 
20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
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تحويل   ملقر  الجتماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.251219
قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
2021 تم  تحويل   07 أبريل   ملؤرخ في 
للشركة   ملقر  الجتماعي  لحالي 
 ، شارع  لزرقطوني    256« من 
20000  لد ر   -  .1 رقم   1  لطابق 
2 تجزئة    لبيضاء  ملغرب« إلى »شارع 
أشطار  59  قامة  رقم   لساحات 
20330  لد ر   - 1  ملعاريف  شقة   7

 لبيضاء   ملغرب«.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 17 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 778380.
520I

financial coach

EQUIPEMENT TASSAOUT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

financial coach
 قامة عايدة  لطابق  لثالث رقم 

12 زيقة  سفي ، 50000، مكناس 
 ملغرب

  EQUIPEMENT TASSAOUT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي 111 
جنوب رقم 75 حي يوسف بن 

تاشفين  - 10010 مر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

111539
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 مارس   30
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. EQUIPEMENT TASSAOUT
بيع   : بإيجاز  غرض  لشركة 

 لتجهيز ت  اللكترومنزلية بالجملة.
 111  : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

جنوب رقم 75 حي يوسف بن تاشفين  
- 10010 مر كش  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة : 99 سنة .

 90.000 رأسما1  لشركة:   مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

 150   : محمد  لكعاوري   لسيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 150   : مسافري    لسيد  حمد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد محمد  لكعاوري عنو يه) ( 
زيقة  لحاج  ملختار  لسنتي�سي   223

 لرياض meknes 50000  ملغرب.
عنو يه) (  مسافري   لسيد  حمد 
بن  يوسف  حي   75 رقم  جنوب   111

تاشفين  10010 مر كش   ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد محمد  لكعاوري عنو يه) ( 
زيقة  لحاج  ملختار  لسنتي�سي   223

 لرياض 50000 مكناس  ملغرب
عنو يه) (  مسافري   لسيد  حمد 
بن  يوسف  حي   75 رقم  جنوب   111

تاشفين 10010 مر كش  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 03 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 
M05- رقم  تحت   2021 ماي 

.2303817123700/2021
521I

MAG GESTION

EL GRAIOUI IMMOBILIER 
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

MAG GESTION
 APPARTEMENT N 01 AU 1ER

 ETAGE 16 RUE ALBALADIA
 92150 Ksar El Kébir Larache
 - Morocco ، 92150، KSAR EL

KEBIR  ملغرب
  EL GRAIOUI IMMOBILIER 

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

 LOT وعنو ن مقرها  إلجتماعي
 ATTAALAH II RDC N°19 KSAR
EL KEBIR  - 92150  لقصر  لكبير 

 ململكة  ملغربية
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
2915

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   08
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 EL   : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. GRAIOUI IMMOBILIER
منعش   : بإيجاز  غرض  لشركة 

عقاري.
 LOT  : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
 ATTAALAH II RDC N°19 KSAR
EL KEBIR  - 92150  لقصر  لكبير 

 ململكة  ملغربية.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : عمر  لكر يوي   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو يه) (  عمر  لكر يوي   لسيد 
حي  لعروبة م أ زيقة 1 رقم 1  لقصر 
 لكبير 92150  لقصر  لكبير  ململكة 

 ملغربية.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (  عمر  لكر يوي   لسيد 
حي  لعروبة م أ زيقة 1 رقم 1  لقصر 
 لكبير 92150  لقصر  لكبير  ململكة 

 ملغربية
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 البتد ئية بالقصر  لكبير  بتاريخ 26 

أبريل 2021 تحت رقم 125.
522I

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT ET

D’INVESTISSEMENT

FECHTELI WEDDING

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT

ET D›INVESTISSEMENT

 N°73 AV ZERKTOUNI RCE

 RITA 4EME ETAGE ، 30000، FES

MAROC

FECHTELI WEDDING شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 25 

بوعجارة  - 30000 فاس  ملغرب.

تحويل   ملقر  الجتماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.57701

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

 ملؤرخ في 01 مارس 2021 تم  تحويل  

من  للشركة   ملقر  الجتماعي  لحالي 

فاس   30000  - بوعجارة    25 »رقم 

إلى »تجزئة  لحرفيين تجزئة   ملغرب« 

30000 فاس   101 عين  لنقبي -  رقم 

 ملغرب«.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 لتجارية بفاس  بتاريخ 10 ماي 2021 

تحت رقم 2256.

523I

ficogedek sarl au

TRY GROUPE SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

ficogedek sarl au

 N° 30 Bis, Rue 8, Hay EL Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes

maroc

 TRY GROUPE SARL AU
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شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 231 

شارع حسان II - .  لرباط  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

151991

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   12

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 TRY  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.GROUPE SARL AU

:  الشغا1  بإيجاز  غرض  لشركة 

 لعامة

أشغا1  لهدم.
عنو ن  ملقر  الجتماعي : رقم 231 

شارع حسان II - .  لرباط  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد عاد1 كمالي :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد عاد1 كمالي عنو يه) ( زيقة 

عين  سردون عمارة 6 شقة 8  كد 1 . 

 لرباط  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد عاد1 كمالي عنو يه) ( زيقة 

عين  سردون عمارة 6 شقة 8  كد 1 

.  لرباط  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   11 بتاريخ  بالرباط    لتجارية 

2021 تحت رقم 5111.

521I

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT ET

D’INVESTISSEMENT

SARA CONSTRUCTION
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT

ET D›INVESTISSEMENT

 N°73 AV ZERKTOUNI RCE

 RITA 4EME ETAGE ، 30000، FES

MAROC

SARA CONSTRUCTION شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية(

وعنو ن مقرها  إلجتماعي ز وية 

أبوبكر زييبر وشارع ولي  لعهد  قامة 

ملعب  لخيل شقة رقم 8 - 30000 

فاس  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.18115

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

حل  تقرر   2021 مارس   11 في   ملؤرخ 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 

مبلغ    SARA CONSTRUCTION

وعنو ن  درهم   100.000 رأسمالها 

زييبر  أبوبكر  ز وية  مقرها  إلجتماعي 

وشارع ولي  لعهد  قامة ملعب  لخيل 

فاس  ملغرب   30000  -  8 رقم  شقة 

يتيجة 1 : وقف  لنشاط.

ز وية  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 

ولي  لعهد  قامة  وشارع  زييبر  أبوبكر 

 30000  -  8 رقم  شقة  ملعب  لخيل 

فاس  ملغرب. 

و عين:

و  عبد  لنعيم  رزدي    لسيد)ة( 

وشارع  زييبر  أبوبكر  ز وية  عنو يه) ( 

شقة  ملعب  لخيل  ولي  لعهد  قامة 

رقم 8 30000 فاس  ملغرب كمصفي 

)ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 لتجارية بفاس  بتاريخ 07 ماي 2021 

تحت رقم 2231/021.
525I

COMPTE A JOUR

PATISSERIE THAFQONT
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تقليص هدف  لشركة

COMPTE A JOUR
 AV SAKIA EL HAMRAE N° 13

 2EME ETG N° 4 NADOR ،
62000، NADOR MAROC

PATISSERIE THAFQONT شركة 
ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  الجتماعي حي 

 لفيض  - 62000  لناظور  ملغرب.
تقليص هدف  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
21819

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
حذف  تم   2021 أبريل   21 في   ملؤرخ 
نشاط  لشركة  من   ألنشطة  لتالية 

 لحالي :
مخبزة.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   11 بتاريخ  بالناضور    البتد ئية 

2021 تحت رقم 976.
526I

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT ET

D’INVESTISSEMENT

RIWAK ASSAFWA
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رأسما1  لشركة

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT
ET D›INVESTISSEMENT

 N°73 AV ZERKTOUNI RCE
 RITA 4EME ETAGE ، 30000، FES

MAROC
RIWAK ASSAFWA شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 33 

شارع بوجدور محل رقم 2 سيدي 

 بر هيم  - 30000 فاس  ملغرب.
رفع رأسما1  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.37619

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

تم   2020 دجنبر   22 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسما1  لشركة  رفع 

من  أي  درهم«   1.500.000«

 2.000.000« إلى  درهم«   500.000«

حصص  تقديم    : طريق  عن  درهم« 

يقدية أو عينية.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 لتجارية بفاس  بتاريخ 06 ماي 2021 

تحت رقم 2201.

527I

CABINET CBA SARL

UOMO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

CABINET CBA SARL

27 زيقة بابوم، طابق 3، شارع 

محمد  لخامس ، 20250،  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

UOMO شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي : 11 ملتقى 
زيقة شوفروي و زيقة دو د كير 

بوركون - 20010  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.117579

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تقرر   2020 دجنبر   31 في   ملؤرخ 

ذ ت  ملسؤولية  شركة   UOMO حل 

 100.000 رأسمالها  مبلغ   ملحدودة 

 11 مقرها  إلجتماعي  وعنو ن  درهم 

ملتقى زيقة شوفروي و زيقة دو د كير 

20010  لد ر  لبيضاء   - بوركون 

نشاط  وجود  لعدم  يتيجة   ملغرب 

تجاري.
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و عين:

و  عمر   لسقاط   لسيد)ة( 

هللا  ملكودي  عبد  زيقة   6 عنو يه) ( 

20013  لد ر  لبيضاء  ملغرب  أيفا 

كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 

بتاريخ 06 أبريل 2021 وفي 11 ملتقى 

زيقة شوفروي و زيقة دو د كير بوركون 

- 20010  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 17 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 778007.

528I

SOCIETE BEMAFI

SOCIETE YASSINE QUALITE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

SOCIETE BEMAFI

رقم 32  لطابق  لثالت شارع  لحسن 

 لثاني أحد ف أزرو ، 53100، أزرو 

 ملغرب

  SOCIETE YASSINE QUALITE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي مرآب 

رقم 17 زيقة موالي عبد  لقادر حي 

 ملحمدي - 53100  زرو  ملغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.1211

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تعيين  تم   2021 أبريل   23 في   ملؤرخ 

بن  للشركة  لسيد)ة(  جديد  مسير 

كمسير  عبد  لعزيز  موالي   لشيخ 

وحيد

تبعا لقبو1  ستقالة  ملسير.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   12 بتاريخ  بازرو    البتد ئية 

2021 تحت رقم 27.

529I

SOCIETE BEMAFI

SOCIETE TAMAZGHA ONE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تغيير نشاط  لشركة

SOCIETE BEMAFI
رقم 32  لطابق  لثالت شارع  لحسن 
 لثاني أحد ف أزرو ، 53100، أزرو 

 ملغرب
 SOCIETE TAMAZGHA ONE

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  الجتماعي رقم 1 زيقة 
مسكو أحد ف - 53100  زرو  ملغرب.

تغيير نشاط  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.673
قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تغيير  تم   2021 ماي   12 في   ملؤرخ 
نشاط  لشركة من »تجارة ,  الستير د 
إلى  محبوكة«  مالبس   , و  لتصدير 

»مالبس محبوكة«.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   18 بتاريخ  بازرو    البتد ئية 

2021 تحت رقم 185.
530I

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC( BUREAU DE

COMPTABILITE

ZAKI PROFA
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC(
BUREAU DE COMPTABILITE
صندوق  لبريد 310  لرئيسية 
 لرشيدية ، 52000،  لرشيدية 

 ملغرب
ZAKI PROFA  شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي  لطابق 
 ألر�سي رقم 625  ملجموعة 10 
تجزئة عين  لعاطي 1 - 52000 

 لرشيدية  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

11861

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقايون  تم   2021 ماي   01

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 ZAKI  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. PROFA

:  لشغا1  بإيجاز  غرض  لشركة 

تصنيع   ملختلفة  ستغال1  ملحجر 

مو د  لبناء.

:  لطابق  عنو ن  ملقر  الجتماعي 

 ألر�سي رقم 625  ملجموعة 10 تجزئة 

52000  لرشيدية   -  1 عين  لعاطي 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : لحسن  مولى  بن   لسيد 

حصة بقيمة 100.000 درهم للحصة 

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

مولى لحسن عنو يه) (  بن   لسيد 

52000  لرشيدية  تجزئة  اليارة    65

 ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

مولى لحسن عنو يه) (  بن   لسيد 

52000  لرشيدية  تجزئة  اليارة    65

 ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 البتد ئية بالرشيدية  بتاريخ 10 ماي 

2021 تحت رقم 666.

531I

MSK AUDIT ET CONSEIL

MJAD COMPTA SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

  شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 MJAD COMPTA لشريك  لوحيد 

SARL AU

وعنو ن مقرها  الجتماعي 56 شارع 

موالي يوسف  لطابق  لثالث شقة 
رقم 11  لد ر بيضاء       

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

501037

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   13

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

 MJAD COMPTA SARL    

عند  متبوعة  تسمية  لشركة   :AU

 القتضاء بمختصر تسميتها 

:  ملحاسبة  بإيجاز  غرض  لشركة 

و  الستشارة  لجبائية

شارع   56 عنو ن  ملقر  الجتماعي 

شقة  يوسف  لطابق  لثالث  موالي 
رقم 11  لد ر بيضاء : - 

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة: 99 سنة.

 100.000 رأسما1  لشركة:  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي

درهم  هشام    مسيكي  : لسيد 

للحصة 100 حصة بقيمة 1000  

و لعائلية   ألسماء  لشخصية 

ومو طن  لشركاء  لسيد  وصفات 

)  لبدر عمارة  مسيكي هشام عنو يه 
2 رقم 10 م س 11   لبر يو�سي  لد ر 

بيضاء ( -  :

و لعائلية   ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة.
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هشام  مسيكي   لشركاء  لسيد 

عنو يه)  لبدر عمارة 2 رقم 10 م س 

11   لبر يو�سي  لد ر بيضاء

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 29 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء   لتجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 501037 -

532I

HAQOQ KHALIFA

RAFFIA LUX
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

RAFFIA LUX شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  الجتماعي : دو ر والد 

برحمون بلوك رقم 312 مر كش 

 ملغرب  

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

112811

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لقايون  تم   2021 مارس   10

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

تسمية  لشركة   RAFFIA LUX(

بمختصر  عند  إلقتضاء  متبوعة 

تسميتها    ر فيا ليكس )  

صناعة  بإيجاز   غرض  لشركة 

 ملنسوجات  لحرفية

منتجات  لصناعة  وبيع   يتاج 

 لتقليدية 

منتجات  جميع  وبيع  شر ء 

 لصناعة  لتقليدية 

عنو ن  ملقر  الجتماعي    دو ر والد 

مر كش   312 رقم  بلوك  برحمون 

 ملغرب .

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 رأسما1  لشركة:  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي :

و لعائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء  

 لسيد فاتحي عبد  ملجيد  بصفته 

مسير  لشركة     لقاطن ب حي  لكتيبة 

رقم  لد ر 12 شقة 7 مر كش  ملغرب 
حوز وي  عبد  لعزيز   لسيد 

بصفته مساهم بالشركة   لقاطن ب 

 يت  ورير مر كش  ملغرب 

بصفته  محمد  فاتحي   لسيد 

تجزئة  ب  و لقاكن  بالشركة  مساهم 

130 سيبع مر كش  2 رقم  تسلطايت 

 ملغرب 

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

مارس   25 بتاريخ  بمر كش   لتجارية 

2021 تحت رقم 122208.

533I

STE FIACCOF 

BADEXCAR SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

توسيع نشاط  لشركة 

STE FIACCOF

 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS

 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI

BRAHIM ، 30080، fes maroc

BADEXCAR SARL شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  الجتماعي رقم 63 

زتقة 13 حي و د فاس - 30000 فاس 

 ملغرب.

توسيع نشاط  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.23081

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

 ملؤرخ في 05 ماي 2021 تمت إضافة 

نشاط  لشركة  إلى   ألنشطة  لتالية 

 لحالي :

الستخر ج  منجم   ستغال1 

 ملعادن.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني   

 لتجارية بفاس  بتاريخ 10 ماي 2021 

تحت رقم 2268.

531I

STE FIACCOF 

STE S E T L
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

توسيع نشاط  لشركة 

STE FIACCOF

 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS

 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI

BRAHIM ، 30080، fes maroc

STE S E T L شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  الجتماعي رقم 63 

زتقة 13 حي و د فاس - 30000 فاس 

 ملغرب.

توسيع نشاط  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.19935

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

 ملؤرخ في 10 ماي 2021 تمت إضافة 

نشاط  لشركة  إلى   ألنشطة  لتالية 

 لحالي :

الستخر ج  منجم   ستغال1 

 ملعادن.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني   

 لتجارية بفاس  بتاريخ 10 ماي 2021 

تحت رقم 2265.

535I

KHOUYI BADIA

 GROUPE DEUX 4 SERVICE

S.A.R.L au
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

KHOUYI BADIA

مكناس ، 50000، مكناس  ملغرب

 GROUPE DEUX 1 SERVICE

S.A.R.L au شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي  لشقة 

11,  لطابق 2,  لعمارة 12, شارع 

 لقنيطرة  ملدينة  لجديدة - 50000 

مكناس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

53115

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 مارس   03

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

 GROUPE DEUX 1 SERVICE

.S.A.R.L au

أعما1   : بإيجاز  غرض  لشركة 

–  الستير د  متنوعة  1  لبناء 

و لتصدير ..

:  لشقة  عنو ن  ملقر  الجتماعي 

شارع   ,12 2,  لعمارة  11,  لطابق 

 50000  -  لقنيطرة  ملدينة  لجديدة 

مكناس  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : بختار  ياسين   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد ياسين بختار عنو يه) ( حي 
 20000 رقم15    98 بلوك  مريم  لال 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد ياسين بختار عنو يه) ( حي 
 20000 رقم15   98 بلوك  مريم  لال 

 لد ر  لبيضاء   ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

أبريل   26 بتاريخ  بمكناس    لتجارية 

2021 تحت رقم 2116.

536I
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Conseil assistance pme

سكايالين شوب
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

Conseil assistance pme

 3Rue sidi bennour résidance

 zahra Ain borja Casablanca

 appt N° 153eme étage، 20550،

Casablanca Maroc

سكايالين شوب شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي  قامة 

شم�سي رقم 71  زيقة  اللب  

 ملعاريف   لد ر  لبيضاء - 20330 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

502913

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   23

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

سكايالين شوب.

و  بيع   : بإيجاز  غرض  لشركة 

و  ملو د  شر ء  لسيجارة  اللكترويية 

 لغد ئية.

:  قامة  عنو ن  ملقر  الجتماعي 

شم�سي رقم 71  زيقة  اللب   ملعاريف  

 لد ر  لبيضاء - 20330  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

رأسما1  لشركة:   مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد عبد لو حد  حليمي :  500 

حصة بقيمة 100,00 درهم للحصة .

 لسيد  مين  خدوش :  500 حصة 

بقيمة 100,00 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

عبد لو حد  حليمي   لسيد 
عنو يه) ( 23  زيقة  وكشتين سورز ك 
20290  لد ر  ص س  لد ر  لبيضاء 

 لبيضاء  ملغرب.
عنو يه) (   لسيد  مين  خدوش 
زيقة  وكشتين سورز ك ص س    23
 لد ر  لبيضاء 20290  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (     لسيد  مين  خدوش 
س  ص  سورز ك  زيقة  وكشتين   23
 لد ر  لبيضاء 20290  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 17 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 778385.

537I

CABINET ESSADKIA

KAMSAD
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

CABINET ESSADKIA
شارع بئر  يزر ن رقم 10،  لعيون 

سيدي ملوك 65150  ملغرب                                 
KAMSAD شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي دو ر  والد 
تميم رسالن 63300 بركان  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

7623
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لقايون  تم   2021 فبر ير   15
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   القتضاء 

.KAMSAD

أعما1   : بإيجاز  غرض  لشركة 
 لبناء  ملختلفة /  لتنظيف بمختلف 

أيو عه/  لتجارة 
عنو ن  ملقر  الجتماعي : دو ر  والد 

تميم رسالن 63300 بركان  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 رأسما1  لشركة:  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 500  : محمد  لصدقية   لسيد 

بقيمة 100 درهم.
 لسيد كما1 خشان : 500 بقيمة 

100 درهم.
و لعائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد محمد  لصدقية عنو يه) ( 
 18 16  لزيقة  بوكدبم  لرقم  حي 

65150  لعيون  ملغرب.
عنو يه) (  خشان  كما1   لسيد 
65150  لعيون   01 عين  لدفلة  حي 

 ملغرب.
و لعائلية   ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد محمد  لصدقية عنو يه) ( 
 18 16  لزيقة  بوكدبم  لرقم  حي 

65150  لعيون  ملغرب
عنو يه) (  خشان  كما1   لسيد 
65150  لعيون   01 عين  لدفلة  حي 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
فبر ير   23 بتاريخ  ببركان   البتد ئية 

2021 تحت رقم 108
538I

STE FIACCOF 

STE GEO TECH INFO
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رأسما1  لشركة

STE FIACCOF
 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes maroc

STE GEO TECH INFO شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 97 

شارع محمد5  لطابق 2  ملدينة 

 لجديدة - 30000 فاس  ملغرب.
رفع رأسما1  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.37357

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

تم   2021 أبريل   16 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسما1  لشركة  رفع 

»1.230.000 درهم« أي من »20.000 

عن  درهم«   1.250.000« إلى  درهم« 
ديون  مع  مقاصة  إجر ء    : طريق 

 لشركة  ملحددة  ملقد ر و  ملستحقة.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 لتجارية بفاس  بتاريخ 12 ماي 2021 

تحت رقم 2327.

539I

STE FIACCOF 

STE GEO TECH INFO
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

STE FIACCOF

 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS

 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI

BRAHIM ، 30080، fes maroc

STE GEO TECH INFO شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 33 
زيقة 28  لطابق  الو1 تجزئة و د 

فاس  - 30000 فاس  ملغرب.

تحويل   ملقر  الجتماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.37357

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

2021 تم  تحويل   16 أبريل   ملؤرخ في 

من  للشركة   ملقر  الجتماعي  لحالي 
28  لطابق  الو1  زيقة   33 »رقم 

فاس   30000  - فاس   و د  تجزئة 
 5 97 شارع محمد  إلى »رقم   ملغرب« 

 30000  - 2  ملدينة  لجديدة   لطابق 

فاس   ملغرب«.
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باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 لتجارية بفاس  بتاريخ 12 ماي 2021 

تحت رقم 2327.

510I

monde consulting

ROULERS TRANSPORT
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

monde consulting
٬766شارع محمد  لسادس  لطابق 

 لتاني  لد ر  لبيضاء ، 20550
  لد ر  لبيضاء  ملغرب

ROULERS TRANSPORT  شركة 
ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي  8 طريق 
 بن عمر ال فيليت  لد ر  لبيضاء - 

20320   لد ر  لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
135181

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2001 أكتوبر   29
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. ROULERS TRANSPORT
يقل   -  : بإيجاز  غرض  لشركة 
صلبة  كايت  )سو ء  ومناولة  لبضائع 

أو سائلة ، معبأة أو سائبة(
و لبريد  لسريع  تسليم  لطرود   -
أيًضا عن طريق  لبر أو  لجو أو  لبحر
يقل  لبضائع  وكاالت  تشغيل   -

و لشحن وتأجير شاحنات  لنقل
عنو ن  ملقر  الجتماعي :  8 طريق 
 - فيليت  لد ر  لبيضاء  ال  عمر   بن 

20320   لد ر  لبيضاء  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : بوعيطي   لسيد  حمد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  بوعيطي   لسيد  حمد 

سدي   102 رقم  دو ر لكوزيين 

عبد لرحمان   لبيضاء 20210   لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو يه) (  بوعيطي   لسيد  حمد 

سدي   102 رقم  دو ر لكوزيين 

عبد لرحمان   لبيضاء 20210   لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 05 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

يويبر 2001 تحت رقم 18113.

511I

fidlouk

افيا شركة االبطال للفوطوغر
إعالن متعدد  لقر ر ت

fidlouk

 av 20 aout ksar el kebir ، 216

92150، ksar el kebir maroc

شركة  البطا1 للفوطوغر فيا 

»شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مقرها  الجتماعي: 192 شارع 

20 غشت - 92150  لقصر  لكبير 

 ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.663

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

تم  تخاذ   2021 أبريل   21 في   ملؤرخ 

 لقر ر ت  لتالية: 

قر ر رقم 1:  لذي ينص على مايلي: 

حصص  لسيد  حمد  جميع  تفويت 

لفائدة  لسيدة  حصة   980 عابدي 

سناء عابدي.

قر ر رقم 2:  لذي ينص على مايلي: 
مسيرة  عابدي  سناء  تعيين  لسيدة 

للشركة ملدة غير محدودة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
على  ينص  6:  لذي  رقم  بند 
ر سما1  لشركة  في  ساهم  مايلي: 
بمبلغ  عاد1  لكاوش   -: من  كل 
عابدي  -سناء  درهم   102000,00
-  ملجموع  درهم   98000,00: بمبلغ 

200000,00 درهم
على  ينص  7:  لذي  رقم  بند 
في  ر سما1  لشركة  حدد  مايلي: 
مقسمة  درهم   200000,00 مبلغ 
بمبلغ  حصة  جتماعية   2000 على 
للحصة  لو حدة  درهم   100,00
 1020 :-عاد1  لكاوش  على  موزعة 
حصة   980 عابدي  -سناء  حصة 

 ملجموع 2000حصة1
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 البتد ئية بالقصر  لكبير  بتاريخ 12 

ماي 2021 تحت رقم 355.

512I

JMA PARTNERS SARL

JMA PARTNERS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

JMA PARTNERS SARL
77 شارع محمد  سميحة،  لطابق 

 لثامن  لد ر  لبيضاء، 20080،  لد ر 
 لبيضاء  ملغرب

JMA PARTNERS  شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 77 شارع 
محمد  سميحة،  لطابق  لثامن   - 

20080  لد ر  لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

501371
في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   20
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 JMA  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. PARTNERS

تجارة   : بإيجاز  غرض  لشركة 

مو د  و   أللبسة،  ألحذية،  لعطور 

 لتجميل.

عنو ن  ملقر  الجتماعي : 77 شارع 

 - محمد  سميحة،  لطابق  لثامن   

20080  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : بنطامة   شادية   لسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 لسيد عاد1 جديد :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

بنطامة عنو يه) (   لسيدة شادية 

إقامة  ألمل،   21 رقم   62 عمارة 

د ر   2 2  لرحمة  سكنية  مجموعة 

27223  لد ر  بوعزة  لنو صر  

 لبيضاء  ملغرب.

عنو يه) (  جديد  عاد1   لسيد 

إقامة  ألمل،   21 رقم   62 عمارة 

د ر   2 2  لرحمة  سكنية  مجموعة 

27223  لد ر  بوعزة  لنو صر  

 لبيضاء  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

بنطامة عنو يه) (   لسيدة شادية 

إقامة  ألمل،   21 رقم   62 عمارة 

د ر   2 2  لرحمة  سكنية  مجموعة 

27223  لد ر  بوعزة  لنو صر  

 لبيضاء   ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 20 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 1781.

513I
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STE FIACCOF 

 SECURITE FES EXTICTEURS

FES
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسما1  لشركة

STE FIACCOF

 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS

 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI

BRAHIM ، 30080، fes maroc

 SECURITE FES EXTICTEURS FES

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي زيقة 
 لشيلي عمارة 16 محل 11  لزهور1 

شارع موالي رشيد - 30000 فاس 

 ملغرب.
رفع رأسما1  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.55133

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

رفع  تم   2021 ماي   11 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسما1  لشركة 

»100.000 درهم« أي من »100.000 

عن  درهم«   500.000« إلى  درهم« 
ديون  مع  مقاصة  إجر ء    : طريق 

 لشركة  ملحددة  ملقد ر و  ملستحقة.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 لتجارية بفاس  بتاريخ 12 ماي 2021 

تحت رقم 2329.

511I

KHOUYI BADIA

ALIAS GROUPE  S.A.R.L au
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

KHOUYI BADIA

مكناس ، 50000، مكناس  ملغرب

 ALIAS GROUPE  S.A.R.L au

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي  زيقة  بو 

 لحسن  ملريني , قامة أميرة 2 , لشقة 

20 , لطابق 6 , ملدينة  لجديدة   - 

50000 مكناس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

53173

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   27

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 ALIAS : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.GROUPE  S.A.R.L au

مركز   : بإيجاز  غرض  لشركة 

 لند ء.

عنو ن  ملقر  الجتماعي :  زيقة  بو 

 لحسن  ملريني , قامة أميرة 2 , لشقة 

 - , ملدينة  لجديدة     6 , لطابق   20

50000 مكناس  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : موزوية   سناء   لسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  موزوية   سناء   لسيدة 

م.ج  زيقة    11 شقة   قامة  ملسجد 

طرفاية  50000 مكناس  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو يه) (  موزوية   سناء   لسيدة 

م.ج  زيقة    11 شقة   قامة  ملسجد 

طرفاية 50000 مكناس  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   01 بتاريخ  بمكناس    لتجارية 

2021 تحت رقم 2239.

515I

 FIDUCIAIRE D’AUDIT D’ASSISTANCE DE

GESTION ET DE CONTROLE

BUSINESS LINK-SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

BUSINESS LINK-SARL
تحويل  ملقر  الجتماعي 

بتاريخ  مد والتها  على  ثر   : أوال 
قررت  لجمعية    16/01/2021

 لعامة غير  لعادية لشركاء شركة
 BUSINESS LINK-SARL، شركة 
رأسمالها  محدودة،  مسؤولية  ذ ت 
مقرها  يوجد  درهم،   1.100.000
رشدي،  عمارة  بأكادير،   الجتماعي 
شارع  لحسن  لثاني، مقيدة بالسجل 
لدى   8725 عدد  تحت   لتجاري 

 ملحكمة  لتجارية بأكادير، ما يلي :   
إلى  تحويل  ملقر  الجتماعي   1-

 لعنو ن  لجديد  آلتي:
23،  لطابق  ألو1،  رقم  مكتب 
إقامة  A،  لشطر  ألو1،  بلوك 

ياسمين،
وشارع  شارع  ملقاومة  ملتقى   

 لقا�سي عياض،  كادير،
من  لقايون   1 تعديل  لفصل   2-
باملقر  للشركة  ملتعلق   ألسا�سي 

 الجتماعي،
تحيين  لقايون  ألسا�سي   3-

للشركة.
تم  يجـاز  إليد ع  لقايوني   : ثايـيا 
لدى  ملحكمـة  بكتابة  لضبط 
 لتجارية بأكادير بتاريخ 17/05/2021 

تحت عدد 99552.
ملخص قصد  لنشر

  ملسير  لفريد  لقايوني : 
 خالد رشدي 

516I

STE FIACCOF 

 STE PALAIS COHEN DES
ANGES

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
رفع رأسما1  لشركة

STE FIACCOF
 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes maroc

 STE PALAIS COHEN DES
ANGES شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي 

10زيقةجرير شارع عال1 بن عبد هللا 
- 30000 فاس  ملغرب.
رفع رأسما1  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.55569

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
رفع  تم   2021 ماي   11 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسما1  لشركة 
»250.000 درهم« أي من »100.000 
عن  درهم«   350.000« إلى  درهم« 
ديون  مع  مقاصة  إجر ء    : طريق 
 لشركة  ملحددة  ملقد ر و  ملستحقة.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 لتجارية بفاس  بتاريخ 12 ماي 2021 

تحت رقم 2330.

517I

STE FIACCOF 

COFREB TRADING
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسما1  لشركة

STE FIACCOF
 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes maroc

COFREB TRADING شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 11 
فسارة  لنهضة زيقة  لجبل حي 
در دب - 90060 طنجة  ملغرب.

رفع رأسما1  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.80215
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تم   2021 أبريل   25 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسما1  لشركة  رفع 
من  أي  درهم«   1.500.000«
»1.000.000 درهم« إلى »2.500.000 
مقاصة  إجر ء    : طريق  عن  درهم« 
و  ديون  لشركة  ملحددة  ملقد ر  مع 

 ملستحقة.
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باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   11 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 1139.
518I

soulinad.consult

ASNY BUSINESS SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

soulinad.consult
 لطابق  آلو1 شارع  المام  لبصيري 

 لزيقة 615  لرقم 2 مكرر ، 20000، 
 لبيضاء  ملغرب

 ASNY BUSINESS SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي 10 شارع 

 لحرية،  لطابق 3,  لشقة 5  - 
20010  لد ر  لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
502675

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   11
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 ASNY : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.BUSINESS SARL AU
غرض  لشركة بإيجاز :  الستير د و 

 لتصدير و  لتجارة.
عنو ن  ملقر  الجتماعي : 10 شارع 
 لحرية،  لطابق 3,  لشقة 5  - 20010 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
رأسما1  لشركة:   مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : عصام   عالش   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  عصام   عالش   لسيد 

شقة  إقامة  لريحان  مكة  طريق   28

20120   لد ر  كاليفورييا   باب   9

 لبيضاء   ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو يه) (  عصام   عالش   لسيد 

شقة  إقامة  لريحان  مكة  طريق   28

20120   لد ر  كاليفورييا   باب   9

 لبيضاء   ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 11 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 777865.

519I

STE FIACCOF 

COFREB TRADING
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

توسيع نشاط  لشركة 

STE FIACCOF

 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS

 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI

BRAHIM ، 30080، fes maroc

COFREB TRADING شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  الجتماعي رقم 11 

قسارة  لتهضة طريق  لجبل رقم 19 

حي  لدر دب - 90060 طنجة  ملغرب.

توسيع نشاط  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.80215

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تمت   2021 أبريل   25 في   ملؤرخ 

نشاط  إلى  إضافة  ألنشطة  لتالية 

 لشركة  لحالي :

يقل  لبضائع   - تجارة عامة.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني   

ماي   11 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 1139.

550I

INFOPLUME

 COMPAGNIE
 MEDITERANEENNE DE

 COMMERCE MAGHREBINE
« »COMEDCOM
إعالن متعدد  لقر ر ت

INFOPLUME
119 شارع محمد  لخامس  قامة 

ميموز  1 رقم 17 ، 90000، طنجة 
 ملغرب

 COMPAGNIE
 MEDITERANEENNE DE

 COMMERCE MAGHREBINE
 »COMEDCOM

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة«
وعنو ن مقرها  الجتماعي:  ملنطقة 
 لحرة للتصدير بطنجة، بقعة رقم 
9، رقم 2 - 90000 طنجة  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.1385
بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
تم  تخاذ   2021 أبريل   20 في   ملؤرخ 

 لقر ر ت  لتالية: 
قر ر رقم 1:  لذي ينص على مايلي: 
قبو1 إستقالة  لسيد رفيق بوغر  من 

مهام مسير للشركة
قر ر رقم 2:  لذي ينص على مايلي: 
حبيب  محمد  هجري  تعيين  لسيد 

كمسير للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
بند رقم -:  لذي ينص على مايلي: -
بند رقم -:  لذي ينص على مايلي: -
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   10 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 50073.
551I

STE FIACCOF 

STE SOMACTRAD
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

STE FIACCOF
 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS

 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI

BRAHIM ، 30080، fes maroc

STE SOMACTRAD شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 3 

عمارة 31 شارع  السماعلية بن 

سودة - 30000 فاس  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.10855

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

تمت   2020 غشت   28 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :

مغقور  عاد1   )ة(  تفويت  لسيد 

أصل  من  حصة  جتماعية   5.000

)ة(  لفائدة   لسيد  حصة   5.000

حميد   كمل بتاريخ 28 غشت 2020.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني   

 لتجارية بفاس  بتاريخ 12 ماي 2021 

تحت رقم 2328.

552I

 ملركز  لجهوي لالستثمار لجهة درعة تافياللت ملحقة 

ورز ز ت

 SOCIÉTÉ ABRAM-AUTO

SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 ملركز  لجهوي لالستثمار لجهة درعة 

تافياللت ملحقة ورز ز ت

شارع موالي رشيد عمارة د دس 

 لطابق  الو1 ورز ز ت، 15000، 

ورز ز ت  ملغرب

  SOCIÉTÉ ABRAM-AUTO SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 08 

 لحي  لصناعي  - 15000 ورز ز ت 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

10751
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2020 فبر ير   05
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. SOCIÉTÉ ABRAM-AUTO SARL
بيع   *  : بإيجاز  غرض  لشركة 

أجز ء  لسيار ت بالتقسيط 
*  الصالحات  اللكترويية 

للسيار ت 
للسيار ت  عام  ميكاييكي   *

 لخدمات  اللكترويية 
* تشخيص  لسيار ت .

 08 رقم   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
ورز ز ت   15000  -  لحي  لصناعي  

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 60.000 رأسما1  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 300   : زهير   بر هيم   لسيد  يت 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 150   :  لسيد  يت بر هيم محمد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 لسيدة  يت بر هيم سعاد  :  150 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد  يت بر هيم زهير  عنو يه) ( 
 15000 770  لحي  ملحمدي   رقم 

ورز ز ت  ملغرب.
محمد  بر هيم   لسيد  يت 
770  لحي  ملحمدي   رقم  عنو يه) ( 

15000 ورز ز ت  ملغرب.
سعاد  بر هيم   لسيدة  يت 
770  لحي  ملحمدي   رقم  عنو يه) ( 

15000 ورز ز ت  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد  يت بر هيم زهير عنو يه) ( 
 15000 770  لحي  ملحمدي   رقم 

ورز ز ت  ملغرب.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 البتد ئية بورز ز ت  بتاريخ 17 فبر ير 

2020 تحت رقم -.
553I

STE FIACCOF 

STE SOMACTRAD
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

STE FIACCOF
 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes maroc
STE SOMACTRAD  شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 3 
عمارة 31 شارع  السماعلية بن 
سودة - 30000 فاس  ملغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.10855

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تعيين  تم   2020 28 غشت  في   ملؤرخ 
مسير جديد للشركة  لسيد)ة(  كمل 

حميد كمسير وحيد
تبعا لقبو1  ستقالة  ملسير.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 لتجارية بفاس  بتاريخ 12 ماي 2021 

تحت رقم 2328.
551I

 لشتيوي  دريس

ABOAMIR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 لشتيوي  دريس
حي  ملسيرة  لخضر ء م/أ زيقة/02 
رقم /11 ، 92150،  لقصر  لكبير 

 ملغرب
ABOAMIR شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي  لطابق 

 ألو1 جو ر بوعشات ج و قيادة سوق 
 لطلبة  - 92150  لقصر  لكبير 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2937
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 مارس   02
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.ABOAMIR
يقل   : بإيجاز  غرض  لشركة 

 ملستخدمين لحساب  لغير.
:  لطابق  عنو ن  ملقر  الجتماعي 
 ألو1 جو ر بوعشات ج و قيادة سوق 
92150  لقصر  لكبير   -  لطلبة  

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 50   : سعيد  لرحموني   لسيد 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .
 50   : بوعشة  هللا  عبد   لسيد 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد سعيد  لرحموني عنو يه) ( 
 90000  لعو مة  لود ية  لعو مة 

طنجة  ملغرب.
 لسيد عبد هللا بوعشة عنو يه) ( 
 ملرس  لشناد  لز يدي 90000 طنجة 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد سعيد  لرحموني عنو يه) ( 
 90000  لعو مة  لود ية  لعو مة 

طنجة  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 البتد ئية بالقصر  لكبير  بتاريخ 21 

أبريل 2021 تحت رقم 287.

555I

STE FIACCOF 

STE SOMACTRAD
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

STE FIACCOF
 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes maroc
STE SOMACTRAD شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 

15عمارة بن سودة شارع  بو طيب 
 ملتنبي - 30000 فاس  ملغرب.

تحويل   ملقر  الجتماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.10855
قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تحويل   تم    2021 ماي   12 في   ملؤرخ 
من  للشركة   ملقر  الجتماعي  لحالي 
شارع  سودة  بن  15عمارة  »رقم 
فاس   30000  - طيب  ملتنبي   بو 
شارع   31 عمارة   3 »رقم  إلى   ملغرب« 
 السماعلية بن سودة - 30000 فاس  

 ملغرب«.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 لتجارية بفاس  بتاريخ 12 ماي 2021 

تحت رقم 2328.
556I

REAL OFFICE SARL

LALKAB TRANS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

REAL OFFICE SARL
 50A.BD MLY YOUSSEF 1 ETAGE
 N°4 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
LALKAB TRANS شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 5، شارع 
يوسف بن تاشفين، رقم 3 طنجة 

90000 طنجة  ملغرب
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تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

116311

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقايون  تم   2021 ماي   03

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.LALKAB TRANS

:  لنقل  بإيجاز  غرض  لشركة 

 لوطني و  لدولي للبضائع.

عنو ن  ملقر  الجتماعي : 5، شارع 

طنجة   3 رقم  تاشفين،  بن  يوسف 

90000 طنجة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة :  ملغرب سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 100   :  لسيد  لريا�سي  لزبير 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (   لسيد  لريا�سي  لزبير 

 90000 شرف  لعقاب، حجر  لنحل 

طنجة  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو يه) (   لسيد  لريا�سي  لزبير 

 90000 شرف  لعقاب، حجر  لنحل 

طنجة  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   11 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 212320.

557I

INFOPLUME

CITY LAND PROPERTY
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

INFOPLUME

119 شارع محمد  لخامس  قامة 

ميموز  1 رقم 17 ، 90000، طنجة 

 ملغرب

CITY LAND PROPERTY شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي زيقة 

 ليوسوفية، إقمة يوسوفية 1، متجر 

رقم 10 - 90000 طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

116313

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   03

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 CITY  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.LAND PROPERTY

وكالة   : بإيجاز  غرض  لشركة 

عقارية - مستشار.

زيقة   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

 ليوسوفية، إقمة يوسوفية 1، متجر 

رقم 10 - 90000 طنجة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 10.000 رأسما1  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيدة بوعزة دييا :  1.000 حصة 

بقيمة 1.000 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  دييا  بوعزة   لسيدة 
إيقامة  شارع  ملسيرة  لخضرء،   ،7
 ملسيرة  لخضر ء،  لطابق 1، رقم 26 

90000 طنجة  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (  دييا  بوعزة   لسيدة 
إيقامة  شارع  ملسيرة  لخضرء،   ،7
 ملسيرة  لخضر ء،  لطابق 1، رقم 26 

90000 طنجة  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   11 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 1170.
558I

AMDEM

 L.M. COLLECTION
MARRAKECH

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

حل شركة

AMDEM
 AV ABDELKRIM EL KHATTABI
 RUE HASSAN BEN M’BAREK

 RES EL KHATTABIA IMM B
 1er ETG N°3 MARRAKECH. ،
40000، MARRAKECH MAROC

 L.M. COLLECTION
MARRAKECH شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد)في طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إلجتماعي زيقة 
سومية  قامة شهرز د 3  لطابق 5 
رقم 22  لنخيل  لد ر لبيضاء زيقة 
سومية  قامة شهرز د 3  لطابق 
5 رقم 22  لنخيل  لد ر لبيضاء 
20300  لد ر لبيضاء  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.380073
قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
حل  تقرر   2021 ماي   18 في   ملؤرخ 
محدودة  مسؤولية  ذ ت  شركة 
 L.M. ذ ت  لشريك  لوحيد 
  COLLECTION MARRAKECH
مبلغ رأسمالها 10.000 درهم وعنو ن 

مقرها  إلجتماعي زيقة سومية  قامة 

22  لنخيل  5 رقم  3  لطابق  شهرز د 

سومية  قامة  زيقة   لد ر لبيضاء 

22  لنخيل  5 رقم  3  لطابق  شهرز د 

20300  لد ر لبيضاء   لد ر لبيضاء 

 ملغرب يتيجة 1 : مشاكل في  لتسير .

زيقة  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 

3  لطابق  شهرز د  سومية  قامة 

22  لنخيل  لد ر لبيضاء  رقم   5

20300  لد ر لبيضاء   لد ر لبيضاء  

 ملغرب. 

و عين:

و  موبجيل  لبنى    لسيد)ة( 

مر كش   10000 مر كش  عنو يه) ( 

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 11 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 778011.

559I

GM SPEDITION

GM SPEDITION
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

GM SPEDITION

تجزئة مغوغة شارع 12 رقم 19 ، 

90000، طنجة  ملغرب

GM SPEDITION شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي تجزئة 

مغوغة شارع 12 رقم 19 قطعة 118 

- 90000 طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

116211
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   28
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 GM  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.SPEDITION
:  لنقل  بإيجاز  غرض  لشركة 

 لوطني و  لدولي للبضائع.
تجزئة   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
مغوغة شارع 12 رقم 19 قطعة 118 

- 90000 طنجة  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد  لغز زي مصطفى :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
مصطفى   لسيد  لغز زي 
 12 شارع  مغوغة  تجزئة  عنو يه) ( 
طنجة   90000  118 قطعة   19 رقم 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
مصطفى   لسيد  لغز زي 
 12 شارع  مغوغة  تجزئة  عنو يه) ( 
طنجة   90000  118 قطعة   19 رقم 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   07 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 1359.
560I

Etude El houtaia Zakaria

 TARASTE 3
DEVELOPPEMENT SARL.

AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

Etude El houtaia Zakaria
 Avenue Zerktouni, 1 ème, 81 ,
 Etage, N° 11, Guéliz ، 40000،

Marrakech Maroc
 TARASTE 3 DEVELOPPEMENT
SARL.AU شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 1 زيقة 
 لفر ت حي  ملعاريف - 20330  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.173829

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تمت   2019 يويبر   11 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
ييت  عثمان   )ة(  تفويت  لسيد 
من  حصة  جتماعية   315 بحمادن 
لفائدة   لسيد  حصة   1.920 أصل 
يويبر   11 بتاريخ  منصف  فوزية  )ة( 

.2019
ييت  حمزة   )ة(  تفويت  لسيد 
من  حصة  جتماعية   315 بحمادن 
لفائدة   لسيد  حصة   1.920 أصل 
يويبر   11 بتاريخ  منصف  فوزية  )ة( 

.2019
ييت  عصام   )ة(  تفويت  لسيد 
من  حصة  جتماعية   315 بحمادن 
لفائدة   لسيد  حصة   1.920 أصل 
يويبر   11 بتاريخ  منصف  فوزية  )ة( 

.2019
ييت  مريم   )ة(  تفويت  لسيد 
من  حصة  جتماعية   158 بحمادن 
لفائدة   لسيد  حصة   1.920 أصل 
يويبر   11 بتاريخ  منصف  فوزية  )ة( 

.2019
)ة( فاطمة  لزهر ء   تفويت  لسيد 
حصة  جتماعية   157 بحمادن  ييت 
لفائدة   حصة   1.920 أصل  من 
 11 بتاريخ  منصف  فوزية  )ة(   لسيد 

يويبر 2019.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني   
بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 
رقم  تحت   2020 أكتوبر   08

.23196/718986
561I

CAF MAROC

MED VOILE
إعالن متعدد  لقر ر ت

CAF MAROC
 RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA
 2° ETG N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
MED VOILE »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة«
وعنو ن مقرها  الجتماعي: زيقة 
و د زيز  لرقم 20  قامة كاسطيا 

 لطابق  لثاني رقم 7 - 90000 طنجة 
 ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.95613
بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
تم  تخاذ   2020 مارس   06 في   ملؤرخ 

 لقر ر ت  لتالية: 
قر ر رقم 1:  لذي ينص على مايلي: 
محمد  لصالحي،  تفويت  لسيد 
لبطاقة  لتعريف  لوطنية   لحامل 
حصة   166 R61111،  ملغربي،  رقم 
للشركة  من  لحصص  الجتماعية 
كور ري،  محمد  لفائدة  لسيد 
لبطاقة  لتعريف  لوطنية   لحامل 

K298657 رقم
قر ر رقم 2:  لذي ينص على مايلي: 
محمد  لصالحي،  تفويت  لسيد 
لبطاقة  لتعريف  لوطنية   لحامل 
حصة   167 R61111،  ملغربي،  رقم 
للشركة  من  لحصص  الجتماعية 
لفائدة  لسيد عبد  لسالم  لشعيبي، 
لبطاقة  لتعريف  لوطنية   لحامل 

GM18712 رقم
قر ر رقم 3:  لذي ينص على مايلي: 

تحديث  لقايون  ألسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
رقم  لبنود  ملعنية:  لذي  بند 

ينص على مايلي: بالتعديل
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   12 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 1512.

562I

Etude El houtaia Zakaria

 TARASTE 1

DEVELOPPEMENT SARLAU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تغيير تسمية  لشركة

Etude El houtaia Zakaria

 Avenue Zerktouni, 1 ème, 81 ,

 Etage, N° 11, Guéliz ، 40000،

Marrakech Maroc

 TARASTE 1 DEVELOPPEMENT

SARLAU شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  الجتماعي 1 زيقة 

 لفر ت حي  ملعاريف - 20330  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.

تغيير تسمية  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

171039

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

تغيير  تم   2019 يويبر   28 في   ملؤرخ 

 TARASTE 1« من  تسمية  لشركة 

 »DEVELOPPEMENT SARLAU

 NBM DEVELOPEMENT« إلى 

. »SARLAU

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

رقم  تحت   2019 شتنبر   01

.19062/711859

563I

Etude El houtaia Zakaria

 TARASTE 1

DEVELOPPEMENT SARLAU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

Etude El houtaia Zakaria

 Avenue Zerktouni, 1 ème, 81 ,

 Etage, N° 11, Guéliz ، 40000،

Marrakech Maroc

 TARASTE 1 DEVELOPPEMENT

SARLAU  شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
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وعنو ن مقرها  إلجتماعي 1 زيقة 

 لفر ت حي  ملعاريف - 20330  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.171039

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تعيين  تم   2018 دجنبر   31 في   ملؤرخ 

ييت  للشركة  لسيد)ة(  جديد  مسير 

بحمادن مريم كمسير وحيد

تبعا لقبو1  ستقالة  ملسير.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

رقم  تحت   2020 شتنبر   08

.19317/715101

561I

FIDUCIAIRE BILAL

STE ATLAS CORPORATE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BILAL

 BP S61 MEKNES PRINCIPAL

 MEKNES ، 50000، MEKNES

maroc

STE ATLAS CORPORATE شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 3 

 لطابق 2 عمر ن 2 زيقة 2  - 50000 

 لحاجب  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

53257

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 ماي   11

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.ATLAS CORPORATE
:  شغا1  بإيجاز  غرض  لشركة 

مختلفة  تجارة كبرى و بناء.
 3 رقم   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
 لطابق 2 عمر ن 2 زيقة 2  - 50000 

 لحاجب  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : يادية   ياصري   لسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو يه) (  يادية   ياصري   لسيدة 
 50000   1 رقم  فيال  حي  لياسمين 

 لحاجب  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
محمد  يوب  حدهم   لسيد 
رقم  فيال  تجزئة  لياسمين  عنو يه) ( 

1  50000  لحاجب  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   18 بتاريخ  بمكناس    لتجارية 

2021 تحت رقم 2131.
565I

Audimi

 ATLASSI AGRICULTURAL
COMPANY

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

Audimi
 Borj El yacout, Imm. B, 2éme

 étage, bureau 4, ، 20120،
Casablanca maroc

 ATLASSI AGRICULTURAL
COMPANY شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي ف 6،شقة  

2،  لطابق 1،،ياسمينة 1،،شارع 
محمد  لخامس ،خريبكة - 25000 

خريبكة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

7013

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   01

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

 ATLASSI AGRICULTURAL

.COMPANY

تسمين   : بإيجاز  غرض  لشركة 

 ملاشية

تسمين حيو يات  ملزرعة ،

تشغيل وإد رة  ملز رع  لزر عية.

محاصيل   ،  لبستنة  لسوقية 

 لحبوب ،  لنباتات  لعطرية ، إلخ.

تتعلق  عملية  أي   ، عامة  وبصفة 

أي   ، و لثروة  لحيو يية  بالزر عة 

عملية منقولة أو عقارية أو صناعية 

أو تجارية أو مالية قد تكون مرتبطة 

بهذ   مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل 

تسهل  أن  من  ملحتمل  أو   لغرض 

تحقيقه أو تطويره..

ف   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

1،،ياسمينة  2،  لطابق  6،شقة  

 - 1،،شارع محمد  لخامس ،خريبكة 

25000 خريبكة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1000  : فؤ د  ألطال�سي   لسيد 

بقيمة 100 درهم.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  فؤ د  ألطال�سي   لسيد 

حي زيد يية ،شارع 13،رقم 15،و د زم 

25350 و د زم  ملغرب.

و لعائلية   ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد عز  لدين  لرقيبي عنو يه) ( 

دو ر أوالد  لعاطي أوالد أبر هيم ، بئر 

خريبكة   25000 خريبكة   ، مزوي 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   10 بتاريخ  بخريبكة    البتد ئية 

2021 تحت رقم -.

566I

 ملستامنة  لشرقية لتقنيات  ملحاسبة

SAIDIA ENTERTAINMENT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 ملستامنة  لشرقية لتقنيات 

 ملحاسبة

شارع محمد عبده  قامة حمزة رقم 

18 مكرر  لطابق  لثاني رقم 7 ، 

60000، وجدة  ملغرب

SAIDIA ENTERTAINMENT شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

 BD 85 وعنو ن مقرها  إلجتماعي

 MOHAMMED V  - 60000

Oujda  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

37325

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   11

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 SAIDIA : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.ENTERTAINMENT

تنظيم   : بإيجاز  غرض  لشركة 

 ألنشطة  لثقافية و لرياضية و لفنية 

وأنشطة أوقات  لفر غ ؛

- تأجير  ملو د  لترفيهية و لرياضية 

-  لتموين و لتموين  ملتنقل.

-  إلقامة  لسياحية.
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- مايح  المتياز؛
- إد رة  ألعما1  لسياحية....

 BD  85  : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
 MOHAMMED V  - 60000 Oujda

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : بنيس  عبد  ملجيد   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 250   : يوسف  سهو1   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 لسيد عماد  سهو1 :  250 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 500  : بنيس  عبد  ملجيد   لسيد 

بقيمة 100 درهم.
 250  : يوسف  سهو1   لسيد 

بقيمة 100 درهم.
 لسيد عماد  سهو1 : 250 بقيمة 

100 درهم.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
بنيس  عبد  ملجيد   لسيد 
عمارة  شارع  لروبينية   23 عنو يه) ( 
حي  لرياض   1 شقة  جاد     قامة 

10210  لرباط  ملغرب.
عنو يه) (  يوسف  سهو1   لسيد 
 60000  85 يعقوب  ملنصور  شارع 

وجدة  ملغرب.
عنو يه) (  عماد  سهو1   لسيد 
 60000  85 يعقوب  ملنصور  شارع 

وجدة  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
بنيس  عبد  ملجيد   لسيد 
عمارة  شارع  لروبينية   23 عنو يه) ( 
حي  لرياض   1 شقة  جاد     قامة 

10210  لرباط  ملغرب
عنو يه) (  يوسف  سهو1   لسيد 
 60000  85 يعقوب  ملنصور  شارع 

وجدة  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   17 بتاريخ  بوجدة    لتجارية 

2021 تحت رقم 1785.
567I

Etude El houtaia Zakaria

 TARASTE 1
DEVELOPPEMENT SARLAU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

Etude El houtaia Zakaria
 Avenue Zerktouni, 1 ème, 81 ,
 Etage, N° 11, Guéliz ، 40000،

Marrakech Maroc
 TARASTE 1 DEVELOPPEMENT

SARLAU شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 1 زيقة 
 لفر ت حي  ملعاريف - 20330  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.171039

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تمت   2018 دجنبر   31 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
منصف  فوزية  )ة(  تفويت  لسيد 
أصل  من  حصة  جتماعية   180
1.920 حصة لفائدة   لسيد )ة( مريم  
ييت بحمادن بتاريخ 31 دجنبر 2018.
ييت  عثمان   )ة(  تفويت  لسيد 
من  حصة  جتماعية   315 بحمادن 
أصل 1.920 حصة لفائدة   لسيد )ة( 
مريم  ييت بحمادن بتاريخ 31 دجنبر 

.2018
ييت  حمزة   )ة(  تفويت  لسيد 
من  حصة  جتماعية   315 بحمادن 
أصل 1.920 حصة لفائدة   لسيد )ة( 
مريم  ييت بحمادن بتاريخ 31 دجنبر 

.2018
ييت  عصام   )ة(  تفويت  لسيد 
من  حصة  جتماعية   315 بحمادن 
أصل 1.920 حصة لفائدة   لسيد )ة( 
مريم  ييت بحمادن بتاريخ 31 دجنبر 

.2018
)ة( فاطمة  لزهر ء   تفويت  لسيد 
حصة  جتماعية   157 بحمادن  ييت 
لفائدة   حصة   1.920 أصل  من 
 لسيد )ة( مريم  ييت بحمادن بتاريخ 

31 دجنبر 2018.

ييت  بر هيم   )ة(  تفويت  لسيد 
من  حصة  جتماعية   180 بحمادن 
أصل 1.920 حصة لفائدة   لسيد )ة( 
مريم  ييت بحمادن بتاريخ 31 دجنبر 

.2018
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني   
بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 
رقم  تحت   2020 شتنبر   08

.19317/715101
568I

KHOUYI BADIA

AZIZI MEDIA S.A.R.L au
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

KHOUYI BADIA
مكناس ، 50000، مكناس  ملغرب
AZIZI MEDIA S.A.R.L au شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي  لشقة 
11,  لطابق 2,  لعمارة 12, شارع 

 لقنيطرة  ملدينة  لجديدة   - 50000 
مكناس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
53171

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   27
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 AZIZI : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.MEDIA S.A.R.L au
تطوير     : بإيجاز  غرض  لشركة 

تكنولوجيا  ملعلوميات -  لبرمجة. .
:  لشقة  عنو ن  ملقر  الجتماعي 
شارع   ,12 2,  لعمارة  11,  لطابق 
 لقنيطرة  ملدينة  لجديدة   - 50000 

مكناس  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : عزيزي  محمد   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  عزيزي  محمد   لسيد 

 10 منطقة  حي  لسالطة  لجديدة  

شارع 899 فيال 52   93001  لدوحة 

قطر.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو يه) (  عزيزي  محمد   لسيد 

 10 منطقة  حي  لسالطة  لجديدة  

شارع 899 فيال 52   93001  لدوحة 

قطر

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   01 بتاريخ  بمكناس    لتجارية 

2021 تحت رقم 2238.

569I

STE FIACCOF 

STE MINERIES
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

توسيع نشاط  لشركة 

STE FIACCOF

 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS

 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI

BRAHIM ، 30080، fes maroc

STE MINERIES شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  الجتماعي رقم 117 

زيقة 7 تجزئة موالي  دريس حي و د 

فاس - 30000 فاس  ملغرب.

توسيع نشاط  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.65925

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

 ملؤرخ في 05 ماي 2021 تمت إضافة 

نشاط  لشركة  إلى   ألنشطة  لتالية 

 لحالي :
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الستخر ج  منجم   ستغال1 

 ملعادن.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني   

 لتجارية بفاس  بتاريخ 10 ماي 2021 

تحت رقم 2261.

570I

 Groupe Management de Compétence(     

S.A.R.L (A-U

أبدوم 40
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 Groupe Management de(

Compétence S.A.R.L (A-U

5، شارع  لحريري،  لطابق  لثالت، 
رقم 32 ، 90000، طنجة  ملغرب

أبدوم 10 شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي  قامة 

فادي، بلوك 11، رقم 1،  ملجد  - 

90000 طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

116395

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   13

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

أبدوم   : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.10

:  لنقل  بإيجاز  غرض  لشركة 

..
ً
 لعام للركاب بر 

:  قامة  عنو ن  ملقر  الجتماعي 
 - 1،  ملجد   رقم   ،11 بلوك  فادي، 

90000 طنجة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

رأسما1  لشركة:   مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : زريوح  حمزة   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد حمزة زريوح عنو يه) ( دو ر 

62000  لناظور  فرخاية  بوعناية، 

 ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد حمزة زريوح عنو يه) ( دو ر 

62000  لناظور  فرخاية  بوعناية، 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   12 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 1511.

571I

ديو ن  لخدمات

F.ONE.TRAVAUX
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

ديو ن  لخدمات

شارع محمد  لخامس رقم 91 سيدي 

قاسم ، 16000، سيدي قاسم 

 ملغرب

F.ONE.TRAVAUX شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي جنوب 

 لخنيشات - 16102 سيدي قاسم 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

28865

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   08

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
F.ONE. : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.TRAVAUX
:  شغا1  بإيجاز  غرض  لشركة 

مختلفة  و  لبناء.
جنوب   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
قاسم  سيدي   16102  -  لخنيشات 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : فهمي  عبد  لنبي   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد عبد  لنبي فهمي عنو يه) ( 
دو ر فلوسة  ملساعدة سيدي سليمان 

11200 سيدي سليمان  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد عبد  لنبي فهمي عنو يه) ( 
دو ر فلوسة  ملساعدة سيدي سليمان 

11200 سيدي سليمان  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 11 بتاريخ  قاسم   بسيدي   البتد ئية 

ماي 2021 تحت رقم 261.
572I

ANNBO

GOLF HILLS
إعالن متعدد  لقر ر ت

ANNBO
62، شارع محمد  لخامس  لطابق 

 ألو1 رقم 6 ، 90000، طنجة 
 ملغرب

GOLF HILLS »شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مقرها  الجتماعي: ز وية زيقة 
 لعشاق و زيقة  لد ر  لبيضاء إقامة 

غرياطة  لطابق  الو1 رقم 39 - 
90000 طنجة  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.26705

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
تم  تخاذ   2021 مارس   26 في   ملؤرخ 

 لقر ر ت  لتالية: 
قر ر رقم 1:  لذي ينص على مايلي: 
تفويت مجموع  لحصص  الجتماعية 
محمد  يت  لفائدة  لسيد  للشركة 

زدي د وود
قر ر رقم 2:  لذي ينص على مايلي: 
من  للشركة  تغيير  لشكل  لقايوني 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  لى  شركة 
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
قر ر رقم 3:  لذي ينص على مايلي: 
 نهاء مهام  لسيد عبد  لستار ططري

قر ر رقم 1:  لذي ينص على مايلي: 
تعيين  لسيد محمد  يت زدي د وود، 
لبطاقة  لتعريف  لوطنية   لحامل 

رقم AB183816،مسير  للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
رقم  لبنود  ملعنية:  لذي  بند 

ينص على مايلي: بالتعديل
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   12 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 1198.

573I

ETABBAA LAHCEN

 PHARMACIE NASSIM
JABRANE

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

ETABBAA LAHCEN
 RUE 8 N°11 LOT 98

 LOTISSEMENT SAAD
 BERRECHID RUE 8 N°11
 LOT 98 LOTISSEMENT

 SAAD BERRECHID، 26100،
BERRECHID MAROC

 PHARMACIE NASSIM JABRANE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
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وعنو ن مقرها  إلجتماعي تجزئة 

جبر ن رقم 61-2 برشيد - 26100 

برشيد  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

15001

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   05

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.PHARMACIE NASSIM JABRANE

غرض  لشركة بإيجاز : صيدلي.

تجزئة   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

 26100  - برشيد   6-21 رقم  جبر ن 

برشيد  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيدة طاتيايا سايكينا :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيدة طاتيايا سايكينا عنو يه) ( 
عين   162 رقم   2 زيقة  سيم  تجزئة 

20000  لد ر   لشق  لد ر لبيضاء 

 لبيضاء  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيدة طاتيايا سايكينا عنو يه) ( 
عين   162 رقم   2 زيقة  سيم  تجزئة 

20000  لد ر   لشق  لد ر لبيضاء 

 لبيضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

أبريل   08 بتاريخ  ببرشيد    البتد ئية 

2021 تحت رقم 165.

571I

FINANCIAL CONSULTING PARTNERS

 FINANCIAL CONSULTING
PARTNERS

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

 FINANCIAL CONSULTING
PARTNERS

 RUE IBNOU MOUNIR, 117
 RESIDENCE AZZARKA

 1ER ETAGE N2 MAARIF,
 CASABLANCA- MAROC ،
20330، Casablanca Maroc
 FINANCIAL CONSULTING

PARTNERS شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 117 شارع 
 بن منير ،  قامة  لزرقاء ،  لطابق 
 ألو1 رقم 2  ملعاريف  - 20330 

 لد ر لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

197361
 22 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 مارس 
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 
 FINANCIAL CONSULTING

.PARTNERS
 : بإيجاز  غرض  لشركة 

 الستشار ت في مجا1  لتسيير.
عنو ن  ملقر  الجتماعي : 117 شارع 
،  لطابق  ،  قامة  لزرقاء  منير   بن 
 20330  - 2  ملعاريف   رقم   ألو1 

 لد ر لبيضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 80.000 رأسما1  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 100   : و لعربي   لسيد  بر هيم 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 100   : دغابو  عبد ملجيد   لسيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد  بر هيم و لعربي عنو يه) ( 
66 15000 ورز ز ت  حي  لوحدة رقم 

 ملغرب.
 لسيد عبد ملجيد دغابو عنو يه) ( 
ياصح  لدين  قامة  لجميرة  زيقة 
طابق1 شقة 8 20330  لد ر لبيضاء 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (  و لعربي  لحسن   لسيد 
 15000  21 رقم  تجزئة  لحسنية 

ورز ز ت  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 01 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 772930.
575I

ficogedek sarl au

 BROTHERS REVOLUTION
(BR( SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

ficogedek sarl au
 N° 30 Bis, Rue 8, Hay EL Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes
maroc

 BROTHERS REVOLUTION
BR( SARL) شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 30 
مكرر زيقة 8 حي  المان مكناس - 

50050 مكناس  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

53201
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 مارس   12
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 
 BROTHERS REVOLUTION (BR(

.SARL
طباعة   : بإيجاز  غرض  لشركة 

تقنية  لتو صل
وسيط.

 30 رقم   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
 - مكناس  حي  المان   8 زيقة  مكرر 

50050 مكناس  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد حمزة مساوي :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 500   : عطاوي  محمد   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو يه) (  مساوي  حمزة   لسيد 
16 زيقة 11 تيزي موالي  لحسن  زرو 

. أزرو  ملغرب.
عنو يه) (  عطاوي  محمد   لسيد 
موالي  تيزي   12 262  لزيقة  رقم 

 لحسن  زرو .  زرو  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (  مساوي  حمزة   لسيد 
16 زيقة 11 تيزي موالي  لحسن  زرو 

.  زرو  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   07 بتاريخ  بمكناس    لتجارية 

2021 تحت رقم 2328.
576I

 ملستامنة  لشرقية لتقنيات  ملحاسبة

UNIVERS TRANS FIGUIG
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 ملستامنة  لشرقية لتقنيات 
 ملحاسبة

شارع محمد عبده  قامة حمزة رقم 
18 مكرر  لطابق  لثاني رقم 7 ، 

60000، وجدة  ملغرب
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UNIVERS TRANS FIGUIG  شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

 RUE 15  وعنو ن مقرها  إلجتماعي

 JAMAL EDDINE ALAFGHANI 3

EME ETAGE N01 - 60000 وجدة 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

37319

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   11

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. UNIVERS TRANS FIGUIG

-يقل   : بإيجاز  غرض  لشركة 

 لبضائع لحساب  لغير.

.
ً
 ودوليا

ً
- يقل  لبضائع محليا

 RUE 15  : عنو ن  ملقر  الجتماعي

 JAMAL EDDINE ALAFGHANI 3

وجدة   EME ETAGE N01 - 60000

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد عبد هللا شوشوح :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 1000  : عبد هللا شوشوح   لسيد 

بقيمة 100 درهم.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد عبد هللا شوشوح عنو يه) ( 

تجزئة  لبستان شارع  الئمة عمارة 9 

60000 وجدة  ملغرب.

و لعائلية   ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد عبد هللا شوشوح عنو يه) ( 

تجزئة  لبستان شارع  الئمة عمارة 9 

60000 وجدة  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   12 بتاريخ  بوجدة    لتجارية 

2021 تحت رقم 1780.

577I

ficogedek sarl au

JASMINE HOUSSE SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

ficogedek sarl au

 N° 30 Bis, Rue 8, Hay EL Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes

maroc

 JASMINE HOUSSE SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 19 شارع 

 دريس 2 شقة 7  لطابق 1 م ج  - 

50000 مكناس  ملغرب.

تحويل   ملقر  الجتماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.51375

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

 ملؤرخ في 29 مارس 2021 تم  تحويل  

من  للشركة   ملقر  الجتماعي  لحالي 

7  لطابق  2 شقة  »19 شارع  دريس 

1 م ج  - 50000 مكناس  ملغرب« إلى 

»محل رقم 17 بالطابق  لسفلي  قامة 

 50000  - بلير   كاميليا  تجزئة   لربيع 

مكناس   ملغرب«.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   05 بتاريخ  بمكناس    لتجارية 

2021 تحت رقم 2259.

578I

 ملركز  لجهوي لالستثمار لجهة درعة تافياللت ملحقة 

ورز ز ت

 SOCIÉTÉ AGHARASSE DE

DESERT  SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 ملركز  لجهوي لالستثمار لجهة درعة 

تافياللت ملحقة ورز ز ت

شارع موالي رشيد عمارة د دس 

 لطابق  الو1 ورز ز ت، 15000، 

ورز ز ت  ملغرب

 SOCIÉTÉ AGHARASSE DE

DESERT  SARL شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 520 

تاجدة تارميكت  - 15000 ورز ز ت 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

11189

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 ماي   01

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

 SOCIÉTÉ AGHARASSE DE

.DESERT  SARL

تنظيم   *  : بإيجاز  غرض  لشركة 

جوالت سياحية .
عنو ن  ملقر  الجتماعي : رقم 520 

ورز ز ت   15000  - تارميكت   تاجدة 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 80.000 رأسما1  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد بويتيالر بيتر رودولف  :  600 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 لسيدة لروز مليكة :  200 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

رودولف   بيتر  بويتيالر   لسيد 
تارميكت  تاجدة   520 رقم  عنو يه) ( 

15000 ورز ز ت  ملغرب.

عنو يه) (  مليكة  لروز   لسيدة 
 15000 تارميكت  تاجدة   520 رقم 

ورز ز ت  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

رودولف   بيتر  بويتيالر   لسيد 
تارميكت  تاجدة   520 رقم  عنو يه) ( 

15000 ورز ز ت  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   11 بتاريخ  بورز ز ت    البتد ئية 

2021 تحت رقم -.

579I

Etude El houtaia Zakaria

 TARASTE 3

DEVELOPPEMENT SARL.

AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تغيير تسمية  لشركة

Etude El houtaia Zakaria

 Avenue Zerktouni, 1 ème, 81 ,

 Etage, N° 11, Guéliz ، 40000،

Marrakech Maroc

 TARASTE 3 DEVELOPPEMENT

SARL.AU شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  الجتماعي 1 زيقة 

 لفر ت حي  ملعاريف - 20330  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.

تغيير تسمية  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

173829

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

تغيير  تم   2020 يناير   07 في   ملؤرخ 

 TARASTE 3« من  تسمية  لشركة 

DEVELOPPEMENT SARL.AU« إلى 

. »NBFM INVEST SARLAU«
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باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

رقم  تحت   2020 شتنبر   28

.21901/717678

580I

MOYEN ATLAS FIDUCIAIRE

 ENTREPRISE AIDI DES 
 TRAVAUX DIVERS ET

NEGOCIANT  SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

MOYEN ATLAS FIDUCIAIRE
رقم 20 زيقة 1 حي  لسالم ، أحد ف 

AZROU MAROC ،53100 ، أزرو ،

 ENTREPRISE AIDI DES 

 TRAVAUX DIVERS ET

NEGOCIANT  SARL   شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

)في طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع  المير 

موالي عبد هللا ، عمارة للويزي رقم 

1– أزرو - 53100  زرو  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.18133

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تقرر   2020 أكتوبر   20 في   ملؤرخ 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة   حل شركة 

 ENTREPRISE AIDI DES TRAVAUX

    DIVERS ET NEGOCIANT  SARL

درهم   260.000,00 رأسمالها  مبلغ 

وعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع  المير 

رقم  للويزي  عمارة   ، عبد هللا  موالي 

1– أزرو - 53100  زرو  ملغرب يتيجة 

1 : تصفية.

شارع  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
 المير موالي عبد هللا ، عمارة للويزي 
رقم 1– أزرو - 53100  زرو  ملغرب. 

و عين:

و  شكري  خالد    لسيد)ة(   

عبد  بن  محمد  شارع  عنو يه) ( 

 93000 تطولن   11 رقم   لرحمان 

تطو ن  ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

و  شكري  يادية    لسيد)ة( 

زيقة  المير  عمارة  للويزي  عنو يه) ( 

53100  زرو  هللا  زرو  عبد  موالي 

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

يناير   18 بتاريخ  بمكناس    لتجارية 

2021 تحت رقم 19.

581I

BFR

CELLULANT MOROCCO
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

BFR

 Rue Al Fnideq ، 20100، ,6

Casablanca Maroc

Cellulant Morocco شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 265 شارع 

 لزرقطوني  لطابق 9 رقم 92 - 

Casablanca Maroc 21100

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

198953

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 مارس   22

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.Cellulant Morocco

خدمات   : بإيجاز  غرض  لشركة 

 التصاالت.

 265  : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

 - 92 9 رقم  شارع  لزرقطوني  لطابق 

.Casablanca Maroc 21100

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 2021 سنة .

 10.000 رأسما1  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 Cellulant Corporation لشركة 

درهم   100 بقيمة  حصة   :  100

للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 Cellulant Corporation لشركة 

 Axis Fiduciary Limited عنو يه) ( 

 2ème étage Axis 26 Cybercity

 Ebene 72201 72201 Maurice

.Maurice

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 Merieme Belkaid  لسيدة 

 Lotissement Riad Al عنو يه) ( 

 Andalous, immeuble B1, 1er

 étage, Apprt 3, Ain Chok 20170

Casablanca Maroc

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 - بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

تحت رقم -.

582I

محاسبات  لبيروني

سيبرود
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

محاسبات  لبيروني

كتبية 2 شارع  لحسن  لثاني رقم 

18 جليز مر كش ، 10000، مر كش 

 ملغرب

سيبرود شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي حي 

تاحناوت رفم 20 تاحناوت - 12302 

مر كش  لحوز  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

111717

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 ماي   18

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

سيبرود.

:  شغا1  بإيجاز  غرض  لشركة 

فوتوغر فية.

حي   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

 12302  - 20 تاحناوت  تاحناوت رفم 

مر كش  لحوز  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

عبد  لصمد  مو�سى   لسيد  د 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عبد  لصمد  مو�سى   لسيد  د 

تاحناوت  حي  لقيرو ن  عنو يه) ( 

12302 مر كش  لحوز  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عبد  لصمد  مو�سى   لسيد  د 

تاحناوت  حي  لقيرو ن   عنو يه) ( 

12302 مر كش  لحوز  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

رقم  تحت   2021 ماي   18

 M 0 5 _ 2 1 _ 2 3 1 1 1 5 0 1 2 3 9 2 9

./2021/dace

583I
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NT FINANCE

BACH FRIGO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

NT FINANCE

 BD RIAD LOT MASSIRA

 LOT FB 10 RTG 3 APP 7

 MOHAMMEDIA ، 20000،

MOHAMMEDIA MAROC

BACH FRIGO شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع 

 لرياض تجزئة  ملسيرة تجزئة ف.ب 

10  لطابق  لتالث  ملكتب 7 - 

28830  ملحمدية  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

27957

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   15

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 BACH : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.FRIGO

مستودع   : بإيجاز  غرض  لشركة 

 لتبريد .

شارع   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

ف.ب  تجزئة  تجزئة  ملسيرة   لرياض 

10  لطابق  لتالث  ملكتب 7 - 28830 

 ملحمدية  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  : يور لدين   لسيد  لشيخاوي 

500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 

500 حصة    : وديع  برون   لسيد  

بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

يور لدين   لسيد  لشيخاوي 

 51 رقم  مكناس  درب  عنو يه) ( 

28830  ملحمدية  ملغرب.

 لسيد  برون وديع عنو يه) ( درب 

28830  ملحمدية   213 رقم  مكناس 

 ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

يور لدين   لسيد  لشيخاوي 

 51 رقم  مكناس  درب  عنو يه) ( 

28830  ملحمدية  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 البتد ئية باملحمدية  بتاريخ 28 أبريل 

2021 تحت رقم 1011.

581I

FIDUCO TANTAN

AHZAB
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

FIDUCO TANTAN

 AVENUE HASSAN II ، 82010،

TAN-TAN maroc

AHZAB شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي : رقم 35، 

زيقة أهل  لحبيب، - 81000 كلميم 

 ملغرب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.369

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

حل  تقرر   2021 أبريل   01 في   ملؤرخ 

ذ ت  ملسؤولية  شركة   AHZAB

 100.000 رأسمالها  مبلغ   ملحدودة 

رقم  مقرها  إلجتماعي  وعنو ن  درهم 

 81000  - أهل  لحبيب،  زيقة   ،35

كلميم  ملغرب يتيجة لوقف  لنشاط.

و عين:

 لسيد)ة( هاشم  وهبي و عنو يه) ( 
حي  لزيتون  شارع  لحسن  لثاني 

كلميم  ملغرب   81000 كلميم  

كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 
 ،35 رقم  وفي   2021 أبريل   01 بتاريخ 
كلميم   81000  - أهل  لحبيب،  زيقة 

 ملغرب.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
أبريل   15 بتاريخ  بكلميم    البتد ئية 

2021 تحت رقم 151/2021.
585I

FIDUCO TANTAN

MAJOURA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FIDUCO TANTAN
 AVENUE HASSAN II ، 82010،

TAN-TAN maroc
MAJOURA شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي  لشقة 
 لسفلية رقم02   لكائنة بشارع 

عبد  لعزيز بلوك ب زيقة 8 حي تيرت 
 لعليا، - 81000 كلميم  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

3177
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   01
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.MAJOURA
في  : مقاو1  بإيجاز  غرض  لشركة 
 لبناء و ألشغا1  ملختلفة،   ملعامالت 

 لتجارية،  لتصدير و الستير د.
:  لشقة  عنو ن  ملقر  الجتماعي 
 لسفلية رقم02   لكائنة بشارع عبد 
تيرت  حي   8 زيقة  ب  بلوك   لعزيز 

 لعليا، - 81000 كلميم  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 500.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 2.500   : مجيد    لسيد  لحسين 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 2.500   : معاد  وجعا    لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  مجيد    لسيد  لحسين 

حي  لشنينات   شارع  لحسن  لثاني 

83350 أوالد تايمة  ملغرب.

عنو يه) (  معاد  وجعا    لسيد 

كلميم   81000 للتجهيز  حي  الد ري  

 ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو يه) (  مجيد    لسيد  لحسين 

حي  لشنينات   شارع  لحسن  لثاني 

83350 أوالد تايمة  ملغرب

عنو يه) (  معاد  وجعا    لسيد 

81000 كلميم  للتجهيز   حي  الد ري  

 ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

أبريل   20 بتاريخ  بكلميم    البتد ئية 

2021 تحت رقم 161/2021.

586I

CSN MAROC

MMH CLEAN
إعالن متعدد  لقر ر ت

CSN MAROC

 N° 1537 SOCOMA 1 ، 40150،

MARRAKECH MAROC

 MMH CLEAN »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مقرها  الجتماعي: محل 

في ضيعة  لبرغلي طريق  لسويهلة 

 الفاق رقم 152 - 10120 مر كش 

 ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.103255

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

تم  تخاذ   2021 أبريل   08 في   ملؤرخ 

 لقر ر ت  لتالية: 
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-1تحويل  ألسهم:  لذي  قر ر رقم 
مايلي:  لسيد  لحسن  على  ينص 
 يت يوس باع للسيد محمد  لعسري 
في  لشركة  يملكها   ألسهم  لتي 

 .MMH CLEAN SARL ملسماة 
-2 ستقالة مسير:  لذي  قر ر رقم 
مايلي:  ستقالة  لسيد  على  ينص 
 لحسن  يت يوس من منصبه كمسير
قر ر رقم -3تغيير  لشكل  لقايوني 
قرر  لسيد  مايلي:  على  ينص  :  لذي 
محمد  لعسري تغيير  لشكل  لقايوني 
مسؤولية  ذ ت  شركة  من  للشركة 
مسؤولية  ذ ت  شركة  إلى  محدودة 

محدودة مع شريك و حد. 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
بند رقم 1:  لذي ينص على مايلي:   
 ، أدياه  قبل  ملوقع  من  تشكيلها  يتم 
أدياه  إنشاؤها  تم  مالك  ألسهم  لتي 
إنشاؤه  يتم  قد  و لشخص  لذي   ،
الحًقا شركة ذ ت مسؤولية محدودة 
ستحكمها  و لتي  و حد  مساهم  مع 
في  بها   ألحكام  لقايويية  ملعمو1 
يشكل  وخاصة  لظهير  لذي   ملغرب 
،  لظهير  و لعقود  قايون  اللتز مات 
في  19-97-1  لصادر  رقم   لشريف 
 (1997 فبر ير   13(  1117 شو 1   5
بإصد ر  لقايون رقم 96-5 باإلضافة 

إلى هذ   لنظام  ألسا�سي.
على  ينص  6:  لذي  رقم  بند 
مايلي:   لشريك  لوحيد  لسيد 
محمد  لعسري  يقدم للشركة  ملبلغ  

100.000 درهم يمثل رأس  ملا1.
بند رقم 7:  لذي ينص على مايلي:  
تم تحديد رأس  ملا1 بمبلغ مائة ألف 
مقسمة   ، درهم(   100.000( درهم 
مائة   من  سهم   )1000( ألف  إلى 
منها مخصص  كل  درهم(   100( دهم 
للشريك  لوحيد  لسيد  بالكامل 

محمد  لعسري .
على  ينص  11:  لذي  رقم  بند 
مقيم  محمد  لعسري  مايلي:   لسيد 
دو ر  لكدية   555 رقم  مر كش  في  
لبطاقة  حامل   ،  10010 بولغر يب  
 EE330199    لتعريف  لوطنية رقم 
مو ليد  من   ، مغربي  لجنسية   ،

مديًر   تعيينه  تم   ،  12/20/1987

وحيًد  للشركة لفترة غير محدودة.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   10 بتاريخ  بمر كش   لتجارية 

2021 تحت رقم 123899.

587I

EL MAQHOR ABDELHAK

STE REAL M J SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

EL MAQHOR ABDELHAK

شارع  لفد ء تجزئة سميرة تاويات  

31000   ملغرب تاويات، 31000، 

تاويات  ملغرب

STE REAL M J SARL شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي بني وليد 

 ملركز تاويات - 31000 تاويات 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

1853

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   15

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.REAL M J SARL

غرض  لشركة بإيجاز : -  الشغا1 

 لعامة.

-  لستير د و  لتصدير.

-  لتجارة.

: بني وليد  عنو ن  ملقر  الجتماعي 

 ملركز تاويات - 31000 تاويات  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد  ملجيهد رجاء :  200 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

 لسيد  لعبادي عبد لسالم :  800 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  رجاء   لسيد  ملجيهد 
 31000 تاويات  حي  حجر  مطاحن 

تاويات  ملغرب.
عبد لسالم   لسيد  لعبادي 
عنو يه) ( حي  حجر  مطاحن تاويات 

31000 تاويات  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (  رجاء   لسيد  ملجيهد 
 31000 تاويات  حي  حجر  مطاحن 

تاويات  ملغرب
عبد لسالم   لسيد  لعبادي 
عنو يه) ( حي  حجر  مطاحن تاويات 

31000 تاويات  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   17 بتاريخ  بتاويات    البتد ئية 

2021 تحت رقم 0.

588I

Etude El houtaia Zakaria

 TARASTE 3
DEVELOPPEMENT SARL.

AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

Etude El houtaia Zakaria
 Avenue Zerktouni, 1 ème, 81 ,
 Etage, N° 11, Guéliz ، 40000،

Marrakech Maroc
 TARASTE 3 DEVELOPPEMENT
SARL.AU  شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي 1 زيقة 

 لفر ت حي  ملعاريف - 20330  لد ر 
 لبيضاء  ملغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.173829

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تعيين  تم   2019 يويبر   11 في   ملؤرخ 

للشركة  لسيد)ة(  جديد  مسير 

منصف فوزية كمسير وحيد

تبعا لقبو1  ستقالة  ملسير.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

رقم  تحت   2020 شتنبر   28

.21901/717678

589I

RIM FINANCIAL

WIN PHARM وين فارم

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

توسيع نشاط  لشركة 

RIM FINANCIAL

387 شارع محمد  لخامس  لطابق 

5 رقم 11 ، 20000،  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب

وين فارم WIN PHARM  شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  الجتماعي 387 شارع 

محمد  لخامس  لطابق  لثاني رقم 

05  لد ر  لبيضاء - 20000  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.

توسيع نشاط  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.308103

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

تمت   2021 أبريل   20 في   ملؤرخ 

نشاط  إلى  إضافة  ألنشطة  لتالية 

 لشركة  لحالي :

مهنة  لطب  في   لتدريب  ملنهي 

و إلد رة  شبه  لصيداليية  و ألدوية 

وغيرها.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني   

 17 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 778296.

590I
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WAY CONSEIL

OULAHYANE BOIS

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

حل شركة

WAY CONSEIL

 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC

OULAHYANE BOIS شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد)في طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إلجتماعي مكتب 

شكور   لسعادة  - 15160 مر كش 

 ملغرب.

حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.10137

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

حل  تقرر   2021 مارس   16 في   ملؤرخ 

ذ ت  محدودة  مسؤولية  ذ ت  شركة 

 OULAHYANE  لشريك  لوحيد 

BOIS  مبلغ رأسمالها 100.000 درهم 

مكتب  مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 

مر كش   15160  - شكور   لسعادة  

 ملغرب يتيجة 1 : توقيف  لنشاط.

مكتب  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 

مر كش   15160  - شكور   لسعادة  

 ملغرب. 

و عين:

يوسف   ولحيان   لسيد)ة(  

بر دة  تجزيئة  أسكجور  عنو يه) (  و   

مر كش  ملغرب   15160  267 رقم   2

كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

تبليغ  لعقود محل  و    ملخابرة 

 و  لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   06 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 123780.

591I

WAY CONSEIL

BOUSSLIK RADOUANE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

WAY CONSEIL
 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC
BOUSSLIK RADOUANE شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي متجر رقم 
3 و 1 تجزيئة صوكوما 1 رقم 1511 - 

10160 مر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
111687

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 مارس   23
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.BOUSSLIK RADOUANE
يقل   -  : بإيجاز  غرض  لشركة 

وتوزيع  ملنتجات  لغذ ئية.
عنو ن  ملقر  الجتماعي : متجر رقم 
3 و 1 تجزيئة صوكوما 1 رقم 1511 - 

10160 مر كش  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 372.200 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 3.722   :  لسيد رضو ن بوسليك 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد رضو ن بوسليك عنو يه) ( 
تحناوت   131 رقم  تجزيئة  لسالم 

15160 مر كش  ملغرب.

و لعائلية   ألسماء  لشخصية 
ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد رضو ن بوسليك عنو يه) ( 
تحناوت   131 رقم  تجزيئة  لسالم 

15160 مر كش  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   07 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 123867.
592I

ZHAR AHMED

SADEK BAT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

ZHAR AHMED
 HAY QODS BENSOUDA ، 11

30030، FES MAROC
SADEK BAT شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي  ملحل 
 لتجاري رقم 3 تجزئة  لقطب 

 لحضري ر س  ملاء جماعة عين 
 لشقف فاس - 36122 فاس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
67771

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   06
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 SADEK : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.BAT
في  : مقاو1  بإيجاز  غرض  لشركة 

 ألشغا1  ملختلفة.
:  ملحل  عنو ن  ملقر  الجتماعي 
تجزئة  لقطب   3 رقم   لتجاري 
عين  جماعة  ر س  ملاء   لحضري 
 لشقف فاس - 36122 فاس  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : صادق  يور  لدين   لسيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

حصة   500   : رزقي  عمر   لسيد 
بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد يور  لدين صادق عنو يه) ( 
رقم 66 بلوك 1  لنسيم  ملسيرة فاس 

30030 فاس  ملغرب.
 لسيد عمر رزقي عنو يه) (  لقطب 
ر س  ملاء   111 رقم   516  لحضري 
فاس  يعقوب  موالي  عين  لشقف 

36122 فاس  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد يور  لدين صادق عنو يه) ( 
رقم 66 بلوك 1  لنسيم  ملسيرة فاس 

30030 فاس  ملغرب
 لسيد عمر رزقي عنو يه) (  لقطب 
ر س  ملاء   111 رقم   516  لحضري 
فاس  يعقوب  موالي  عين  لشقف 

36122 فاس  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 لتجارية بفاس  بتاريخ 11 ماي 2021 

تحت رقم 2289/2021.

593I

STE TRAFISCO

COLABOR IMMO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

STE TRAFISCO
شارع عبدهللا  بن  لزبير مويلحا 

 لجديدة 273 ، 21000،  لجديدة 
 ملغرب

COLABOR IMMO شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 96 شارع 
 يفا  لطابق رقم 09 شقة 91  قامة 

ربيع  يفا  لد ر لبيضاء. - 20000 
 لد ر لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
503183
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 ماي   01

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.COLABOR IMMO

:  النعاش  بإيجاز  غرض  لشركة 

 لعقاري. تجهيز  الر �سي..

عنو ن  ملقر  الجتماعي : 96 شارع 

91  قامة  09 شقة  رقم   يفا  لطابق 
 20000  - ربيع  يفا  لد ر لبيضاء. 

 لد ر لبيضاء  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

رأسما1  لشركة:   مبلغ 

10.000.000 درهم، مقسم كالتالي:

 50.000   : بولنو ر  عمر   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 50.000   : ملهادي  منير   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

م  عنو يه) (  بولنو ر  عمر   لسيد 

شقة   53 عمارة   1 س  قامة  لسعد 

1  لجديدة. 21000  لجديدة  ملغرب.

 26 عنو يه) (  ملهادي  منير   لسيد 

بئر  يزر ن  لجديدة  21 حي  مجموعة 

21000  لجديدة  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

م  عنو يه) (  بولنو ر  عمر   لسيد 

شقة   53 عمارة   1 س  قامة  لسعد 

1  لجديدة. 21000  لجديدة  ملغرب

 26 عنو يه) (  ملهادي  منير   لسيد 

بئر  يزر ن  لجديدة  21 حي  مجموعة 

21000  لجديدة  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 18 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 778130.

591I

FIDUCIAIRE.FOUAD

MB IKLILE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE.FOUAD

 AV AL MASSIRA  IMM MAJID ،

15400، tiflet maroc

MB IKLILE شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي تيفلت 

 لد لية رقم 1127 تيفلت 15100 

تيفلت  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

875

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   09

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 MB  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.IKLILE

أنشطة   : بإيجاز  غرض  لشركة 

يتعلق  ما  وكل  و لنصائح.   لبرمجة 

بجهاز  لكمبيوتر..

تيفلت   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

 15100 تيفلت   1127 رقم   لد لية 

تيفلت  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 10.000 رأسما1  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

5 حصة    : خليل  حليمة   لسيدة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 95   : محمد   بنيوسف   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  خليل   حليمة   لسيدة 

 15100 يحي   سيدي  خميس  مركز 

تيفلت   ملغرب.

 لسيد بنيوسف محمد عنو يه) ( 
 15100 يحي   سيدي  خميس  مركز 

تيفلت   ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (  خليل  حليمة   لسيدة 
 15100 يحي   سيدي  خميس  مركز 

تيفلت  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   11 بتاريخ  بتيفلت    البتد ئية 

2021 تحت رقم 133.

595I

comptajouari

TRANSPORT BNIMAADAN
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

comptajouari
 AV ADMI RES DAY APPT 12
 BENI MELLAL AV ADMI RES
 DAY APPT 12 BENI MELLAL،
23000، BENI MELLAL maroc
  TRANSPORT BNIMAADAN
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي : دو ر 

 لركابة  والد يعيش بني مال1 دو ر 
 لركابة  والد يعيش بني مال1 23000 

بني مال1  ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.10667

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
حل  تقرر   2021 أبريل   20 في   ملؤرخ 
  TRANSPORT BNIMAADAN
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة مبلغ 
وعنو ن  درهم   100.000 رأسمالها 
دو ر  لركابة  والد  مقرها  إلجتماعي 
دو ر  لركابة  والد  مال1  بني  يعيش 
مال1  بني   23000 مال1  بني  يعيش 
 ملغرب يتيجة لعدم توفر  ي نشاط.

و عين:
و  فاخر  عبد  لقادر    لسيد)ة( 
عنو يه) ( دو ر  والد  عمر  والد يعيش 
مال1  ملغرب  بني   23000 مال1  بني 

كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 

دو ر  وفي   2021 أبريل   11 بتاريخ 

دو ر  مال1  بني  يعيش   لركابة  والد 

 لركابة  والد يعيش بني مال1 23000 

بني مال1  ملغرب.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 البتد ئية ببني مال1  بتاريخ 30 أبريل 

2021 تحت رقم 509.

596I

EL OUARRAD AZIZ

EZZITOUNI M.K
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

EL OUARRAD AZIZ

 Imm 2 appt 3 Av des far Rue a

 1 Etage vn  Meknes meknes،

50000، meknes maroc

EZZITOUNI M.K شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي محل 
تجاري رقم 92 ملعاركة  لزيتون 

مكناس مكناس 50000 مكناس 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

53227

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   09

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.EZZITOUNI M.K

تحويل   : بإيجاز  غرض  لشركة 

 ألمو 1

 لطباعة.

محل   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
ملعاركة  لزيتون   92 رقم  تجاري 

مكناس   50000 مكناس  مكناس 

 ملغرب.
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أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 500   :  لسيد عبد  لسالم مكو1 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 لسيدة سعدية خبي :  500 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

مكو1  عبد  لسالم   لسيد 
شارع  ملعاركة   92 رقم  عنو يه) ( 
مكناس   50000 مكناس   لزيتون 

 ملغرب.
عنو يه) (  خبي  سعدية   لسيدة 
مكناس  رياض  إلسماعلية   895 رقم 

50000 مكناس  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
مكو1  عبد  لسالم   لسيد 
شارع  ملعاركة   92 رقم  عنو يه) ( 
مكناس   50000 مكناس   لزيتون 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   10 بتاريخ  بمكناس    لتجارية 

2021 تحت رقم 2357.
597I

 ئتمايية كينزو

شركة رونامو العقارية
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تجديد مدة مز ولة مهام  ملسيرين

 ئتمايية كينزو
31 ، حسن  لصغير -  لد ر  لبيضاء ، 

20600،  لد ر  لبيضاء أملغرب
شركة رويامو  لعقارية »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة«
وعنو ن مقرها  الجتماعي: 19 شارع  
قي�سي حي رسين  - -  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.
»تجديد مدة مز ولة مهام  ملسيرين«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.355569
بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
 ملؤرخ في 06 ماي 2021 تقرر تجديد 
غير  ملدة:  مهام  ملسيرين  مز ولة  مدة 

محدودة     * كامل بوطالب و ياصر 
 * بوطالب    رضا  محمد  و  بوطالب 
تمت  على  لبيوعات  لتي   ملصادقة 
 06 بتاريخ  قبل  نعقاد  لجمع  لعام 

مايو 2021 سنو ت.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 18 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 778588.
598I

FIDUCIAIRE.FOUAD

HALL MARIGOLD
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE.FOUAD
 AV AL MASSIRA  IMM MAJID ،

15400، tiflet maroc
HALL MARIGOLD شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي  لد لية 
66 تيفلت  ملركز  - 15100 تيفلت 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
877

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 ماي   03
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 HALL  :  إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.MARIGOLD
مقهى   : بإيجاز  غرض  لشركة 

ومطعم.
:  لد لية  عنو ن  ملقر  الجتماعي 
تيفلت   15100  - ملركز   تيفلت    66

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

عبد  لرحيم  بعيز ت   لسيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عبد  لرحيم  بعيز ت   لسيد 
رقم  حي  اليدلس   عنو يه) ( 

939تيفلت 15100 تيفلت  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عبد  لرحيم  بعيز ت   لسيد 
رقم  حي  اليدلس   عنو يه) ( 

939تيفلت 15100 تيفلت  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   11 بتاريخ  بتيفلت    البتد ئية 

2021 تحت رقم 131.
599I

 التقان للحسابات

 CRECHE MATERNELLE
BABY GENIE

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

 التقان للحسابات
112 شارع مر كش  لطابق  لثاني 
رقم 5 ، 62000،  لناظور  ملغرب

 CRECHE MATERNELLE BABY
GENIE شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي تاغازوت 
جماعة إيحد دن  لناضور - 62673 

 لناضور  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
22113

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   21
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

 CRECHE MATERNELLE BABY

.GENIE

حضاية،   : بإيجاز  غرض  لشركة 

روضة  ألطفا1.

عنو ن  ملقر  الجتماعي : تاغازوت 

 62673  - إيحد دن  لناضور  جماعة 

 لناضور  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 70.000 رأسما1  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 700   : عائشة  لطالبي    لسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيدة عائشة  لطالبي  عنو يه) ( 

 01 رقم  عبد  لكريم  لخطابي  شارع 
62650  لناضور   زغنغان  لناضور 

 ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيدة عائشة  لطالبي  عنو يه) ( 

 01 رقم  عبد  لكريم  لخطابي  شارع 
62650  لناضور   زغنغان  لناضور 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   11 بتاريخ  بالناضور    البتد ئية 

2021 تحت رقم 965.

600I

FIDUCO TANTAN

WOURKOUT
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FIDUCO TANTAN

 AVENUE HASSAN II ، 82010،

TAN-TAN maroc

WOURKOUT شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
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وعنو ن مقرها  إلجتماعي حي  لنصر 

II ،  - 84002 طاطا  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

633

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   09

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.WOURKOUT

في  : مقاو1  بإيجاز  غرض  لشركة 

 لبناء و ألشغا1  ملختلفة،   ملعامالت 

 لتجارية،  لتصدير و الستير د.

عنو ن  ملقر  الجتماعي : حي  لنصر 

II ،  - 84002 طاطا  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  : مصطفى    لسيد  لقدوري 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

مصطفى    لسيد  لقدوري 

 81002   01 دو ر  لنصر  عنو يه) ( 

طاطا  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

مصطفى    لسيد  لقدوري 

 81002   01 دو ر  لنصر  عنو يه) ( 

طاطا  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   01 بتاريخ  بطاطا    البتد ئية 

2021 تحت رقم 22/21.

601I

STE SMART TAX & AUDIT

GLACIER AMARENA
إعالن متعدد  لقر ر ت

STE SMART TAX & AUDIT

 DOUAR OULED TALEB,

 LOTISSEMENT ASSAKANE AL

 ANIKE CENTRE DIAMAND

 2EME ETG N°8، 20610،

CASABLANCA MAROC

GLACIER AMARENA »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد«

وعنو ن مقرها  الجتماعي:  لطابق 

 لسفلي ز وية زيقة عبد  لرز ق و 

شارع بير  يزر ن - 20150  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.207277

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

تم  تخاذ   2021 أبريل   28 في   ملؤرخ 

 لقر ر ت  لتالية: 

قر ر رقم 1:  لذي ينص على مايلي: 

كالتالي  ليصبح  تغيير  سم  لشركة 

AMARENA PROMOTION

قر ر رقم 2:  لذي ينص على مايلي: 

تغيير  لنشاط  الجتماعي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

بند رقم 2:  لذي ينص على مايلي: 

للشركة  تغيير  لنشاط  الجتماعي 

منعش   : على  لنحو  لتالي  ليصبح 

عقاري. . 

على  ينص  3:  لذي  رقم  بند 

 AMARENA مايلي:   سم  لشركة  

PROMOTION

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 10 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 777686.

602I

 WORLD ART CONSULTING SARL par

abréviation WACON SARL

CRUSH IMMO
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 WORLD ART CONSULTING
 SARL par abréviation WACON

SARL
ز وية شارع أبي جرير  لطبري 

وزيقة عبد  لرحمان ياصر، إقامة 
 ملنصور،  لطابق  ألو1،  لشقة رقم 

2 ، 90000، طنجة  ملغرب
CRUSH IMMO شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 5 شارع 
يوسف  بن تاشفين،  لطابق  لثاني، 

 لشقة رقم 3 - 90000 طنجة 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
116281

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   27
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.CRUSH IMMO
:  إلنعاش  بإيجاز  غرض  لشركة 

 لعقاري .
شارع   5  : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
يوسف  بن تاشفين،  لطابق  لثاني، 
 لشقة رقم 3 - 90000 طنجة  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 100   : سمير  عشبون   لسيد 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  سمير  عشبون   لسيد 

 Rue du Général Crouzat  15310

Beaune la Rolande فرنسا.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو يه) (  سمير  عشبون   لسيد 

 Rue du Général Crouzat 15310

Beaune la Rolande فرنسا

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   10 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 212266.

603I

CASH ALOKAB

CASH ALOKAB
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

CASH ALOKAB

 RUE 7 TRANSVERSAL N 11

 ،BENI ANSAR NADOR ، 62000

 لناظور  ملغرب

CASH ALOKAB شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي طريق 7 

تقاطع رقم 11 بني  يصار  - 62000 

 لناظور  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

50265699

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقايون  تم   2021 ماي   18

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
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عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 CASH : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.ALOKAB
تحويل   : بإيجاز  غرض  لشركة 

 المو 1.
 7 : طريق  عنو ن  ملقر  الجتماعي 
 62000  - بني  يصار    11 تقاطع رقم 

 لناظور  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو يه) (  تختوخ  محمد   لسيد 
11بني  يصار  رقم  تقاطع   7 طريق 

62000  لناظور  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (  تختوخ   محمد   لسيد 
11بني  يصار  رقم  تقاطع   7 طريق 

62000  لناظور  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
تحت   - بتاريخ  بالناضور    البتد ئية 

رقم -.
601I

EL MAQHOR ABDELHAK

STE NASSIM GAZ SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

EL MAQHOR ABDELHAK
شارع  لفد ء تجزئة سميرة تاويات  
31000   ملغرب تاويات، 31000، 

تاويات  ملغرب
STE NASSIM GAZ SARL شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي : حي زريقة 

 لسفلى غفساي تاويات - 31000 
تاويات  ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.629

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
حل  تقرر   2021 مارس   01 في   ملؤرخ 
شركة   STE NASSIM GAZ SARL

مبلغ  ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 
وعنو ن  درهم   100.000 رأسمالها 
زريقة  لسفلى  حي  مقرها  إلجتماعي 
تاويات   31000  - تاويات  غفساي 
نشاط  غياب  ي   -1 يتيجة   ملغرب 

للشركة.
- وفاة  حد شركاء  لشركة.

و عين:
و  مريزق  عبد لفتاح    لسيد)ة( 
تاويات   31000 تاويات  عنو يه) ( 

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 
بتاريخ 03 مارس 2021 وفي حي زريقة 
 31000  - تاويات  غفساي   لسفلى 

تاويات  ملغرب.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   17 بتاريخ  بتاويات    البتد ئية 

2021 تحت رقم 0.
605I

 شيشا سعيد محاسب معتمد بالرشيدية

 AIRE DE REPOS LES DEUX
COLOMBES

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

شيشا سعيد محاسب معتمد 
بالرشيدية

57 زيقة موالي عبد هللا بن علي 
 لو د لحمر  لرشيدية  لرشيدية، 

52000،  لرشيدية  لرشيدية
 AIRE DE REPOS LES DEUX

COLOMBES  شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي  لزيقة 1 
 لرقم 11 حي  ملحيط  لرشيدية - 

52000  لرشيدية   ملغرب.
تحويل   ملقر  الجتماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.10575
قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
2021 تم  تحويل   12 أبريل   ملؤرخ في 
من  للشركة   ملقر  الجتماعي  لحالي 
حي  ملحيط   11 1  لرقم  » لزيقة 
52000  لرشيدية    -  لرشيدية 
) لطريق  إلى »طريق مكناس   ملغرب« 

جماعة  لخنك   )13  لوطنية  لرقم 
52000  لرشيدية     -  لرشيدية 

 ملغرب«.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 البتد ئية بالرشيدية  بتاريخ 17 ماي 

2021 تحت رقم 227.
606I

ste cofiguer sarl

STE MISTER CHANGE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

ste cofiguer sarl
 av guennad tayeb 1 etage n3
guercif ، 35100، guercif maroc
STE MISTER CHANGE شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي  مللك 
 ملسمى  المل حي  لنكد - 35100 

جرسيف  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

 EN : رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري
COURS

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   26
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.MISTER CHANGE
:  لوساطة  بإيجاز  غرض  لشركة 

 لنقدية.
:  مللك  عنو ن  ملقر  الجتماعي 
 35100  - حي  لنكد   ملسمى  المل 

جرسيف  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : هللا  عبد  زعوم   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  هللا  عبد  زعوم   لسيد 

حي  لنكد 35100 جرسيف  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو يه) (  هللا  عبد  زعوم   لسيد 

حي  لنكد 35100 جرسيف  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

17 ماي   البتد ئية بجرسيف  بتاريخ 

2021 تحت رقم 1280/21.

607I

STE DOMICILE CONSEIL

 STE OLIVES BELFARAH
SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

STE DOMICILE CONSEIL

AV MED V ، 35100، جرسيف 

 ملغرب

 STE OLIVES BELFARAH SARL

AU شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي مستوطن 

عند شركة كيلي كارد في  لعنو ن 

 لتالي: شارع عبد  ملومن  قامة مليكة 

 لطابق  الو1 ب2 جرسيف - 35100 

جرسيف  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2077

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 ماي   06

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
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عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.OLIVES BELFARAH SARL AU
غرض  لشركة بإيجاز :  لصناعات 
و  تحويل  حفظ,  جمع,   لزر عية: 

تغليف و تعبئة  ملو د  لفالحية
في  العشاب  و  لتجارة   لتحويل 

 لطبية
 السثتمار في  ملنتجات  لغابوية.

عنو ن  ملقر  الجتماعي : مستوطن 
في  لعنو ن  كارد  كيلي  شركة  عند 
 لتالي: شارع عبد  ملومن  قامة مليكة 
 لطابق  الو1 ب2 جرسيف - 35100 

جرسيف  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : حد د   لسيد  دريس 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو يه) (  حد د   لسيد  دريس 
جرسيف  هو رة  كامبير  حرشة  دو ر 

35100 جرسيف  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (  حد د   لسيد  دريس 
جرسيف  هو رة  كامبير  حرشة  دو ر 

35100 جرسيف  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
18 ماي   البتد ئية بجرسيف  بتاريخ 

2021 تحت رقم 1081/2021.
608I

مكتب  ملحاسبة  لصالحي

 CENTRE PRIVE DE
FORMATION MANARA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

مكتب  ملحاسبة  لصالحي
زيقة  ملدينة  ملنورة عمارة  ليعقوبي 
 لطابق  لثالث  لشقة رقم 6 وجدة ، 

60000، وجدة   ملغرب
 CENTRE PRIVE DE

FORMATION MANARA شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 07 

ساحة  ملغرب - 60000 وجدة 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
37293

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   13
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 
 CENTRE PRIVE DE FORMATION

.MANARA
غرض  لشركة بإيجاز : 1/ دروس 
 لدعم و لتيهئ لالمتحايات و ملباريات.

2/ تعليم  للغات  لحية:  لفرنسية, 
 اليجليزية,  السبايية  لخ....

3/ لتكوين في  ملعلوميات: لبر مج.
حميع  ملجاالت  في  1/  لتكوين 

و لشعب  لغير مصحوبة بالدبلوم..
رقم   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
وجدة   60000  - ساحة  ملغرب   07

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة سنة .
رأسما1  لشركة:   مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
 200   : بنجيالللي  مليكة   لسيدة 
حصة بقيمة 100,00 درهم للحصة .

 200   : بنجياللي  يو 1   لسيدة 
حصة بقيمة 100,00 درهم للحصة .

 لسيد عبد  لكريم بنجياللي :  200 
حصة بقيمة 100,00 درهم للحصة .

 200   : بنجياللي  محمد   لسيد 
حصة بقيمة 100,00 درهم للحصة .

 200   : بنجياللي  هشام   لسيد 
حصة بقيمة 100,00 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيدة مليكة بنجياللي عنو يه) ( 
شارع قدور  لورطا�سي طريق  لعويية 

رقم 12 60000 وجدة  ملغرب.

عنو يه) (  بنجياللي  يو 1   لسيدة 

 13 رقم  شارع  ألق�سى  حي  لقدس 

60000 وجدة  ملغرب.

بنجياللي  عبد  لكريم   لسيد 

عنو يه) ( حي  لقدس شارع  ألق�سى 

رقم 13 60000 وجدة  ملغرب.

عنو يه) (  بنجياللي  هشام   لسيد 

 13 رقم  شارع  ألق�سى  حي  لقدس 

60000 وجدة  ملغرب.

عنو يه) (  بنجياللي  محمد   لسيد 

 12 رقم  شارع  لكوفية  حي  لقدس 

60000 وجدة  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

بنجياللي  عبد  لكريم   لسيد 

عنو يه) ( حي  لقدس شارع  ألق�سى 

رقم 13 60000 وجدة  ملغرب

عنو يه) (  بنجياللي  محمد   لسيد 

 12 رقم  شارع  لكوفية  حي  لقدس 

60000 وجدة  ملغرب.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   07 بتاريخ  بوجدة    لتجارية 

2021 تحت رقم 1725.

609I

noura com

شاوا شوب
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

noura com

 hay bouchta rue 10n 15 RUE

 CNA GAGA N 15 TANGER،

90000، tanger maroc

شاو  شوب شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 29 شارع 

عمر  بن  لعاص  لطابق 3 رقم 26 

طنجة - 90000  طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

106813

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2020 يوليوز   18

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

شاو    : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

شوب.

غرض  لشركة بإيجاز : بيع  شر ء 

وتوزيع  ملو د  لغد ئية.

عنو ن  ملقر  الجتماعي : 29 شارع 
 26 رقم   3 عمر  بن  لعاص  لطابق 

طنجة - 90000  طنجة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد عبد  لسالم بوشاوة   :  500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة. .

 500   : زينب  لشرقاوي   لسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

بوشاوة    عبد  لسالم   لسيد 

زيقة  لركينة  حي  ملصلى  عنو يه) ( 
رقم 5 طنجة 90000 طنجة  ملغرب.

 لسيدة زينب  لشرقاوي عنو يه) ( 
منز1   لشرقاوي  زيقة  ملطرو 

طنجة   90000 طنجة  مسترخوش 

 ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

بوشاوة    عبد  لسالم   لسيد 

زيقة  لركينة  حي  ملصلى  عنو يه) ( 
رقم 5 طنجة 90000 طنجة  ملغرب

 لسيدة زينب  لشرقاوي عنو يه) ( 
منز1   لشرقاوي  زيقة  ملطرو 

طنجة   90000 طنجة  مسترخوش 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

غشت   07 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2020 تحت رقم -.

610I
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مكتب   الستشار ت و  لخدمات

»كيديز« ش.م.م.

»KIDYZ« 
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

مكتب   الستشار ت و  لخدمات

وكالة بريد  ملغرب سيدي  لصوفي، 

صندوق  لبريد 70132 ، 20055، 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب

»كيديز« ش.م.م. »KIDYZ« شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي : 10، زيقة 

مو�سى  بن يصير، لطابق  لسادس، 

 لشقة 11، - 20000  لد ر لبيضاء 

 ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.108139

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

حل  تقرر   2019 يويبر   28 في   ملؤرخ 

شركة   »KIDYZ« ش.م.م.  »كيديز« 

مبلغ  ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 
وعنو ن  درهم   500.000 رأسمالها 

مقرها  إلجتماعي 10، زيقة مو�سى  بن 

 ،11 يصير، لطابق  لسادس،  لشقة 

- 20000  لد ر لبيضاء  ملغرب يتيجة 

1  ستحالة مز ولة نشاط  لشركة.

و عين:

 لسيد)ة( محمد لطفي  بن  ملاحي 

ألدوحة،إقامة  شارع  عنو يه) (  و 

C، لطابق،  لشقة   ألد رسة،عمارة 

 20000 عين  لشق، لثالث،   ،12

)ة(  كمصفي   لد ر لبيضاء  ملغرب 

للشركة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 
بتاريخ 31 دجنبر 2019 وفي 10، زيقة 

يصير، لطابق  لسادس،  مو�سى  بن 

20000  لد ر لبيضاء   -  ،11  لشقة 

 ملغرب.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 27 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

يناير 2020 تحت رقم 728367.

611I

FOUZMEDIA

شركة دار الضيافة القادري
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

 ستدر ك خطٍإ

 ستدر ك خطٍإ وقع بالجريدة 

 لرسمية

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

شركة د ر  لضيافة  لقادري شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تجزئة  مقرها  إلجتماعي  وعنو ن   

 - 13 مكرر فا1 فلوري  بركاش  لرقم 

11000  لقنيطرة  ملغرب.

بالجريدة  وقع  خطٍإ  إستدر ك   

 لرسمية عدد 5658 بتاريخ 07 أبريل 

.2021

عرفي  عقد  بمقت�سى   : من  بدال 

أعطى   2020 مارس   05 قي  مؤرخ 

د ر لضيافة  لقادري  ملسجل  شركة 

باملحكمة   38871 بالسجل  لتجاري 

حق  لتسيير  بالقنيطرة   البتد ئية 

ب  لألصل  لتجاري  لكائن   لحر 

 - فالفلوري   13 بركاش  بتجزئة 

لفائدة  11000  لقنيطرة  ملغرب 

ملدة   SOUIRI EVENTS SARL A.U

3 سنة تبتدئ من 23 مارس 2021 و 

تنتهي في 23 مارس 2021 مقابل مبلغ 

شهري قيمته 1 درهم.

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى   : يقرأ 

شركة  أعطى   2021 مارس   23 قي 

د ر لضيافة  لقادري  ملسجل 

باملحكمة   38871 بالسجل  لتجاري 

حق  لتسيير  بالقنيطرة   البتد ئية 

ب  لألصل  لتجاري  لكائن   لحر 

 - فالفلوري   13 بركاش  بتجزئة 

لفائدة  11000  لقنيطرة  ملغرب 

ملدة   SOUIRI EVENTS SARL A.U

فبر ير2020   01 من  تبتدئ  سنة   3

مقابل    2022 دجنبر   31 في  تنتهي  و 

مبلغ شهري قيمته 1 درهم.

 لباقي بدون تغيير.

612I

FOUZMEDIA

GHARB SISKO SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

GHARB SISKO SARL شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 59  قامة 

موالي عبد لعزيز شارع موالي 

عبد لعزيز  لرقم 1 - 110000 

 لقنيطرة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

60593

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 ماي   11

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.GHARB SISKO SARL

في  : مقاو1  بإيجاز  غرض  لشركة 

يقل  ملستخدمين

مقاو1 في يقل  لبضائع

في  الشغا1  ملختلفة  مقاو1 

و شغا1  لبناء.

 59  : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

 قامة موالي عبد لعزيز شارع موالي 

 110000  -  1 عبد لعزيز  لرقم 

 لقنيطرة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  عبدهللا   لسيد  هباطة 

عامر  لسفلية  دو ر  والد  حمودو 

11000  لقنيطرة  ملغرب.

عبد لسالم   لسيد  هباطة 

عامر  دو ر  والد  حمودو  عنو يه) ( 

 لسفلية 11000  لقنيطرة  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عبد لسالم   لسيد  هباطة 

عامر  دو ر  والد  حمودو  عنو يه) ( 

 لسفلية 11000  لقنيطرة  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

12 ماي   البتد ئية بالقنيطرة  بتاريخ 

2021 تحت رقم -.

613I

STE FIACCOF 

STE MASODINOX
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

STE FIACCOF

 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS

 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI

BRAHIM ، 30080، fes maroc

STE MASODINOX شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 16 

دو ر طاللسة عين  لشقف موالي 

يعقوب - 30000 فاس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

67869

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 ماي   07

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.MASODINOX
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:  لحد دة    بإيجاز  غرض  لشركة 

يجارة  الملنيوم   الشغا1  ملختلفة.
 16 رقم   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

موالي  عين  لشقف  طاللسة  دو ر 

يعقوب - 30000 فاس  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد  دريس  يت  لهادي 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد  دريس  يت  لهادي 

عنو يه) ( بلوك   رقم 16 حي  لهندية 
زيقة  لروماتي   عوينات  لحجاج 

30000 فاس  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد  دريس  يت  لهادي 

عنو يه) ( بلوك   رقم 16 حي  لهندية 
زيقة  لروماتي   عوينات  لحجاج 

30000 فاس  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 لتجارية بفاس  بتاريخ 18 ماي 2021 

تحت رقم 2393.

611I

STE FIACCOF 

BEST SECURITY
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
توسيع نشاط  لشركة 

STE FIACCOF

 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS

 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI

BRAHIM ، 30080، fes maroc

BEST SECURITY شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  الجتماعي رقم 5 زيقة 

8 حي  لتازي زو غة  لسفلى - 30000 

فاس  ملغرب.

توسيع نشاط  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.62679

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

 ملؤرخ في 18 ماي 2021 تمت إضافة 

نشاط  لشركة  إلى   ألنشطة  لتالية 

 لحالي :

تجارة  معد ت  ملعلوميات  بيع 

عامة  يجارة  الملنيوم.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني   

 لتجارية بفاس  بتاريخ 18 ماي 2021 

تحت رقم 2381.

615I

ASHAM  MOHAMED

جنيال الكتروا ميناجي املغرب
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رأسما1  لشركة

ASHAM  MOHAMED

 AV AHMED LAHRIZI RES FAHD

 IMM 3 N°3 TETOUAN، 93000،

TETOUAN MAROC

جنيا1  لكترو  ميناجي  ملغرب  

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي تجزئة 

 ملطار  رقم 136  - 93000 تطو ن 

 ملغرب.

رفع رأسما1  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.21827

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

تم   2021 أبريل   11 في   ملؤرخ 

قدره  بمبلغ  رأسما1  لشركة  رفع 

»100.000 درهم« أي من »100.000 

عن  درهم«   500.000« إلى  درهم« 

أو  يقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   07 بتاريخ  بتطو ن    البتد ئية 

2021 تحت رقم 1027.

616I

N2M CONSEIL-SARL

N2C PIECES AUTO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

N2M CONSEIL-SARL

 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

N2C PIECES AUTO  شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي دو ر 

تفسور جماعة  عز يا - 62000 

 لناظور  ملغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.21725

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تعيين  تم   2021 ماي   01 في   ملؤرخ 

للشركة  لسيد)ة(  جديد  مسير 

تبعا  وحيد  كمسير  محمد   لنجاري 

لقبو1  ستقالة  ملسير.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   17 بتاريخ  بالناضور    البتد ئية 

2021 تحت رقم 982.

617I

COMPTABLE

شركة برجي انتراوربان باص
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

COMPTABLE

 QUARTIER INDUSTRIEL N 50

 QUARTIER INDUSTRIEL N 50،

 14300، SOUK EL ARBAA DU

GHARB MAROC

شركة برجي  يتر وربان باص  شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي تجزئة 

و د  ملخازن رقم   56عرباوة  ملركز - 

11300 عرباوة  ملركز   ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

00000

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقايون  تم   2021 ماي   11

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

: شركة  بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

برجي  يتر وربان باص .

يقل   : بإيجاز  غرض  لشركة 

 ملستخدمين لدى  الغيار .

تجزئة   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

 - 56عرباوة  ملركز  و د  ملخازن رقم   

11300 عرباوة  ملركز   ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

رأسما1  لشركة:   مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

 لسيدة  لبرجي يجاة  :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 لسيد  لطويل  يوب  :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  يجاة    لسيدة  لبرجي 

عرباوة   56 رقم  و د  ملخازن  تجزئة 

 ملركز 11300 عرباوة  ملركز  ملغرب.

عنو يه) (   لسيد  لطويل  يوب  

عرباوة   56 رقم  و د  ملخازن  تجزئة 

 ملركز 11300 عرباوة  ملركز  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو يه) (  يجاة    لسيدة  لبرجي 

عرباوة   56 رقم  و د  ملخازن  تجزئة 

 ملركز 11300 عرباوة  ملركز  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

بسوق  الربعاء  لغرب    البتد ئية 

رقم  تحت   2021 ماي   17 بتاريخ 

.66/2021

618I
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N2M CONSEIL-SARL

HERYAM INSTALLATIONS

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

N2M CONSEIL-SARL

 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

 HERYAM INSTALLATIONS

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في 

طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إلجتماعي حي  والد 

لحسن  - 62000  لناظور  ملغرب.

حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.11811

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

حل  تقرر   2021 أبريل   09 في   ملؤرخ 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 

مبلغ    HERYAM INSTALLATIONS

وعنو ن  درهم   500.000 رأسمالها 

 - مقرها  إلجتماعي حي  والد لحسن  

 -  :  1 يتيجة  62000  لناظور  ملغرب 

 يتهاء  لغرض من  لشركة.

و حدد مقر  لتصفية ب حي  والد 

لحسن  - 62000  لناظور  ملغرب. 

و عين:

و  محمد   بجيو   لسيد)ة( 

ثكنة  لعري  لشيخ  حي  عنو يه) ( 

 لدرك  مللكي 62000  لناظور  ملغرب 

كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   17 بتاريخ  بالناضور    البتد ئية 

2021 تحت رقم 983.

619I

jamal ait hommad

دودي
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

jamal ait hommad
 BLOC C N° 519 HAY EL

 YASSMINE SIDI KACEM،
16000، SIDI KACEM MAROC

دودي شركة ذ ت مسؤولية محدودة 
ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي حي  لنهضة 
سيكتور 1 رقم 288  لطابق  لثاني - 

12000 تمارة مغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
133017

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   05
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 إلقتضاء بمختصر تسميتها : دودي.

بيع   : بإيجاز  غرض  لشركة 
 ملالبس.

حي   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
288  لطابق  1 رقم   لنهضة سيكتور 

 لثاني - 12000 تمارة مغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : هدى  لكرماني   لسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيدة هدى  لكرماني عنو يه) ( 
  288 رقم   1 سيكتور  حي  لنهضة 

12000 تمارة مغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيدة هدى  لكرماني عنو يه) ( 
  288 رقم   1 سيكتور  حي  لنهضة 

12000 تمارة مغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   10 بتاريخ  بتمارة    البتد ئية 

2021 تحت رقم -.
620I

jamal ait hommad

بيغ بوي
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

jamal ait hommad
 BLOC C N° 519 HAY EL

 YASSMINE SIDI KACEM،
16000، SIDI KACEM MAROC

بيغ بوي شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 187 س 
حي  لياسمين  سيدي قاسم 16000 

سيدي قاسم مغرب.
تحويل   ملقر  الجتماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.28793
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
2021 تم  تحويل   19 أبريل   ملؤرخ في 
من  للشركة   ملقر  الجتماعي  لحالي 
سيدي  حي  لياسمين   س   187«
16000 سيدي قاسم مغرب«  قاسم 
سيدي   23 رقم  »تجزئة  لطالب  إلى 
قاسم 16000 سيدي قاسم  مغرب«.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 17 بتاريخ  قاسم   بسيدي   البتد ئية 

ماي 2021 تحت رقم 266.
621I

مستأمنة  ملتنبي للمحاسبة

GFK GARDIENNAGE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

مستأمنة  ملتنبي للمحاسبة
130 شارع  ملتنبي  لطابق 2 ، 

23000، بني مال1  ملغرب
GFK GARDIENNAGE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي زيقة 

9  لطابق  لسفلي دو ر  والد عياد 

 لكر بزية  - 23000 بني مال1  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

11177

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   27

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 GFK  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.GARDIENNAGE

حر سة   : بإيجاز  غرض  لشركة 

 ملباني  لعامة أو  لخاصة.
زيقة   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

عياد  دو ر  والد  9  لطابق  لسفلي 

 لكر بزية  - 23000 بني مال1  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد وليد عبيد  لرحمان :  500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

حصة   500   : زرو 1  بدر   لسيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عبيد  لرحمان  وليد   لسيد 

عياد  لكر بزية  دو ر  والد  عنو يه) ( 
مال1  بني   23000  2 رقم   9 زيقة 

 ملغرب.

 لسيد بدر زرو 1 عنو يه) (  والد 

بني   23000  9 زيقة  عياد  لكر بزية 

مال1  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عبيد  لرحمان  وليد   لسيد 

عياد  لكر بزية  دو ر  والد  عنو يه) ( 
مال1  بني   23000  2 رقم   9 زيقة 

 ملغرب.
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 لسيد بدر زرو 1 عنو يه) (  والد 

بني   23000  9 زيقة  عياد  لكر بزية 

مال1  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

11 ماي   البتد ئية ببني مال1  بتاريخ 

2021 تحت رقم 511.

622I

Fiduciaire FICOTRAV

شركة بن قاسم خيي

STE KHAYI BENKACEM 

SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

Fiduciaire FICOTRAV

 Avenue Mohamed V N° 283

 ERFOUD TEL: 0535576158

 /0673417900، 52200،

ERFOUD MAROC

 SARL KHAYI( شركة بن قاسم خيي

BENKACEM STE ( شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي طريق 

 لريصاني مبوهو جماعة عرب 

 لصباح زيز صندوق   لبريد 63  

أرفود - 52200  رفود  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

11735

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقايون  تم   2021 فبر ير   12

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

: شركة  بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

 SARL KHAYI( خيي  قاسم  بن 

.( BENKACEM STE

غرض  لشركة بإيجاز : 1( ألشغا1 

 ملختلفة أو  لبناء.

2(حفر  آلبار باآلالت  و  ملحركات.

طريق   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

عرب  جماعة  مبوهو   لريصاني 

 لصباح زيز صندوق   لبريد 63  أرفود 

- 52200  رفود  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 250   : هشام   قاسمي   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 لسيد قاسمي عبد  لو حد :  250 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 لسيد قاسمي حمزة :  250 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 250   : قاسمي  سماعيل    لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  هشام   قاسمي   لسيد 
 52200 حي  لسالم  رفود   113 رقم 

 رفود  ملغرب.

عبد  لو حد  قاسمي   لسيد 
عنو يه) ( رقم 113 حي  لسالم  رفود 

52200  رفود  ملغرب.

عنو يه) (  حمزة  قاسمي   لسيد 
 52200 حي  لسالم  رفود   113 رقم 

 رفود  ملغرب.

قاسمي  سماعيل    لسيد 
عنو يه) ( رقم 113 حي  لسالم  رفود 

52200  رفود  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

قاسمي  سماعيل    لسيد 
عنو يه) ( رقم 113 حي  لسالم  رفود 

52200  رفود  ملغرب

عنو يه) (  هشام   قاسمي   لسيد 
 52200 حي  لسالم  رفود   113 رقم 

 رفود  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 06 بتاريخ  بالرشيدية    البتد ئية 

أبريل 2021 تحت رقم 110.

623I

CONSEILS PODER FIDUSAHARA

KALISE DEL SUR
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رأسما1  لشركة

 CONSEILS PODER
FIDUSAHARA

حي  لفتح زيقة ينبع رقم 32  لعيون ، 
70000،  لعيون  ملغرب

KALISE DEL SUR شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي تجزئة  

 لوكالة بلوك ج رقم 115 - 70000 
 لعيون  ملغرب.

رفع رأسما1  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.21809
قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تم   2021 مارس   25 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسما1  لشركة  رفع 
»165.000 درهم« أي من »100.000 
عن  درهم«   265.000« إلى  درهم« 
أو  يقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
أبريل   01 بتاريخ  بالعيون    البتد ئية 

2021 تحت رقم 1011/2021.

621I

N2M CONSEIL-SARL

HERYAM INSTALLATIONS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR
MAROC

 HERYAM INSTALLATIONS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي : حي  والد 
لحسن - 62000  لناظور  ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.11811

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تقرر   2021 أبريل   09 في   ملؤرخ 
 HERYAM INSTALLATIONS حل 
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة مبلغ 
وعنو ن  درهم   500.000 رأسمالها 
لحسن  حي  والد  مقرها  إلجتماعي 
 -1 يتيجة  62000  لناظور  ملغرب   -

 يتهاء  لغرض من  لشركة.
و عين:

و  محمد   بجيو   لسيد)ة( 
ثكنة  لعري  لشيخ  حي  عنو يه) ( 
 لدرك  مللكي 62000  لناظور  ملغرب 

كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 
حي  والد  وفي   2021 أبريل   09 بتاريخ 

لحسن - 62000  لناظور  ملغرب.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   17 بتاريخ  بالناضور    البتد ئية 

2021 تحت رقم 981.
625I

BEST COMPTA SARL

 TRAVAUX ET SERVICE
DIVERS DE RESTAURANT

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

BEST COMPTA SARL
 AV DES FAR RESIDENCE

 IMANE 4° ETAGE N° 7 ، 93000،
TETOUAN MAROC

 TRAVAUX ET SERVICE DIVERS
DE RESTAURANT شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع 

 لجوالن زيقة فايوس رقم 12 تطو ن 
- 93000 تطو ن  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
29369

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   26
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
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ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 
 TRAVAUX ET SERVICE DIVERS

.DE RESTAURANT
خدمات   : بإيجاز  غرض  لشركة 

متعددة ومتنوعة للمطعم.
شارع   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
 لجوالن زيقة فايوس رقم 12 تطو ن 

- 93000 تطو ن  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
جميلة  بن  لحسين   لسيدة 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
 : جميلة  بن  لحسين   لسيدة 

1000 بقيمة 100 درهم.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
جميلة  بن  لحسين   لسيدة 
شما1  ر مي  بئر   83 تجزئة  عنو يه) ( 

 لقنيطرة 11030  لقنيطرة  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
جميلة  بن  لحسين   لسيدة 
شما1  ر مي  بئر   83 تجزئة  عنو يه) ( 

 لقنيطرة 11030  لقنيطرة  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   06 بتاريخ  بتطو ن    البتد ئية 

2021 تحت رقم 1005.
626I

FIDUCIAIRE ADAM

SOCIETE IMA WORK
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رأسما1  لشركة

FIDUCIAIRE ADAM
 N°269 MASSIRA II B N -
 MARRAKECH MARRAKECH،

46001، MARRAKECH MAROC
شركة   SOCIETE IMA WORK

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 
 N°833, CITE MAATALLAH
  M’HAMI - MARRAKECH
 N°833, CITE MAATALLAH
 M’HAMI - MARRAKECH 16001

.MARRAKECH MAROC
رفع رأسما1  لشركة

في  لسجل  لتجاري  رقم  لتقييد 
.60817

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تم   2021 أبريل   09 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسما1  لشركة  رفع 
من  أي  درهم«   1.000.000«
 1.500.000« إلى  درهم«   500.000«
حصص  تقديم    : طريق  عن  درهم« 

يقدية أو عينية.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   06 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 123776.

627I

jamal ait hommad

بن لكحل دروكري
إعالن متعدد  لقر ر ت

jamal ait hommad
 BLOC C N° 519 HAY EL

 YASSMINE SIDI KACEM،
16000، SIDI KACEM MAROC
بن لكحل دروكري »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد«

وعنو ن مقرها  الجتماعي: رقم 3 
تجزئة طريق طنجة رقم 336 سيدي 
قاسم 16000 سيدي قاسم مغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.28713
بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 28 أبريل 2021
تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 

قر ر رقم 1:  لذي ينص على مايلي: 
في  الشغا1  مقاو1  نشاط   ضافة 

 ملختلفة و متعاقد 

على  ينص  2:  لذي  رقم  قر ر 

مايلي: تحويل  ملقر  الجتماعي من  حي 

قاسم   لى  سيدي   992 رقم  جوهرة 

رقم 3 تجزئة طريق طنجة رقم 336

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

بند رقم 1:  لذي ينص على مايلي: 

رقم 3 تجزئة طريق طنجة رقم 336

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 12 بتاريخ  قاسم   بسيدي   البتد ئية 

ماي 2021 تحت رقم 581.

628I

Open compta

طوبا سود
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

Open compta

 Appart 06 rue lalla amina Imm

1، 44000، Essaouira Maroc

طوبا سود  شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي كر ح 

رقم 5 مسكالة  - 11000  لصويرة 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

5669

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   23

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

طوبا   : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

سود .

:  نشاء  بإيجاز  غرض  لشركة 

 لتجزء ت  لسكنية.

 عما1  لبناء.

عنو ن  ملقر  الجتماعي : كر ح رقم 

5 مسكالة  - 11000  لصويرة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لسيدة خوبان محمود  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (   لسيد خوبان محمود  

مر كش 1000 مر كش  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو يه) (   لسيد خوبان محمود  

مر كش 1000 مر كش  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   03 بتاريخ  بالصويرة    البتد ئية 

2021 تحت رقم 153.

629I

موثق

بروبام
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

موثق

شارع  لجيش  مللكي  قامة  ملنزه رقم 

  تطو ن شارع  لجيش  مللكي  قامة 

 ملنزه رقم   تطو ن، 93200، تطو ن 

 ملغرب

بروبام شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي زيقة غرغيز 

رقم 11  لطابق  لر بع تطو ن تطو ن 

93200 تطو ن  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.17117

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تمت   2020 يويبر   11 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
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عزيز   لدليرو  )ة(  تفويت  لسيد 
أصل  من  حصة  جتماعية   167
)ة(  لفائدة   لسيد  حصة   1.000
محمد لخضر بتاريخ 11 يويبر 2020.
بهيجة  لواليتي  )ة(  تفويت  لسيد 
أصل  من  حصة  جتماعية   100
)ة(  لفائدة   لسيد  حصة   1.000
محمد لخضر بتاريخ 11 يويبر 2020.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني   
11 دجنبر   البتد ئية بتطو ن  بتاريخ 

2020 تحت رقم 6169.
630I

FIDUSCAL

 LE PALET« لو بالي كورمي
»GOURMET

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

حل شركة

FIDUSCAL
 BD OUED DAOURA LOT 321
 CHAHDIA EL OULFA ، 20240،

CASABLANCA MAROC
 LE PALET« لو بالي كورمي

GOURMET« شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد)في 

طور  لتصفية(
وعنو ن مقرها  إلجتماعي تجزئة 

جميرة ز وية  بنو  لنفيس و أبو سلت 
 أليدل�سي  لطابق  ألر�سي متجر رقم 
1  ملعاريف - 20330  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.382877

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تقرر   2021 مارس   31 في   ملؤرخ 
محدودة  مسؤولية  ذ ت  شركة  حل 
كورمي  بالي  لو  ذ ت  لشريك  لوحيد 
مبلغ    »LE PALET GOURMET«
وعنو ن  درهم   100.000 رأسمالها 
ز وية  تجزئة جميرة  مقرها  إلجتماعي 
سلت  أليدل�سي  أبو  و   بنو  لنفيس 
 لطابق  ألر�سي متجر رقم 1  ملعاريف 
- 20330  لد ر  لبيضاء  ملغرب يتيجة 

1 : 1/   لتصفية  ملسبقة للشركة:

إخضاع  قررت  لشريكة  لوحيدة 
 لشركة للتصفية  ملسبقة.

2/  تعيين مصف للشركة:
رجاء  سعودي  عينت  لسيدة 
إعطائها  و  للشركة  مصفية  يفسها  

جميع  لحقوق
3/  تعيين محل  لتصفية:

قررت  لشريكة  لوحيدة 
مقر   تخصيص  ملقر  الجتماعي 

للتصفية.
تجزئة  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
جميرة ز وية  بنو  لنفيس و أبو سلت 
رقم  متجر   أليدل�سي  لطابق  ألر�سي 
20330  لد ر  لبيضاء   - 1  ملعاريف 

 ملغرب. 
و عين:

و  سعودي  رجاء    لسيد)ة( 
تجزئة  زيقة  بن  لنفيس  عنو يه) ( 
بن عمر عمارة باء  لطابق 1  ملعاريف 
20330  لد ر  لبيضاء  ملغرب 

كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 17 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 778112.
631I

management and strategy system

 MANAGEMENT AND
STRATEGY SYSTEM SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

RIO CASH
 RUE AHMED BELLOUL 6
 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC
 MANAGEMENT AND

STRATEGY SYSTEM SARL شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 
 16Boulevard Zerktouni, 2eme
 etage APT N6 SIDI BELYOUT
 ANFA 20100 CASABLANCA

MAROC
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

502981
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   19
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 
 MANAGEMENT AND  :

.STRATEGY SYSTEM SARL
 BUREAU : غرض  لشركة بإيجاز
 D’ENQUETES ET RECHERCHES

.ET CONSEIL DE GESTION
 : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
 16Boulevard Zerktouni, 2eme
 etage APT N6 SIDI BELYOUT
 ANFA 20100 CASABLANCA

.MAROC
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
وسايح  عبد  لصمد   لسيد 
عين   3 2،  لزيقة  عنو يه) (  لحمر ء 
20100  لد ر   لشق  لد ر  لبيضاء 

 لبيضاء  ملغرب.
عنو يه) (  نهرو  سفيان   لسيد 
حي   3 محمد  لباهي  لشقة  زيقة   9
20100  لد ر   لنخيل  لد ر  لبيضاء 

 لبيضاء  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
وسايح  عبد  لصمد   لسيد 
عين   3 2،  لزيقة  عنو يه) (  لحمر ء 
20100  لد ر   لشق  لد ر  لبيضاء 

 لبيضاء  ملغرب
عنو يه) (  نهرو  سفيان   لسيد 
حي   3 محمد  لباهي  لشقة  زيقة   9
20100  لد ر   لنخيل  لد ر  لبيضاء 

 لبيضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 23 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

أبريل 2021 تحت رقم -.

632I

 لحبيب  لهيبة

FONCIERE CARDIOREA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 لحبيب  لهيبة

3، شارع 9 بريز ش تقاطع شارع 

رحا1  ملسكيني ، 20110،  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

FONCIERE CARDIOREA شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي  قامة 

غايدي مو1 6 شارع غايدي  لطابق 

1  لشقة 11 - 20000  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

503217

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 مارس   15

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.FONCIERE CARDIOREA

و  شر ء   : بإيجاز  غرض  لشركة 

بناء و كر ء و رهن جميع  يو ع  لعقار.

:  قامة  عنو ن  ملقر  الجتماعي 

غايدي  لطابق  شارع   6 مو1  غايدي 

1  لشقة 11 - 20000  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
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عابدين  زين  محمد   لسيد 

 100 بقيمة  حصة   360   :  لزبيدي 

درهم للحصة .

 160   :  لسيد  نس  لسعيدي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 لسيد يحي دهباوي :  160 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

  : شاكر  عبد  لرز ق   لسيد  ياس 

160 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 

  : غزالن  لشرقاوي  اللة   لسيدة 

160 حصة بقيمة 100 درهم للحصة

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عابدين  زين  محمد   لسيد 

عنو يه) (  ملجمع  لسكني   لزبيدي 

20000  لد ر  لبيضاء  15  لو زيس 

 ملغرب.

عنو يه) (   لسيد  نس  لسعيدي 

شقة   1 زيقة  اليدلس  لطابق   11

20000  لد ر  لبيضاء  بنجدية   2

 ملغرب.

 29  لسيد يحي دهباوي عنو يه) ( 

حي  لسالم    13 شقة  تيفنيت  زيقة 

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

شاكر  عبد  لرز ق   لسيد  ياس 

عنو يه) ( 5 مجمع  لعثمايية  لطابق 

20000  لد ر  باشكو   11 شقة   3

 لبيضاء  ملغرب.

غزالن  لشرقاوي  اللة   لسيدة 

عنو يه) (  ملجمع  لسكني 15  لو زيس 

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عابدين  زين  محمد   لسيد 

عنو يه) (  ملجمع  لسكني   لزبيدي 

20000  لد ر  لبيضاء  15  لو زيس 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 18 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 778119.

633I

FIDUCIAIRE SIDI GHANEM    

CONSORT DE L'ARTISANAT
إعالن متعدد  لقر ر ت

FIDUCIAIRE SIDI GHANEM
 APPT N° 1  RDC   IMM G58
  RES AL IHSSANE  RTE DE

 SAFI MARRAKECH ، 400000،
MARRAKECH MAROC

 CONSORT DE L›ARTISANAT
»شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

ذ ت  لشريك  لوحيد«
وعنو ن مقرها  الجتماعي: رقم 665 
محل بتجزئة  لزرقطوني محاميد  - 

10000 مر كش  ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.51719

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
 ملؤرخ في 03 فبر ير 2021

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 
قر ر رقم 1:  لذي ينص على مايلي: 
إلى  لعنو ن  مقر  لشركة  -تحويل 
 11 ببلوك  701محل  رقم   :  لتالي 

بوعكاز محاميد مر كش
قر ر رقم 2:  لذي ينص على مايلي: 
كر ء  ملحل  لثايوي  ملوجود  فسخ   -
2 سيدي بودشيش  بدو ر كر وة رقم 

مر كش 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
على  ينص  رقم  لر بع:  لذي  بند 
في  مقر  لشركة  تعيين  -تم  مايلي: 
ببلوك  701محل  :رقم   لعنو ن  لتالي 

11 بوعكاز محاميد مر كش
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   11 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 123972.
631I

RIAD RADOUANE

FM DELIVERY
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

RIAD RADOUANE
 LOT MESK LIL N°91

 MOHAMMEDIA ، 20800،

mohammedia maroc
FM DELIVERY شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي 221 

 لحرية 1  لطابق  لثالث شقة رقم 
9  - 20800  ملحمدية  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
28081

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 ماي   05
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 FM  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.DELIVERY
غرض  لشركة بإيجاز : 

 - رجل أعما1 ينقل  لبضائع ييابة 
عن  لغير:

  لنقل  ملحلي و لدولي
و لنقل  خدمات  لتخزين   -  

 إلضافي
 - خدمات  لنقل  لبري  ملساعدة

 -  لنقل  لبري للركاب  آلخرين
 - تأجير وتأجير  لسيار ت

-  لتأجير و لتكليف:
 -  لتد و1:

 -  لتوزيعات:
 - وسطاء تجارة  لجملة:

-  لنقل و لتخزين
-  الستشار ت وأنشطة تكنولوجيا 

 ملعلومات  ألخرى
- تحديد  ملوقع  لجغر في

 -  ستير د - تصدير:
يظام إد رة  لنقل:

جميع  ترتبط   ، عامة  وبصورة   -
 لعمليات بشكل مباشر أو غير مباشر 
كلًيا أو جزئًيا باألشياء  ملذكورة أعاله 
أو من  ملحتمل أن تسهل تطبيقها أو 

تطويرها..
 221  : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
 لحرية 1  لطابق  لثالث شقة رقم 9  

- 20800  ملحمدية  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد  ملهدي مصلي  : 500 بقيمة 

100 درهم.

بقيمة   500  : ملوكي  فؤ د   لسيد 

100 درهم.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  مصلي    لسيد  ملهدي 

 78711 11 شارع روجر سالينجرو   

مايتس ال فيل  فرنسا.

 10 عنو يه) (  ملوكي  فؤ د   لسيد 

بريجناك   33710  ملسار  لوظيفي  

وماركامبس فرنسا.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو يه) (  مصلي    لسيد  ملهدي 

 78711 11 شارع روجر سالينجرو   

مايتس ال فيل  فرنسا

 10 عنو يه) (  ملوكي  فؤ د   لسيد 

بريجناك    33710  ملسار  لوظيفي  

وماركامبس فرنسا

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

12 ماي   البتد ئية باملحمدية  بتاريخ 

2021 تحت رقم 1158.

635I

STE FIDUCIAIRE D’AUDIT CHARAKA

 SOCIETE DE CHASSE AL
MAGHREB

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

 STE FIDUCIAIRE D›AUDIT

CHARAKA

 AV YAKOUB EL MANSOUR

 RESIDENCE AHLAM 1 ENTRÉE

  B BUREAU N° 10 ETAGE 1

 GUELIZ MARRAKECH، 40000،

marrakech maroc

 SOCIETE DE CHASSE AL

 MAGHREB
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شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي  ملحل رقم 
2 ، مكتب 3 ، تجزئة زركطوني ، 

بوعكاز ، رقم 1093 ،  لطابق  ألر�سي 
- 10000 مر كش   ملغرب.

تحويل   ملقر  الجتماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.95901
قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تحويل   تم    2021 ماي   05 في   ملؤرخ 
من  للشركة   ملقر  الجتماعي  لحالي 
تجزئة   ،  3 مكتب   ،  2 رقم  » ملحل 
 ،  1093 رقم   ، بوعكاز   ، زركطوني 
مر كش    10000  -  لطابق  ألر�سي 
رقم   03 بر دي  »تجزئة  إلى   ملغرب« 

215  - 10000 مر كش    ملغرب«.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   18 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 121072.
636I

FIDUCIAIRE ZERROUKI

 SOCIETE DE TRANSPORT
BENARBIA

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

قفل  لتصفية

FIDUCIAIRE ZERROUKI
 36RUE DE CASABLANCA APT.2

 BP 577 OUJDA PRINCIPALE،
60000، OUJDA MAROC

 SOCIETE DE TRANSPORT
BENARBIA شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي : شارع 
 بن رشد عمارة لعلج سفلي 7/7 - 

60000 وجدة  ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.32367

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تقرر   2021 أبريل   12 في   ملؤرخ 
 SOCIETE DE TRANSPORT حل 
مسؤولية  ذ ت  شركة   BENARBIA
مبلغ  ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

وعنو ن  درهم   100.000 رأسمالها 
رشد  شارع  بن  مقرها  إلجتماعي 
 60000  -  7/7 سفلي  لعلج  عمارة 
و  للمنافسة  يتيجة  وجدة  ملغرب 

 لركود على مستوى  لنقل.
و عين:

و  ميمون  بنعربية    لسيد)ة( 
بني  در ر  حي  لسوق  عنو يه) ( 
60350 بني  در ر  ملغرب كمصفي )ة( 

للشركة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 
بتاريخ 12 أبريل 2021 وفي شارع  بن 
رشد عمارة لعلج سفلي 7/7 - 60000 

وجدة  ملغرب.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
أبريل   20 بتاريخ  بوجدة    لتجارية 

2021 تحت رقم 1171.
637I

FIDUCIAIRE ZERROUKI

ASSURANCE SLIMANI
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

FIDUCIAIRE ZERROUKI
 36RUE DE CASABLANCA APT.2

 BP 577 OUJDA PRINCIPALE،
60000، OUJDA MAROC

ASSURANCE SLIMANI شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 36 
عمارة قهوي 1 مكرر زيقة  لد ر 
 لبيضاء - 60000 وجدة  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.15675
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تمت   2021 أبريل   07 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
تفويت  لسيد )ة( محمد سليماني 
أصل  من  حصة  جتماعية   350
350 حصة لفائدة   لسيد )ة( هشام 

سليماني بتاريخ 07 أبريل 2021.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني   
أبريل   19 بتاريخ  بوجدة    لتجارية 

2021 تحت رقم 1138.
638I

MANAGEMENT AND CONSULTING 

ARDA CAR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

 MANAGEMENT AND
CONSULTING

19,شارع جبل هبري , مزورن ، 
32250،  لحسيمة  ملغرب

ARDA CAR شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي   لحي  ألو1 
بني بوعياش - 32050  لحسيمة 

 ملغرب.
تحويل   ملقر  الجتماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.2775
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
2021 تم  تحويل   23 أبريل   ملؤرخ في 
من  للشركة   ملقر  الجتماعي  لحالي 
 32050  - بوعياش  بني  »  لحي  ألو1 
محمد  »شارع  إلى   لحسيمة  ملغرب« 
، بني بوعياش  ،  لحي  ألو1   لخامس 

- 32050  لحسيمة   ملغرب«.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 البتد ئية بالحسيمة  بتاريخ 17 ماي 

2021 تحت رقم 162.

639I

HK CONSULTING

SKYTEX INDUSTRIE SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

HK CONSULTING
 RESIDENCE AL MOUAHIDDINE
 LOT HAMAM AL MOUAHIDIN

 BUREAU 13 ، 20570،
Casablanca MAROC

SKYTEX INDUSTRIE SARL شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي تجزئة 
 لرحمة عمارة 30 شقة 12  لطابق 
3 د ر بوعزة - 27223  لد ر لبيضاء 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

503255

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   09

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.SKYTEX INDUSTRIE SARL

تصنيع   : بإيجاز  غرض  لشركة 

وأدو ت  لسفر،  وتسويق  لحقائب 

شر ء وإعادة بيع جميع  ملو د أو  لسلع 

أو  ملنتجات ، تمثيل جميع  لعالمات 

 لتجارية  لوطنية أو  ألجنبية وكذلك 

و لشحن  و لدولية   لتجارة  لوطنية 

أو  أو  ملو د  جميع  ملنتجات  وتوزيع 

،  ستير د  أو  ملو د  أو  لسلع   ألجز ء 

جميع  ملعامالت  وعموما  وتصدير، 

أو  أو  لصناعية  أو  لتجارية   لفنية 

تكون مرتبطة بشكل   ملالية   لتي قد 

مباشر أو غير مباشر بهدف  لشركة أو 

 لتي تساهم في توسيعها أو تطويرها..

تجزئة   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

12  لطابق  شقة   30 عمارة   لرحمة 

27223  لد ر لبيضاء   - بوعزة  د ر   3

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

500 حصة    :  لسيد بوزيل خليل 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   : محمد  �سي   لسيد  ركيك 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  خليل  بوزيل   لسيد 

217  ملدينة  فيال  سيتي  كولف 

 27182 بوسكورة   لخضر ء 

 لد ر لبيضاء  ملغرب.
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محمد  �سي   لسيد  ركيك 

شارع  تجزئة  لبستان   1 عنو يه) ( 

 20120 كاليفورني   ملنظر  لعام 

 لد ر لبيضاء  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو يه) (  خليل  بوزيل   لسيد 

217  ملدينة  فيال  سيتي  كولف 

 27182 بوسكورة   لخضر ء 

 لد ر لبيضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 18 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 778173.

610I

HK CONSULTING

IMOBAGEC SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسما1  لشركة

HK CONSULTING

 RESIDENCE AL MOUAHIDDINE

 LOT HAMAM AL MOUAHIDIN

 BUREAU 13 ، 20570،

Casablanca MAROC

IMOBAGEC SARL شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي مجموعة 

 لتقدم مجموعة سكنية 2 رقم 17 

 لطابق 2 سيدي  لبريو�سي - 20620 

 لد ر لبيضاء  ملغرب.
رفع رأسما1  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.100231

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تم   2021 أبريل   19 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسما1  لشركة  رفع 

»100.000 درهم« أي من »100.000 

عن  درهم«   500.000« إلى  درهم« 

أو  يقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 18 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 778612.

611I

FADIFISC

ESR TRANS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسما1  لشركة

FADIFISC
شارع  ملقاومة رقم 2  لطابق  الو1 

عمارة  مزيل و  لزركدي  كادير 
 AVENUE AL MOUQ N°02 1ER
 ETAGE IMM AMZIL ET ZERKDI
AGADIR، 80000،  كادير  ملغرب

ESR TRANS شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 38 
بلوك ب تجزئة  ركاية  يت ملو1 - 
86000  يزكان  يت ملو1  ملغرب.

رفع رأسما1  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري -.

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تم   2021 مارس   23 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسما1  لشركة  رفع 
من  أي  درهم«   1.900.000«
 2.000.000« إلى  درهم«   100.000«
مقاصة  إجر ء    : طريق  عن  درهم« 
و  ديون  لشركة  ملحددة  ملقد ر  مع 

 ملستحقة.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   11 بتاريخ  بايزكان    البتد ئية 

2021 تحت رقم 1088.
612I

HK CONSULTING

CHAHBANDRE BACHA BIK
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

HK CONSULTING
 RESIDENCE AL MOUAHIDDINE
 LOT HAMAM AL MOUAHIDIN

 BUREAU 13 ، 20570،
Casablanca MAROC

 CHAHBANDRE BACHA BIK
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 12 شارع 
إميل زوال عمارة بلدون 5 شارع 

عبدهللا بن ياسين - 20150  لد ر 
 لبيضاء  ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.113189

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تمت   2020 دجنبر   11 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
و ئل  لباش  )ة(   تفويت  لسيد 
أصل  من  حصة  جتماعية   175
)ة(    لفائدة   لسيد  حصة   1.000
دجنبر   11 بتاريخ  سمين  عبد لصمد 

.2020
و ئل  لباش  )ة(   تفويت  لسيد 
أصل  من  حصة  جتماعية   175
)ة(  لفائدة   لسيد  حصة   1.000
دجنبر   11 بتاريخ  سمين  عبد لجليل 

.2020
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني   
 17 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 778109.
613I

FADIFISC

MUS LOGISTIC
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FADIFISC
شارع  ملقاومة رقم 2  لطابق  الو1 

عمارة  مزيل و  لزركدي  كادير 
 AVENUE AL MOUQ N°02 1ER
 ETAGE IMM AMZIL ET ZERKDI
AGADIR، 80000،  كادير  ملغرب

MUS LOGISTIC شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي حي سيدي 
سعيد رقم 39   لدر ركة  - 80000 

 كادير  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
17117

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2020 دجنبر   22
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 MUS  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.LOGISTIC

يقل   : بإيجاز  غرض  لشركة 

 لبضائع الجل  لغير.

عنو ن  ملقر  الجتماعي : حي سيدي 

 80000  - لدر ركة      39 رقم  سعيد 

 كادير  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد  لوجدي مصطفى :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

مصطفى   لسيد  لوجدي 

عنو يه) ( حي سيدي سعيد رقم 127 

 لدر ركة  80000  كادير  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

مصطفى   لسيد  لوجدي 

عنو يه) ( حي سيدي سعيد رقم 127 

 لدر ركة  80000  كادير  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

أبريل   23 بتاريخ  باكادير    لتجارية 

2021 تحت رقم 99255.

611I

AGAFISCO

BATIMENT AGADIR BKD
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

AGAFISCO
موالي  سماعيل  شارع   350 رقم 

80030،  كادير   ، حي  لنهظة  كادير 

 ملغرب

 BATIMENT AGADIR BKD

ذ ت  محدودة  مسؤولية  ذ ت  شركة 

 لشريك  لوحيد.
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دو ر  مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 
بويزكارن  تيموالي  جماعة  جر ر  أيت 

كلميم - 81053 كلميم  ملغرب
مسؤولية  ذ ت  شركة  تأسيس 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

3185
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   20
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.BATIMENT AGADIR BKD
مقاو1   : بإيجاز  غرض  لشركة 
-تجارة  أو  لبناء   ألعما1  ملتنوعة 

أجهزة  لحاسوب -  لتجارة  لحرة.
عنو ن  ملقر  الجتماعي : دو ر أيت 
جر ر جماعة تيموالي بويزكارن كلميم 

- 81053 كلميم  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : بوكيوض محمد   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 1000  : محمد  بوكيوض   لسيد 

بقيمة 100 درهم.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد بوكيوض محمد عنو يه) ( 
كلميم  تيموالي   جر ر  أيت  دو ر 

81053 كلميم  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد بوكيوض محمد عنو يه) ( 
كلميم  تيموالي   جر ر  أيت  دو ر 

81053 كلميم  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   07 بتاريخ  بكلميم    البتد ئية 

2021 تحت رقم 188.
615I

FICOMPTA

PROPHYMI
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FICOMPTA

 N° 6 RUE ABDELKRIM

 BENJELLOUN 2 EME  ETAGE

FES ، 30000، FES MAROC

PROPHYMI شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 9 

شارع  لجيش  مللكي  قامة  ألطلس - 

30000 فاس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

18013

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   1991 غشت   26

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.PROPHYMI

في  : مقاو1  بإيجاز  غرض  لشركة 

 ألشغا1  ملختلفة أو  لبناء ت 

تاجر  آلالت  لزر عية 

تاجر مستورد يبيع بالجملة.

 9 رقم   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

 - شارع  لجيش  مللكي  قامة  ألطلس 

30000 فاس  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 300.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  : يموري   عبد لوهاب   لسيد 

درهم   8.823,53 بقيمة  حصة   13

للحصة .

  : يموري   كما1  محمد   لسيد 

درهم   8.823,53 بقيمة  حصة   10

للحصة .

حصة   6   : يموري   فؤ د   لسيد 
بقيمة 8.823,53 درهم للحصة .

 لسيد يور لدين يموري  :  1 حصة 
بقيمة 8.823,53 درهم للحصة .

حصة   1   : يموري   جو د   لسيد 
بقيمة 8.823,53 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

يموري   عبد لوهاب   لسيد 
حي  تجزئة  لدولة   11 عنو يه) ( 
 ألد رسة طريق عين  لشقف  30000 

فاس  ملغرب.
يموري   كما1  محمد   لسيد 
حي  تجزئة  لدولة   11 عنو يه) ( 
 ألد رسة طريق عين  لشقف  30000 

فاس  ملغرب.
 لسيد فؤ د يموري  عنو يه) ( 11 
تجزئة  لدولة حي  ألد رسة طريق عين 

 لشقف  30000 فاس  ملغرب.
 لسيد يور لدين يموري  عنو يه) ( 
11 تجزئة  لدولة حي  ألد رسة طريق 

عين  لشقف  30000 فاس  ملغرب.
 لسيد جو د يموري  عنو يه) ( 11 
تجزئة  لدولة حي  ألد رسة طريق عين 

 لشقف  30000 فاس  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
يموري   عبد لوهاب   لسيد 
حي  تجزئة  لدولة   11 عنو يه) ( 
 ألد رسة طريق عين  لشقف  30000 

فاس  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
يناير   16 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

1995 تحت رقم 13/95.
616I

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

 اورمي هوم
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
 ستدر ك خطٍإ

بالجريدة  وقع  خطٍإ   ستدر ك 
 لرسمية

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 
 لوحيد

26 زيقة  بن كثير  قامة  لبستان 

 لطابق 3 رقم 2 ـ  ملعاريف ، 20330، 
 لد ر  لبيضاء  ملغرب

  ورمي هوم شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

 وعنو ن مقرها  إلجتماعي  لطابق 
زيقة   26، 2  قامة  لبستان  رقم   3
20110  لد ر   - كثيرـ  ملعاريف   بن 

 لبيضاء  ملغرب.
بالجريدة  وقع  خطٍإ  إستدر ك   
 لرسمية عدد 5666 بتاريخ 02 يوييو 

.2021
بدال من : مختصر تسميتها :  ورمي 

هوم
 ملعاريف ، 20330 

 إليد ع  لقايوني
باملحكمة  لتجارية بالد ر  لبيضاء
رقم  تحت   2021 ماي   01 بتاريخ 

16510
:  ورمي  تسميتها  مختصر   : يقرأ 

ORMI HOME هوم
 ملعاريف ،  20100

 إليد ع  لقايوني
باملحكمة  لتجارية بالد ر  لبيضاء 
رقم  تحت   2021 ماي   01 بتاريخ 

776958
 لباقي بدون تغيير.

617I

HOME COMPTA

 SOCIETE D›ORIENTATION
 ET GESTION DE

RESTAURATION EL OUIAM
إعالن متعدد  لقر ر ت

HOME COMPTA
 WIFAK 1 BD OUED OUARGHA

 N° 120 ETG 1 EL OULFA ،
20240، CASABLANCA MAROC
 SOCIETE D›ORIENTATION ET
 GESTION DE RESTAURATION
EL OUIAM »شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة«
وعنو ن مقرها  الجتماعي: حي 

 لتعاون مجموعة 5 زيقة 89 رقم 11 
حي  لحسني - 20210   لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.
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»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.98819

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

تم  تخاذ   2021 أبريل   08 في   ملؤرخ 

 لقر ر ت  لتالية: 

على  ينص  1:  لذي  رقم  قر ر 

ألحكام  لنظام  ألسا�سي  وفًقا  مايلي: 

للشركة ، يقرر  لجمع ما يلي:  لسيد 

 (1،000( ألف  يبيع  عفيفي  أحمد 

لكل  درهم   100.00 بقيمة  سهم 

ساهلي.  محمد  لصالح  لسيد  منها 

ألف  يبيع  كر بو  مصطفى   لسيد 

100.00 درهم  )1،000( سهم بقيمة 

عدد  محمد  لساهلي.  لصالح  لسيد 

حصة   )2000( ألفان   لحصص  

للو حدة بمبلغ  100.00 درهم  بقيمة 

مائتي ألف )200.000.00 درهم(.

قر ر رقم 2:  لذي ينص على مايلي: 

قرر  لجمع  حجز  لحصص  ملحددة 

في  ملقترحات  لتالية:   لسيد  أدياه 

محمد ساهلي …………. 2،000 سهم

قر ر رقم 3:  لذي ينص على مايلي: 

أحمد  قبل  لجمع  ستقالة  لسيد 

كاملة  ذمة  إبر ء  ويعطيه  عفيفي 

ونهائية.

قر ر رقم 1:  لذي ينص على مايلي: 

ساهلي  محمد  عين  لجمع  لسيد 

غير  لفترة  للشركة  وحيًد   مديًر  

محدودة.

قر ر رقم 5:  لذي ينص على مايلي: 

تتمتع  إلد رة بأوسع صالحيات  إلد رة 

تحفظ  أو  قيود  دون   ، و لتصرف 

وييابة  باسم  لشركة  للتصرف   ،

بجميع  ألطر ف  يتعلق  فيما  عنها 

مع   ، جميع  لظروف  في   ،  لثالثة 

يخصصها  مر عاة  لصالحيات  لتي 

عام  إلى  جتماع   
ً
صر حة  لقايون 

عادي. وبالتالي ، ستلتزم  لشركة بأي 

وكذلك  لعمليات   ، بها  يتعلق  عمل 

خال1  لتوقيع  لوحيد  من   ملالية 

للسيد محمد ساهلي ، بصفته  ملدير 

 لوحيد.

قر ر رقم 6:  لذي ينص على مايلي: 

سيتم تحويل  لشركة من شركة ذ ت 

ذ ت  شركة  إلى  محدودة  مسؤولية 

مسؤولية محدودة بمساهم وحيد.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

على  ينص  8:  لذي  بند  رقم  بند 

مايلي: مساهمات

على  ينص  9:  لذي  بند  رقم  بند 
مايلي: رأس  ملا1

على  ينص  7:  لذي  بند  رقم  بند 

مايلي:  إلد رة

15:  لذي ينص على  بند  بند رقم 

مايلي: صالحيات  إلد رة

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 12 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 778202.

618I

FMCOMPTA - Comptable Agréé

MADEM BUSINESS
إعالن متعدد  لقر ر ت

FMCOMPTA - Comptable Agréé

 Basma 1, GH5, Imm 26,

 Appt n°6 Ain Sebaa ، 20250،

Casablanca Maroc

MADEM BUSINESS »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد«

وعنو ن مقرها  الجتماعي: زيقة 7 

 لرقم 5  لطابق  لثاني  لشقة رقم 1 

سعادة سيدي  لبريو�سي - 20610 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.161737

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

تم  تخاذ   2021 أبريل   30 في   ملؤرخ 

 لقر ر ت  لتالية: 

قر ر رقم 1:  لذي ينص على مايلي: 

وثالثة  مائة  ثالثة  بيع  على   ملصادقة 

مملوكة  إجتماعية  حصة  وثالثون 

كوتلو  إلى  لسيد  لبنى  يافع  للسيدة 

صبيت كوخان.

قر ر رقم 2:  لذي ينص على مايلي: 

ذ ت  شركة  من  تحويل  لشركة 

إلى  وحيد  بشريك  محدودة  مسؤولية 

شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

على  ينص  3:  لذي  رقم  قر ر 

مايلي: تحيين وتبني  لقايون  ألسا�سي 

 لجديد للشركة ليتالئم مع  لتغيير ت 

 لسابقة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

على  ينص  7:  لذي  و   6 رقم  بند 

تغيير  لفصلين  لسادس  مايلي: 

من  لقايون  ألسا�سي  و لسابع 

مع  لتغيير ت  ليتالئم  للشركة 

 لسابقة

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

رقم  تحت   2021 ماي   17

.(778323(17906

619I

FLASH ECONOMIE

HUMAN LINK MAROC
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

HUMAN LINK MAROC

 شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

 مقرها  إلجتماعي: 7 إقامة ر مي 
زيقة سبتة  لطابق 2 رقم 8 - لد ر 

 لبيضاء 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

502619

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   26

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

تسمية  لشركة :

HUMAN LINK MAROC

بإيجاز:جميع  غرض  لشركة 

مع  لشركات  أنشطة  لتعاقد 

و لخدمات و إلد رة  لفنية

  ، FM ، ملساعدة  لفنية

  ملشورة ، يقل  ألجور ، ييابة عن 

أطر ف ثالثة لـ

و لقطاع  لثالث  و لبناء   لصناعة 

و لسيار ت  و لسياحة  و لفنادق 

و لصناعة  لزر عية  و لطير ن 
و لكيماوي

...مصنعي  ألسمنت و إلد رة. إلخ

وتقديم  مع  لشركات   لتعاقد 

خدمات متنوعة ؛

خارجية  بمصادر   الستعاية 

و لتسويق وخدمة  لعمالء

ر مي  إقامة   7  :   ملقر  الجتماعي 
-   لد ر   8 2 رقم  زيقة سبتة  لطابق 

 لبيضاء 

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة 

 500.000 :مبلغ رأسما1  لشركة: 

درهم، مقسم كالتالي  

 GO EXPANSION  لشركة  

MAROC

درهم   100 بقيمة  حصة   5000

للحصة 

و لعائلية  : ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة

كمسير وحيد للشركة   لسيد

Cédric LAMBERT

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 11 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء   لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 778051

650I

FOUZMEDIA

NUTRI-BEAUTY
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

NUTRI-BEAUTY  شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
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وعنو ن مقرها  إلجتماعي ز وية 
شارع موالي عبد هللا  وشارع   مللكة 
إيليز بيت  لطابق  ألو1  مكتب رقم 

2 - 11000  لقنيطرة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

60569
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   13
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. NUTRI-BEAUTY
تقديم   : بإيجاز  غرض  لشركة 
مجا1  لتخسيس  في   لخدمات 

و لرعاية .
شر ء وبيع مستحضر ت  لتجميل 

و ملكمالت  لغذ ئية 
 لرعاية  لطبية  لتجميلية 

جميع  تنفذ  أن  يمكنها  وكد لك 
بالغرض  عالقة  لها   لعمليات  لتي 
في  معه  تتو فق  و لتي   الجتماعي 
في  عليها  ظل  لشروط  ملنصوص 

 لنصوص  لتشريعية و لتنظيمية.
ز وية   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
شارع موالي عبد هللا  وشارع   مللكة 
إيليز بيت  لطابق  ألو1  مكتب رقم 2 

- 11000  لقنيطرة  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد  مللطف محسن عنو يه) ( 
 178 1  لشقة  عمارة   2238 تجزئة 

 لحد دة 11000  لقنيطرة  ملغرب.
د ود   يايت  سماح   لسيدة 

عنو يه) ( --- -- --  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد  مللطف محسن عنو يه) ( 
 178 1  لشقة  عمارة   2238 تجزئة 

 لحد دة 11000  لقنيطرة  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
11 ماي   البتد ئية بالقنيطرة  بتاريخ 

2021 تحت رقم -.

651I

BOULAHYA MOHAMED SARL-AU

 SCIERIE CONSORTS
ABDELLAOUI

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
قفل  لتصفية

BOULAHYA MOHAMED SARL-
AU

ص.ب : 895  مكناس ، 50000، 
مكناس  ملغرب

 SCIERIE CONSORTS
ABDELLAOUI شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي : كلم 2 
طريق مكناس - 51000 خنيفرة 

 ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.115

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تقرر   2021 أبريل   30 في   ملؤرخ 
 SCIERIE CONSORTS حل 
ذ ت  شركة   ABDELLAOUI
رأسمالها  مبلغ   ملسؤولية  ملحدودة 
مقرها  وعنو ن  درهم   600.000
 - مكناس  طريق   2 كلم   إلجتماعي 
 -1 يتيجة  خنيفرة  ملغرب   51000
على  و  قر ر  لتصفية  على   ملصادقة 

 لحساب  لنهائي للتصفية.   
- إقفا1 تصفية  لشركة.

- إبر ء  ملصفي..
و عين:

 .  .  .  . عنو يه) (  و   .   .  لسيد)ة( 
كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 
 2 كلم  وفي   2021 أبريل   30 بتاريخ 
خنيفرة   51000  - مكناس  طريق 

 ملغرب.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   11 بتاريخ  بخنيفرة    البتد ئية 

2021 تحت رقم 187.
652I

FUTURE CONSEIL

AJEBLI PRO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FUTURE CONSEIL
50 زيقة يوسف بن تاشفين  لطابق 

 ألو1 ، 26100، برشيد  ملغرب
AJEBLI PRO شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي  لطابق 
 ألر�سي 52 تجزئة  ملنزه برشيد - 

26100 برشيد  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

15169
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 ماي   05
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 AJEBLI : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.PRO
غرض  لشركة بإيجاز : 

مختلف  وتصدير   ستير د 
 لبضائع.

:  لطابق  عنو ن  ملقر  الجتماعي 
 - برشيد  تجزئة  ملنزه   52  ألر�سي 

26100 برشيد  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
310 حصة    :  لسيد سعيد فريد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 330   : عبد لنبي  جبلي    لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 330   : شوكان  يوسف   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 52 عنو يه) (  فريد   لسيد سعيد 

برشيد   26100 برشيد  تجزئة  ملنزه 

 ملغرب.

 لسيد عبد لنبي  جبلي  عنو يه) ( 

برشيد   1 لحسن  سيدي  تجزئة   93

26100 برشيد  ملغرب.

عنو يه) (  شوكان  يوسف   لسيد 

 26100 برشيد  ركر كة  تجزئة   331

برشيد  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 52 عنو يه) (  فريد   لسيد سعيد 

برشيد   26100 برشيد  تجزئة  ملنزه 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   19 بتاريخ  ببرشيد    البتد ئية 

2021 تحت رقم 617.

653I

A&O

SOLVEIL
إعالن متعدد  لقر ر ت

A&O

 AVENUE MERS SULTAN ، 26

20250،  لد ر  لبيضاء  ملغرب

SOLVEIL »شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة ذ ت  لشريك  لوحيد«

وعنو ن مقرها  الجتماعي: 23 زيقة 

بوريد  لطابق 3  لصخور  لسود ء - 

20303  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.181665

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 05 أبريل 2021

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 

قر ر رقم 1:  لذي ينص على مايلي: 

تفويت 1000 حصة من طرف  لسيد 
في  لشركة   يملكها  زياد  لحومة  لتي 

و  جو د  لحومة  لفائدة  لسيد ن 

500 حصة   لحسين صاحب بمعد1 

لكل منهما 
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قر ر رقم 2:  لذي ينص على مايلي: 
من  زياد  لحومة   ستقالة  لسيد 

مهامه كمسية للشركة
قر ر رقم 3:  لذي ينص على مايلي: 
و  جو د  لحومة  تعيين   لسيد ن 
للشركة  مسير ن  صاحب   لحسين 

ملدة غير محدودة
قر ر رقم 1:  لذي ينص على مايلي: 
صياغة  لقايون  السا�سي   عادة 

للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
بند رقم 7:  لذي ينص على مايلي:  
500 حصة +  + لسيد جو د  لحومة 

 لسيد  لحسين صاحب 500 حصة
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 10 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 777692.
651I

BUSINESS CENTER.COM

INFINIDATA
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

BUSINESS CENTER.COM
شارع عبد  ملومن رقم 236 إقامة 

ف 8  لطابق  لثاني رقم 6 ، 20390، 
 لد ر لبيضاء  ملغرب

INFINIDATA شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد)في 

طور  لتصفية(
وعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع 

 يفا 5  لطابق سفلي  شارع لحسن 
 لبصري - 20390  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.102925

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
حل  تقرر   2021 أبريل   26 في   ملؤرخ 
ذ ت  محدودة  مسؤولية  ذ ت  شركة 
 لشريك  لوحيد INFINIDATA  مبلغ 
وعنو ن  درهم   10.000 رأسمالها 
مقرها  إلجتماعي شارع  يفا 5  لطابق 
 - لحسن  لبصري  شارع  سفلي  

20390  لد ر  لبيضاء  ملغرب يتيجة 

1 : عدم تحقيق غرض  لشركة 

عدم تحقيق رقم  ملعامالت .

شارع  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 

لحسن  شارع  سفلي   5  لطابق   يفا 

20390  لد ر  لبيضاء   -  لبصري  

 ملغرب. 

و عين:

و  سقا1  رياض     لسيد)ة( 

فرنسا   11111 فرنسا  عنو يه) ( 

فرنسا كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 19 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 778826.

655I

STE FIDUCIAIRE WISLANE

STE MIMI PUB
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

STE FIDUCIAIRE WISLANE

 N°12 BIS, LOT CADEM,

 OUISLANE, MEKNES ، 50080،

MEKNES MAROC

STE MIMI PUB شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 912، 

تجزئة رياض ويسالن 1، ويسالن - 

50080 مكناس  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.39837

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تمت   2019 مارس   20 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :

بن  مريم  )ة(   تفويت  لسيد 

من  190 حصة  جتماعية   ملحجوب 

أصل 1.000 حصة لفائدة   لسيد )ة( 

رضو ن بايز  بتاريخ 20 مارس 2019..

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   07 بتاريخ  بمكناس    لتجارية 

2021 تحت رقم 2301.
656I

STE FIDUCIAIRE WISLANE

STE MIMI PUB
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

توسيع نشاط  لشركة 

STE FIDUCIAIRE WISLANE
 N°12 BIS, LOT CADEM,

 OUISLANE, MEKNES ، 50080،
MEKNES MAROC

STE MIMI PUB شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  الجتماعي رقم 912، 
تجزئة رياض ويسالن 1، ويسالن - 

50080 مكناس  ملغرب.
توسيع نشاط  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.39837

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تمت   2019 مارس   20 في   ملؤرخ 
نشاط  إلى  إضافة  ألنشطة  لتالية 

 لشركة  لحالي :
أشغا1 يجارة  أللومنيوم.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني   
ماي   07 بتاريخ  بمكناس    لتجارية 

2021 تحت رقم 2301.
657I

BUSINESS CENTER.COM

MAËSS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

BUSINESS CENTER.COM
شارع عبد  ملومن رقم 236 إقامة 

ف 8  لطابق  لثاني رقم 6 ، 20390، 
 لد ر لبيضاء  ملغرب

MAËSS شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة)في طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 13 منطقة 
صناعية والد صالح مجمع 3-1 

بوسكورة  - 20390  لد ر  لبيضاء 
 ملغرب.

حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.116839

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

حل  تقرر   2021 أبريل   19 في   ملؤرخ 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 

 100.000 رأسمالها  مبلغ    MAËSS

 13 مقرها  إلجتماعي  وعنو ن  درهم 

مجمع  صالح  والد  صناعية  منطقة 

20390  لد ر   - بوسكورة    1-3

عدم   :  1 يتيجة   لبيضاء  ملغرب 

تحقيق غرض  لشركة.

 13 ب  مقر  لتصفية  حدد  و 

مجمع  صالح  والد  صناعية  منطقة 

20390  لد ر   - بوسكورة    1-3

 لبيضاء  ملغرب. 

و عين:

و  بدر    لعمر وي   لسيد)ة( 

 70 عمارة  سيتي  كولف  عنو يه) ( 

5  ملدينة  لخضر ء  شقة   2 طابق    

20390  لد ر  لبيضاء  ملغرب 

كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 19 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 778828.

658I

STE FIDUCIAIRE WISLANE

STE MIMI PUB
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

STE FIDUCIAIRE WISLANE

 N°12 BIS, LOT CADEM,

 OUISLANE, MEKNES ، 50080،

MEKNES MAROC

STE MIMI PUB شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 16، 

تجزئة الفارج، ويسالن، - 50080 

مكناس  ملغرب.
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تحويل   ملقر  الجتماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.39837

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

 ملؤرخ في 20 مارس 2019 تم  تحويل  

من  للشركة   ملقر  الجتماعي  لحالي 

ويسالن،  الفارج،  تجزئة   ،16 »رقم 

»رقم  إلى  مكناس  ملغرب«   50080  -

 ،1 ويسالن  رياض  تجزئة   ،912

ويسالن - 50080 مكناس   ملغرب«.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   07 بتاريخ  بمكناس    لتجارية 

2021 تحت رقم 2301.

659I

COMPTABLE

HFFMAAN STAR
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تغيير تسمية  لشركة

COMPTABLE

 N°39 ABDELAZIZ 3TOUARGA

 MEKNES N°39 ABDELAZIZ

 3TOUARGA MEKNES، 55000،

MEKNES MAROC

HFFMAAN STAR شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

 N 28 RUE وعنو ن مقرها  الجتماعي

 1 HAY EL WAHDA 1 MEKNES  -

.50000 MEKNES MAROC

تغيير تسمية  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

50837

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تغيير  تم   2021 أبريل   26 في   ملؤرخ 

 HFFMAAN« من  تسمية  لشركة 

 TRANS MIMIH« إلى   »STAR

. »EXPRESS

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   17 بتاريخ  بمكناس    لتجارية 

2021 تحت رقم 2126.

660I

STE FIDLAMIAE SARL

BENNEG
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

STE FIDLAMIAE SARL

 RUE TABARIA IMM 1 APPT 9 3

 EME ETAGE RUE TABARIA IMM

 4 APPT 9 3 EME ETAGE، 10000،

RABAT MAROC

BENNEG شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 15 شارع 

 ألبطا1 رقم 1 أكد 1 - 10000 

 لرباط  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

152099

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   07

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.BENNEG

غرض  لشركة بإيجاز : -  لتجارة

أو  جميع  ألصناف  وبيع  شر ء   -

 ملنتجات  ملتنوعة.

- أعما1 متنوعة.

-  قتناء،  ستئجار،  ستير د جميع 

 ألجهزة،  ملو د،  آلالت،  ملنتجات 

من  ألجهزة  غيرها  أو  و ملو د  لخام 

 لالزمة لتحقيق  لهدف  الجتماعي..

عنو ن  ملقر  الجتماعي : 15 شارع 

 10000  - أكد 1   1 رقم   ألبطا1 

 لرباط  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : بندريس  وليد   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  بندريس  وليد   لسيد 

  21/22 رقم  تاركة  تجزئة  لهرو�سي 

10000 مر كش  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو يه) (  بندريس  وليد   لسيد 

  21/22 رقم  تاركة  تجزئة  لهرو�سي 

10000 مر كش  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   19 بتاريخ  بالرباط    لتجارية 

2021 تحت رقم 111736.

661I

jilovta sarl

SECRET CASH
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

jilovta sarl

 hay el wifak elhassani rue AL

 ONS  7 n° 15 ، 60030، OUJDA

MAROC

secret cash  شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي حي 

 لحكمة طريق  لبسمة رقم 01  - 

60000 وجدة  ملغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.33021

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تعيين  تم   2021 مارس   26 في   ملؤرخ 

للشركة  لسيد)ة(  جديد  مسير 

 بر هيم يور لدين  كمسير وحيد تبعا 

لقبو1  ستقالة  ملسير.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

أبريل   28 بتاريخ  بوجدة    لتجارية 

2021 تحت رقم 1603.

662I

PREMIUM FINANCE

 STATION ASSANFOU AL
BARAKA

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

PREMIUM FINANCE

  APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE

 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 STATION ASSANFOU AL

BARAKA  شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 252 قطاع 

039220 تجزئة خليل 1  ملحاميد  - 

10000 مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

111955

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   07

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

 STATION ASSANFOU AL

. BARAKA

غرض  لشركة بإيجاز : 

محطة وقود.

تنظيف فرش  لسيار ت.

تشغيل مطعم مقهى..

 252  : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

 1 خليل  تجزئة   039220 قطاع 

 ملحاميد  - 10000 مر كش  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 950   : بويحبان  رشيد   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
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حصة   50   : بزي  محمد   لسيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  بويحبان  رشيد   لسيد 
 252 رقم   1 تجزئة  لخليل   سكجور 

10000 مر كش  ملغرب.

عنو يه) (  بزي  محمد   لسيد 

دو ر لحمينات  والد حسون  لويد ن  

10000 مر كش  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو يه) (  بويحبان  رشيد   لسيد 
 252 رقم   1 تجزئة  لخليل   سكجور 

10000 مر كش  ملغرب

عنو يه) (  بزي  محمد   لسيد 

دو ر لحمينات  والد حسون  لويد ن 

10000 مر كش  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   18 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 121113.

663I

FOUZMEDIA

SALAM 1 ECO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

SALAM 1 ECO شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 59 شارع 

موالي عبد لعزيز إقامة موالي 

عبد لعزيز  لرقم 1 - 11000 

 لقنيطرة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

60211

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   13

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.SALAM 1 ECO
في  : مقاو1  بإيجاز  غرض  لشركة 

 لنظافة
مقاو1 في يقل  لسلع.

 59  : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
إقامة  عبد لعزيز  موالي  شارع 
 11000  -  1 عبد لعزيز  لرقم  موالي 

 لقنيطرة  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 10.000 رأسما1  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو يه) (  محمد  شفيق   لسيدة 

سيدي يحيى  لغرب -- --  ملغرب.
عنو يه) (  سكينة  زد ك   لسيد 

سيدي يحيى  لغرب -- --  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (  محمد  شفيق   لسيد 

سيدي يحيى  لغرب -- --  ملغرب
عنو يه) (  سكينة  زد ك   لسيدة 

سيدي يحيى  لغرب -- --  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 البتد ئية بالقنيطرة  بتاريخ 20 أبريل 

2021 تحت رقم -.
661I

BUSINESS CENTER.COM

ALIAS INFORMATIQUE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

BUSINESS CENTER.COM
شارع عبد  ملومن رقم 236 إقامة 

ف 8  لطابق  لثاني رقم 6 ، 20390، 
 لد ر لبيضاء  ملغرب

ALIAS INFORMATIQUE شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي  قامة 17 
شارع بشير لعلج رقم 21 - 20390 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

تحويل   ملقر  الجتماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.161591
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تحويل   تم    2021 ماي   06 في   ملؤرخ 
من  للشركة   ملقر  الجتماعي  لحالي 
 21 17 شارع بشير لعلج رقم  » قامة 
إلى  - 20390  لد ر  لبيضاء  ملغرب« 
28 شارع  لو زيز طابق  »مركز زوريخ 
2 مكتب 22  - 20390  لد ر  لبيضاء  

 ملغرب«.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 19 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 778827.
665I

FOUZMEDIA

» ATRS TRANS« 
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 »ATRS TRANS «   شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي 59 إقامة 
موالي عبد  لعزيز شارع موالي عبد 
 لعزيز رقم 1. - 11000  لقنيطرة 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
60293

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 يناير   27
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 ATRS«  : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.  » TRANS

تهدف   : بإيجاز  غرض  لشركة 

 لشركة أساسا إلى يقل  ملستخدمين؛

جميع  لعمليات  عامة،  وبصفة 

 لتجارية،  لصناعية،  ملالية  لعقارية 

منقولة  ملرتبطة  أو  لغير   ملنقولة 

مباشرة  غير  أو  مباشرة  بصفة 

باألهد ف  ملحددة أعاله أو بأي هدف 

آخر يعطي أفضلية لتطور  لشركة.

.عنو ن  ملقر  الجتماعي : 59 إقامة 

عبد  موالي  عبد  لعزيز شارع  موالي 

11000  لقنيطرة   -  .1 رقم   لعزيز 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد ياسين  لعطافي  عنو يه) ( ، 
إقامة  لبكوري  زيقة  لقا�سي عياض 

3  لطابق 1 شقة 8،  -- طنجة  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد ياسين  لعطافي  عنو يه) ( ، 
إقامة  لبكوري  زيقة  لقا�سي عياض 

3  لطابق 1 شقة 8،  -- طنجة  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 البتد ئية بالقنيطرة  بتاريخ 26 أبريل 

2021 تحت رقم -.

666I

مكتب عاد1  ليعقوبي

 MAKHLOUFY FERRAILLE,
SARL-AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

مكتب عاد1  ليعقوبي

51 شارع  لحرية  لطابق 1 رقم 

 TANGER ،90000 ،7 طنجة

MAROC

 MAKHLOUFY FERRAILLE,

SARL-AU شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
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وعنو ن مقرها  إلجتماعي ساحة 
 بر هيم  لرود ني، زيقة السينا، 

إقامة بيطهوفن 2  لطابق 3 رقم 82 
طنجة 90000 طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
116201

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   22
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 
 MAKHLOUFY FERRAILLE,

.SARL-AU
غرض  لشركة بإيجاز : إن  لشركة 
لها كهدف لحسابها  لخاص باملغرب و 
بكل  لبلد ن  ألخرى،  لحساب  لغير 
أشخاص  مع  باملشاركة  أو  وحدها 
أو  عتباريين  ألنشطة  طبيعيين 

 لتالية:
أيو ع  لتجارة  كل   : أساسا 
لكل  بالجملة  بالجملة،  لتجارة 
و  لبقايا  لصناعية،   ملتالشيات 
لكل  ملحروقات  بالجملة   لتجارة 
أو  معديية  سو ء  و  ملو د  ملشابهة، 

خشبية أو مماثلة.
و  مو د  لبناء  كل  في   التجار 
و  لتجهيز ت  لصحية،   لعقاقير 
و  و  لكهرباء  أدو ت  لترصيص 
وكل  كل  ملو د  لكيماوية   لتسخين، 

 ملو د  ملماثلة.
 لتجارة في كل  ملخلفات  لصناعية 

و غيرها.
و  شر ء  و  لتصدير،   الستير د 
بيع،  لعمولة،  لتوزيع،  لتمثيل، 
و  لتجارة   لوديعة،  لتجارة  لدولية 
و  و  ألدو ت  لكل  ملو د  عامة  بصفة 

 آلآلت، و ملعد ت.
و  كل  ملو د  تصدير  و   ستر د 
و  ملعد ت  لصناعية  لتي   ألدو ت 

من  ألهد ف  لسالف  بأي  تتعلق 
ذكرها.

كل  لعمليات   : عموما  وأكثر 
 لتجارية،  لصناعية و  ملالية، عقارية 
بطريقة  تتعلق  عقارية  لتي  غير  و 
من  بأي  مباشرة  غير  أو  مباشرة 
 ألهد ف  لسالف ذكرها و  ملماثلة أو 

 ملشابهة..
ساحة   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
 بر هيم  لرود ني، زيقة السينا، إقامة 
بيطهوفن 2  لطابق 3 رقم 82 طنجة 

90000 طنجة  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة سنة .
 10.000 رأسما1  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 100   : مخلوفي   لسيد  سماعيل 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
مخلوفي   لسيد  سماعيل 
عنو يه) ( حي بوحوت زيقة 60 رقم 5 

90000 طنجة  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
مخلوفـــــــي   لسيد  سماعيل 
عنو يه) ( حي بوحوت زيقة 60 رقم 5 

90000 طنجة  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   06 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 212176.
667I

achaa lahcen

STE GENERATIONS BTP
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

achaa lahcen
 RES. EL BAKOURI, REZ DE

 CHAUSSEE, N°11 RUE KHALID
 BEN EL OUALID, GUELIZ،

40000، MARRAKECH MAROC
STE GENERATIONS BTP شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي  ملسار 
 لتجزئة رقم 780 ،  لشقة رقم 01 ، 
 لطابق  ألو1 ، طريق  سفي مر كش 

- 10000 مر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
111817

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 ماي   06
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.GENERATIONS BTP
-تأجير   : بإيجاز  غرض  لشركة 

 ملعد ت و الليات
-أعما1 متنوعة وأعما1 إنشائية

-يقل  لبضائع لحساب  لغير.
:  ملسار  عنو ن  ملقر  الجتماعي 
 لتجزئة رقم 780 ،  لشقة رقم 01 ، 
 لطابق  ألو1 ، طريق  سفي مر كش - 

10000 مر كش  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
رأسما1  لشركة:   مبلغ 

1.000.000 درهم، مقسم كالتالي:
 10.000   :  لسيد  لحد ني حميد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو يه) (  حميد   لسيد  لحد ني 
 قامة  لفضل  لعمارة 1 28 رقم 201 

مر كش 10000 مر كش  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (  حميد   لسيد  لحد ني 
 قامة  لفضل  لعمارة 1 28 رقم 201 

مر كش 10000 مر كش  ملغرب
تم  إليد ع  لقايوني ب-  بتاريخ 12 

ماي 2021 تحت رقم 123998.
668I

FIDUCIAIRE AL MOUSSANADA

BATI SLIM TRAVAUX
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL MOUSSANADA

  HAY TARGA 870

 -MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

شركة   BATI SLIM TRAVAUX

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

تجزئة  مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 

 - مر كش   151 رقم   لحسن  لثاني 

10000  مر كش   ملغرب

مسؤولية  ذ ت  شركة  تأسيس 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

111675

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 مارس   23

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 BATI  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.SLIM TRAVAUX

أشغا1   : بإيجاز  غرض  لشركة 

entrepreneur de(  مختلفة و لبناء

.travaux divers ou

تجزئة   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

 - مر كش   151 رقم   لحسن  لثاني 

10000  مر كش   ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

موالي  لحسين   سليماني   لسيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
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و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

موالي  لحسين  سليماني   لسيد 
عنو يه) ( دو ر تكوتار فاسكا  سيدي 
 10000 د ود  يت  ورير  لحوز 

مر كش   ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
موالي  لحسين  سليماني   لسيد 
عنو يه) ( دو ر تكوتار فاسكا  سيدي 
 10000 د ود  يت  ورير  لحوز 

مر كش  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   07 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 123859.
669I

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

KARAM NAHLA
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

ESPACE COMPTA ET CONSEIL
8 شارع فاس  لطابق  ألو1 رقم 1 ، 

90000، طنجة  ملغرب
KARAM NAHLA شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي فيال وفاء 
بوكنون أصيلة - 90050 أصيلة 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
967

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 فبر ير   23
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.KARAM NAHLA

و  :  يجاز  بإيجاز  غرض  لشركة 

 ستغال1 مشاريع فالحية.

عنو ن  ملقر  الجتماعي : فيال وفاء 

أصيلة   90050  - أصيلة  بوكنون 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد عبد لعزيز برحما :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد عبد لعزيز برحما عنو يه) ( 
27 زيقة  لهيثم طابق 2 رقم 9 عمارة 

طنجة   90000  ألشغا1  لعمومية 

 ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو يه) (  محمد  لطويل   لسيد 

حي  مغوغة  لجديدة  90000 طنجة 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

أبريل   16 بتاريخ  باصيلة    البتد ئية 

2021 تحت رقم 101.

670I

FLASH ECONOMIE

FIG INVEST
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FIG INVEST

شركة ذ ت مسؤولية محدودة

 مقرها  إلجتماعي: 1 زيقة  لثريا 

 لطابق 1 -   لد ر  لبيضاء

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

502617

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لقايون  تم   2021 ماي   03

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

FIG INVEST : تسمية  لشركة 

غرض  لشركة بإيجاز :  الستحو ذ 

على حصة في جميع  لشركات  ملالية 

و لصناعية و لتجارية

إد رة وتنظيم هذه  ملقتنيات

جميع  لهيئات  في   ملشاركة 

 إلد رية للشركات  ملذكورة

لألور ق  ملالية  إد رة  ملحافظ 

عن  أو  ألور ق  ملالية  لصادرة 

 ألشخاص  العتباريين

جميع  لشركات  لتجارية  إنشاء 

لها  و لترويج  و ملالية  و لصناعية 

وإد رة  ألور ق  ملالية  لقابلة للتحويل 

على  ألور ق  وكذلك جميع  لعمليات 

عادة  بها  تقوم  و لتي   ملالية  ملذكورة 

 لشركات  ملالية

زيقة   1  : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

 لثريا  لطابق 1 -  لد ر  لبيضاء

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة 

رأسما1  لشركة:  مبلغ 

10.000.000 درهم، مقسم كالتالي :

 2.000  : عمرو  عبد  لباقي   لسيد 

حصة

 2.000  : حدو   لسيدة  لسعدية 

حصة

 لسيد يبيل عمرو : 1.500 حصة

 لسيد  مين عمرو : 1.500 حصة 

 لسيدة يورة عمرو : 1.500 حصة 

 1.500  : عمرو   لسيدة  يمان 

حصة

و لعائلية   ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة

  لسيد عبد  لباقي عمرو و  لسيد 

يبيل عمرو 

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 11 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء   لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 778055

671I

CAFE RESTAURANT MARKOU

PLANETE
فسخ عقد تسيير حر ألصل تجاري 

) ألشخاص  ملعنويون(
فسخ عقد تسيير حر ألصل تجاري

 PLANETE
بمقت�سى   لجمع  لعام  الستثنائي 
PLANETE 21  لكائن  لشركة شركة 
زيقة   61  : ب  مقرها  الجتماعي 
جليز  مللك  ملسمى  بن  حمد  رحا1 
 لسباعية  - 10000  مركش   ملغرب 

 ملؤرخ في 18 ماي 2021 تقرر مايلي:
 فسخ عقد  لتسيير  لحر لألصل 
 لتجاري  لكائن ب : 61 زيقة رحا1 بن 
جليز  مللك  ملسمى  لسباعية   حمد 
،  ملوقع  مركش  ملغرب   10000  -
 PLANETE شركة  شركة  طرف  من 
لألصل  لتجاري  مالكة  بصفتها   :  21
و  حمد  شرو  عبد  لرحيم  شركة  و 

ملغاغ بصفتها مسيرة حرة.
672I

gest consultants

تروست كال
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

gest consultants
15 زيقة  لقا�سي إلياس  ملعاريف 
 لد ر  لبيضاء، 20100،  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب
تروست كا1 شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد)في 

طور  لتصفية(
وعنو ن مقرها  إلجتماعي 196 مرس 
 لسلطان  - 20100  لد ر  لبضاء 

 ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.17931

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تقرر   2021 أبريل   08 في   ملؤرخ 
محدودة  مسؤولية  ذ ت  شركة  حل 
تروست  ذ ت  لشريك  لوحيد 
درهم   10.000 رأسمالها  مبلغ  كا1  
196 مرس  وعنو ن مقرها  إلجتماعي 

20100  لد ر  لبضاء   -  لسلطان  

 ملغرب يتيجة 1 :  زمة  قتصادية.
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 196 ب  مقر  لتصفية  حدد  و 

20100  لد ر   - مرس  لسلطان  

 لبضاء  ملغرب. 

و عين:

و  غرباوي  حسن    لسيد)ة( 

9  بو  ملحاسن  لرو ني  عنو يه) ( 

ش 7  ملعاريف 20100  لد ر  لبضاء 

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود   

على  لصالحيات  ملخولة   ملفروضة 

تبليغ  محل  و  محل  ملخابرة  لهم 

 لعقود و  لوثائق  ملتعلقة بالتصفية 

: 196 مرس  لسلطان 

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 17 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 778288.

673I

PARA UNIVERSITAIRE

H.B EXTRAV
إعالن متعدد  لقر ر ت

H.B EXTRAV

MEKNES ، 50000، مكناس 

 ملغرب

H.B EXTRAV »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مقرها  الجتماعي: مجموعة 

6، رقم 35، دو ر جديد،  - - مكناس 

 ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.17113

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

تم  تخاذ   2020 يويبر   19 في   ملؤرخ 

 لقر ر ت  لتالية: 

على  ينص  و حد:  لذي  رقم  قر ر 

مايلي: بيع جميع حصص  لشركة من 

طرف عاد1  لبوعناني و خالد لهريدي 

لفائدة  لسيدة يورة بلحاج.

ينص  رقم  ثنان:  لذي  قر ر 

تحويل  لشكل  لقايوني  مايلي:  على 

مسؤولية  د ت  شركة  للشركة  لى 
قبو1  و  وحيد  بشريك  محدودة 

شريكة وحيدة  لسيدة يورة بلحاج.

على  ينص  ثالثة:  لذي  رقم  قر ر 

جميع  ملسييرين  مايلي:  ستقالة 

يورة  تعيين  لسيدة  و   لسابقين 

بلحاج مسيرة جديدة للشركة.

على  ينص  أربعة:  لذي  رقم  قر ر 

مايلي: تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة 

 لى  ملقر  لجديد رقم 312، زيقة 11، 

حي  الطلس 1، مكناس

ينص  خمسة:  لذي  رقم  قر ر 

نشاطات  لشركة  تغيير  مايلي:  على 

و  لبناء،  لتصبح:  الشغا1  ملختلفة 

 لطعامة،  ملتاجرة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

بند رقم 2  لهدف  الجتماعي:  لذي 

مايلي:  لهدف  الجتماعي  على  ينص 

للشركة :  الشغا1  ملختلفة و  لبناء، 

 لطعامة،  ملتاجرة....

5  ملقر  الجتماعي:  لذي  بند رقم 

رقم  مقر  لشركة:  مايلي:  على  ينص 

 ،1 حي  الطلس   ،11 زيقة   ،312

مكناس

بند رقم 7 ر سما1  لشركة :  لذي 

ر سما1  لشركة  مايلي:  على  ينص 

 1000 مقسمة  لى  درهم   100000

حصة تعود كاملة  لي يورة بلحاج

بند رقم 1  لشكل  لقايوني :  لذي 

مايلي:  لشكل  لقايوني  على  ينص 

محدودة  ملسؤولية  شركة  للشركة: 

بشريك وحيد

بند رقم 15  لتسيير :  لذي ينص 

طرف  من  تسير  لشركة  مايلي:  على 

 لسيدة يورة بلحاج ملدة غير محددة 

توقع من  و  جميع معامالت  لشركة 

طرفها

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

دجنبر   07 بتاريخ  بمكناس    لتجارية 

2021 تحت رقم 1078.

671I

FOUZMEDIA

BUILDEX TRAVAUX
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

BUILDEX TRAVAUX شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي  لطابق 

 ألر�سي عمارة بن عمر  لرقم 1111 

لوفالون - 11000  لقنيطرة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

51721

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2019 فبر ير   27

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.BUILDEX TRAVAUX

في  : مقاو1  بإيجاز  غرض  لشركة 

 ألشغا1  ملختلفة وأشغا1  لبناء.

:  لطابق  عنو ن  ملقر  الجتماعي 

 1111 عمر  لرقم  بن  عمارة   ألر�سي 

لوفالون - 11000  لقنيطرة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد  لحسن شهبوني عنو يه) ( 

مركز ز كورة -- سيدي قاسم  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد  لحسن شهبوني عنو يه) ( 

مركز ز كورة -- سيدي قاسم  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 06 بتاريخ  بالقنيطرة    البتد ئية 

مارس 2019 تحت رقم -.

675I

FOUZMEDIA

CAFE LAAYAIDA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

CAFE LAAYAIDA شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي  لرقم 

1688 سيدي عبدهللا - --- سال 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

33617

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 يناير   29

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 CAFE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.LAAYAIDA

:  ستغال1  بإيجاز  غرض  لشركة 

مقهى.

:  لرقم  عنو ن  ملقر  الجتماعي 

سال   ---  - عبدهللا  سيدي   1688

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
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محمد  والد  لصافي   لسيد 

عنو يه) ( حي  المل 2 لعيايدة --- سال 

 ملغرب.

عبد لغني  والد  لصافي   لسيد 

عنو يه) ( حي  المل 2 لعيايدة --- سال 

 ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عبد لغني  والد  لصافي   لسيد 

عنو يه) ( حي  المل 2 لعيايدة --- سال 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

06 ماي   البتد ئية بالقنيطرة  بتاريخ 

2021 تحت رقم -.

676I

PRYMER

PRYMER
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

PRYMER

 QU OLD MIMOUN RUE 06  N

 05 NADOR ، 62000، NADOR

MAROC

PRYMER شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي حي  والد 

بوطيب شارع 21 رقم 22  لناظور - 

NADOR MAROC 62000

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

22113

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   10

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.PRYMER

 -  : بإيجاز  غرض  لشركة 
 COMMERCIALISATION DES
 PRODUITS COSMETIQUES ET

COMPLEMENT ALIMENTAIRE
IMPORT EXPORT -

عنو ن  ملقر  الجتماعي : حي  والد 
 - 22  لناظور  رقم   21 شارع  بوطيب 

.NADOR MAROC 62000
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 20.000 رأسما1  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 100   : ملر بط  عبد  لنور   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 لسيد ياسين طاهر :  100 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد عبد  لنور ملر بط عنو يه) ( 
 62000 شيكر  لناظور  بني   غبا1 

.nador maroc
 لسيد ياسين طاهر عنو يه) ( حي 
 والد ميمون شارع 6 رقم 05  لناظور 

.nador maroc 62000
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد عبد  لنور ملر بط عنو يه) ( 
 62000 شيكر  لناظور  بني   غبا1 

nador maroc
 لسيد ياسين طاهر عنو يه) ( حي 
 والد ميمون شارع 6 رقم 05  لناظور 

nador maroc 62000
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   07 بتاريخ  بالناضور    البتد ئية 

2021 تحت رقم 913.
677I

STE FIDLAMIAE SARL

LES SAVEURS D'INELIA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

STE FIDLAMIAE SARL
 RUE TABARIA IMM 1 APPT 9 3
 EME ETAGE RUE TABARIA IMM
 4 APPT 9 3 EME ETAGE، 10000،

RABAT MAROC

LES SAVEURS D'INELIA شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي : مسجد 
لال خديجة سكتور 21 متجر 3 حي 
 لرياض - 10000  لرباط  ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.81115
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
حل  تقرر   2021 أبريل   22 في   ملؤرخ 
شركة   LES SAVEURS D’INELIA
مبلغ  ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 
وعنو ن  درهم   100.000 رأسمالها 
مقرها  إلجتماعي مسجد لال خديجة 
حي  لرياض   3 متجر   21 سكتور 
 -1 يتيجة  10000  لرباط  ملغرب   -

عدم بلوغ  ألهد ف
- ضعف  ملردودية.

و عين:
و  عثمان  بن  يو 1    لسيد)ة( 
 10 01 شارع محمد 6 كلم  عنو يه) ( 
10000  لرباط  دييا  عزيب  تجزئة 

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 
مسجد  وفي   2021 أبريل   30 بتاريخ 
حي   3 متجر   21 سكتور  خديجة  لال 

 لرياض - 10000  لرباط  ملغرب.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   19 بتاريخ  بالرباط    لتجارية 

2021 تحت رقم 111737.
678I

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

TINGIS GSM
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

ESPACE COMPTA ET CONSEIL
8 شارع فاس  لطابق  ألو1 رقم 1 ، 

90000، طنجة  ملغرب
TINGIS GSM شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي 18 محج 

ولي  لعهد قيسارية مفتاح  لخير رقم 
29 - 90000 طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

116063

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   19

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.TINGIS GSM

بائع   : بإيجاز  غرض  لشركة 

مستورد للهماتف و ملحقاتها.

عنو ن  ملقر  الجتماعي : 18 محج 

ولي  لعهد قيسارية مفتاح  لخير رقم 

29 - 90000 طنجة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : محمد  لخشين   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  محمد  لخشين   لسيد 

طاييكس  ولي  لعهد  قامة  شارع 

طنجة   90000  10 رقم   1  لطابق 

 ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو يه) (  محمد  لخشين   لسيد 

طاييكس  ولي  لعهد  قامة  شارع 

طنجة   90000  10 رقم   1  لطابق 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   05 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 212011.

679I
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STE FIDLAMIAE SARL

LES SAVEURS D'INELIA II
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

STE FIDLAMIAE SARL
 RUE TABARIA IMM 1 APPT 9 3
 EME ETAGE RUE TABARIA IMM
 4 APPT 9 3 EME ETAGE، 10000،

RABAT MAROC

LES SAVEURS D'INELIA II شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي : زيقة بهة 
عمارة 12 شقة 10 أكد 1 - 10000 

 لرباط  ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.89093

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
حل  تقرر   2021 أبريل   22 في   ملؤرخ 
شركة   LES SAVEURS D’INELIA II
مبلغ  ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 
وعنو ن  درهم   100.000 رأسمالها 
 12 بهة عمارة  مقرها  إلجتماعي زيقة 
10000  لرباط   - أكد 1   10 شقة 
 ملغرب يتيجة 1- عدم بلوغ  ألهد ف

- ضعف  ملردودية.
و عين:

و  عثمان  بن  يو 1    لسيد)ة( 
 10 01 شارع محمد 6 كلم  عنو يه) ( 
10000  لرباط  دييا  عزيب  تجزئة 

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 
بهة  زيقة  وفي   2021 أبريل   30 بتاريخ 
 10000  - أكد 1   10 12 شقة  عمارة 

 لرباط  ملغرب.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   19 بتاريخ  بالرباط    لتجارية 

2021 تحت رقم 111738.
680I

STE FIDUCIAIRE WISLANE

STE MIMI PUB
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  لشكل  لقايوني للشركة

STE FIDUCIAIRE WISLANE

 N°12 BIS, LOT CADEM,
 OUISLANE, MEKNES ، 50080،

MEKNES MAROC
STE MIMI PUB شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

و عنو ن مقرها  الجتماعي رقم 912، 
تجزئة رياض ويسالن 1، ويسالن - 

50080 مكناس .
تحويل  لشكل  لقايوني للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.39837
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
2019 تم تحويل  20 مارس  في   ملؤرخ 
 لشكل  لقايوني للشركة من »شركة 
ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
ذ ت  ملسؤولية  »شركة  إلى   لوحيد« 

 ملحدودة«.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   07 بتاريخ  بمكناس    لتجارية 

2021 تحت رقم 2301.

681I

TANGER CONSULTING

إليت بربر
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

TANGER CONSULTING
شارع فاس زيقة مصر رقم 9 مكرر 

طنجة ، 90000، طنجة  ملغرب
إليت بربر شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 9 زيقة 
خليل مطر ن  لطابق  لسفلي رقم 

7  - 90000 طنجة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
116139

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   20
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
إليت   : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

بربر.
صالون   : بإيجاز  غرض  لشركة 

للحالقة و  لتجميل.
زيقة   9  : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
  7 رقم  خليل مطر ن  لطابق  لسفلي 

- 90000 طنجة  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 10.000 رأسما1  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد  ملختار  لشعيري  أليدلو�سي 
درهم   100 بقيمة  حصة   100   :

للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد  ملختار  لشعيري  أليدلو�سي 
رقم  شارع  لحسن  لثاني  عنو يه) ( 

151  90000  طنجة  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد  ملختار  لشعيري  أليدلو�سي 
رقم  شارع  لحسن  لثاني  عنو يه) ( 

151  90000  طنجة  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   17 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 1551.
682I

PRO-ACCOUNTING

EMI F & B
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

PRO-ACCOUNTING
80 شارع موالي سليمان عين  لسبع 

، 20590،  لد ر  لبيضاء  ملغرب
EMI F & B شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي محل رقم 
6 و 7  لطابق  ألر�سي عمارة أ إقامة 

 لصباح 1 حي يعقوب  ملنصور - 

10120  لرباط  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

151615

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقايون  تم   2021 يناير   15

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 EMI F : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.& B

 - مقهى   : بإيجاز  غرض  لشركة 

مطعم - قاعة شاي - وجبات خفيفة.

عنو ن  ملقر  الجتماعي : محل رقم 

إقامة  أ  7  لطابق  ألر�سي عمارة  و   6

 - يعقوب  ملنصور  حي   1  لصباح 

10120  لرباط  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : إيمان   لسيدة  ألمر ني 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  إيمان   لسيدة  ألمر ني 

بهت  و د  زيقة   16 شقة   17 عمارة 

أكد 1  10090  لرباط  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو يه) (  إيمان   لسيدة  ألمر ني 

بهت  و د  زيقة   16 شقة   17 عمارة 

أكد 1  10090  لرباط  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

أبريل   27 بتاريخ  بالرباط    لتجارية 

2021 تحت رقم 113133.

683I
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STE SIMPLE CONSEIL SARL

DONVIP SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

STE SIMPLE CONSEIL SARL
 RDC N°11 RESIDENCE ATLAS
 RUE 12 OMAR BENJELLOUN

ATLAS FES. ، 30000، فاس  ملغرب
DONVIP SARL AU  شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع عبد 
 لكريم  لخطابي عمارة  بن موى�سى 
لكو ش  لطابق 2  فاس - 30000 

فاس   ملغرب .
تحويل   ملقر  الجتماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.6007
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
2021 تم  تحويل   21 أبريل   ملؤرخ في 
من  للشركة   ملقر  الجتماعي  لحالي 
عمارة  عبد  لكريم  لخطابي  »شارع 
فاس    2 لكو ش  لطابق  موى�سى   بن 
»حي  إلى   « فاس   ملغرب   30000  -
 15 موال ي يوسف تجزئة طامو رقم 
 ملدينة   لجديدة  تازة  - 35000 تازة   

 ملغرب ».
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 البتد ئية بتازة  بتاريخ 18 ماي 2021 

تحت رقم 271/2021.
681I

NEW C.A.A.T. Sarl Au

طريبق طرانس
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

NEW C.A.A.T. Sarl Au
 Av. la Montagne, Immeuble

 Chakroune n°11, 3° étage n°11
، 90040، Tanger Maroc
طريبق طر نس شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي حي  لعودة 

شارع تونس رقم 23  - 90080 
طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
115117

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 مارس   18
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 إلقتضاء بمختصر تسميتها : طريبق 

طر نس.
 : بإيجاز  غرض  لشركة 
و لنقل  لطرقي  لوطني   للوجيستيك 

و  لدولي للبضائع.
عنو ن  ملقر  الجتماعي : حي  لعودة 
شارع تونس رقم 23  - 90080 طنجة 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد محمد رضا  لطريبق :  310 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 لسيد عزيز  لطريبق :  330 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 لسيد بوتلوج محمد :  330 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
رضا  لطريبق  محمد   لسيد 
 11 زيقة  لال  لشافية  حي  عنو يه) ( 

رقم 2 90010 طنجة  ملغرب.
عنو يه) (  عزيز  لطريبق   لسيد 
 2 رقم   11 زيقة  لال  لشافية  حي 

90010 طنجة  ملغرب.
عنو يه) (  محمد  بوتلوج   لسيد 
حي فا1 فلوري زيقة 75 رقم 17 طابق 

2  90100 طنجة  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
رضا  لطريبق  محمد   لسيد 
 11 زيقة  لال  لشافية  حي  عنو يه) ( 

رقم 2 90010 طنجة  ملغرب.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
أبريل   16 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 211132.

685I

SUD EST CONSEIL

LIGNE CONTINUE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

SUD EST CONSEIL
 Immeuble Dahir B, Apt 16,

 Bd Hassan II,  Hay Hassani ،
40130، Marrakech maroc

LIGNE CONTINUE شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي عمارة 
2  لطابق  ألر�سي شقة 1 ج ه 9 

تجزئة نها ملحاميد - 10160 مر كش  
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
111111

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 مارس   29
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 LIGNE : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.CONTINUE
 ، :  لتجارة  بإيجاز  غرض  لشركة 

أشغا1 مختلفة  و  لبناء.
 2 : عمارة  عنو ن  ملقر  الجتماعي 
 لطابق  ألر�سي شقة 1 ج ه 9 تجزئة 
نها ملحاميد - 10160 مر كش   ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 331   :  لسيد  ليعقوبي  لحسين 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 333   :  لسيد  مريم  لحسين 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 لسيد شارد عبد هللا :  333 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد  ليعقوبي  لحسين 
عين  لسنة  عنو يه) (  ملحاميد 
 لشقة 3  لطابق 1 عمارة س  10160 

مر كش  ملغرب.
عنو يه) (   لسيد  مريم  لحسين 
 9 يهى  ملجموعة  إقامة   سكجور 
مر كش   10160  1 2  لشقة  عمارة 

 ملغرب.
عنو يه) (  هللا  عبد  شارد   لسيد 
132  سكجور  رقم  تجزئة  لرومية 

10160 مر كش  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد  ليعقوبي  لحسين 
عين  لسنة  عنو يه) (   ملحاميد 
 لشقة 3  لطابق 1 عمارة س مر كش 

10160 مر كش  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   03 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 123630.
686I

ديو ن  ملوثقة دعاء زروقي

ESPACE AL HANINE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

 الستـــــاذة دعــــــــاء زروقـي
مـــــــوثقـــــــة

وجدة، شارع  لدرفوفي، رقم 36، 
عمارة كوليزي،  لطابق  لثالث، رقم 

19
ESPACE AL HANINE«

» شركة ذ ت مسؤولية محدودة- 
 لشريك  لوحيد

بتاريخ  تفويت   عقد  بموجب   )1
جميع  بنقل  يتعلق   09/01/2021
ذ ت  ملسؤولية  حصص  لشركة 
 ملحدودة  ملسماة  » سباس  لحنين«  
درهم  ألف  مائة  ما1  رأس  ذ ت 
)100،000.00 درهم(  لتي يقع مقرها 
موالي  شارع  وجدة  في   الجتماعي 
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جمعية  ملسلمين  موقف   لحسن 
عبد  حنين  طرف  لسيد  من   لخيرية 
 إلاله - ألف )1000( حصة  جتماعية 
درهم(   100.00( درهم  مائة  بقيمة 
في  لشركة  ملذكورة  عاله  له  ملك 

لصالح  لسيدة حماوي يامنة.
في  مؤرخ  محضر  بموجب   )2
مسير   تقرر  ستقالة   2021/01/09
مجيد  الله  وهما  لسيد   لشركة 
لبطاقة  لتعريف  لوطنية   لحامل 
عبد  حنين  و لسيد   F 115058 رقم  
لبطاقة  لتعريف   إلاله  لحامل 
وتعيين   FC19281 رقم   لوطنية 
للشركة، وهي  لسيدة  مسيرة وحيدة 

حماوي يامنة.
- وضع قو يين جديدة متو ئمة.

سجل  في  تم  إليد ع  لقايوني   )3
رقم  تحت  بوجدة   ملحكمة  لتجارية 

1589 بتاريخ 27/01/2021.
 الستـاذة دعــــــاء زروقـــــي

687I

ديو ن  ملوثقة دعاء زروقي

BRAHIM HIMRI
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

 الستـــــاذة دعــــــــاء زروقـي
مـــــــوثقـــــــة

وجدة، شارع  لدرفوفي، رقم 36، 
عمارة كوليزي،  لطابق  لثالث، رقم 

19
BRAHIM HIMRI «

 » شركة ذ ت مسؤولية محدودة- 
 لشريك  لوحيد

في  مؤرخ  محضر  بموجب   )1
شركة  مدير  يقرر   ،13/01/2021
ذ ت  شركة  حيمري«  »إبر هيم 
بصفته  ملسير  محدودة-  مسؤولية 
يقل  ملكتب  ملسجل   لوحيد، 
للشركة من  ملقر  الجتماعي  لسابق: 
 2 رقم  وجدة،  لطريق  لرئيسية 
 لفايدة بني خالد  إلى  ملقر  الجتماعي 
رقم  تجزئة  لبستان   لجديد: وجدة، 

296 طريق  لعويية.

إنشاء  لقو يين  يقرر  ملدير   

بالشركة   ملنسقة  لجديدة  ملتعلقة 

 ملذكورة.

في  تم  إليد ع  لقايوني  تم   )2

سجل  ملحكمة  لتجارية بوجدة تحت 

رقم 1611. بتاريخ 05/03/202

 الستـاذة دعــــــاء زروقـــــي

688I

 MOHAMED EL KARRICHE COMPTABLE

AGREE

مازن كبيطال
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

 MOHAMED EL KARRICHE

COMPTABLE AGREE

شارع  ملغرب  لعربي رقم 2  لطابق 

 ألو1 تطو ن ، 93000، تطو ن 

 ملغرب

مازن كبيطا1 شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع 

 لرياض رقم 11 زياية تطو ن شارع 

 لرياض رقم 11 زياية تطو ن 93000 

تطو ن  ملغرب.

تحويل   ملقر  الجتماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.26915

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

2021 تم  تحويل   19 أبريل   ملؤرخ في 

من  للشركة   ملقر  الجتماعي  لحالي 

تطو ن  زياية   11 رقم  »شارع  لرياض 

تطو ن  زياية   11 رقم  شارع  لرياض 

»شارع  إلى  تطو ن  ملغرب«   93000

بلوك  إقامة  لبروج   لجيش  مللكي 

شارع  تطو ن   2 مكتب   871 رقم  أ 

أ  بلوك  إقامة  لبروج   لجيش  مللكي 

 93000 تطو ن   2 مكتب   871 رقم 

تطو ن   ملغرب«.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   06 بتاريخ  بتطو ن    البتد ئية 

2021 تحت رقم 1009.

689I

COMPTOIR DEROUA

COMPTOIR DEROUA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

COMPTOIR DEROUA شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 26 تجزئة 
بدر  لدروة - 26200  لدروة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
15033

 05 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى 
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل 
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   القتضاء 

.COMPTOIR DEROUA
:  ستير د  بإيجاز  غرض  لشركة 
وتسويق  ملعد ت  لصناعية 
و لكهرباء  ومستلزمات  ملباني 
و لصرف  لصحي ، وأدو ت  لحرفيين.
عنو ن  ملقر  الجتماعي : 26 تجزئة 

بدر  لدروة - 26200  لدروة  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 رأسما1  لشركة:  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
500 حصة   :  لسيد خالد  مسك 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 500  : يوسف  مسك   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو يه) (  خالد  مسك   لسيد 
تجزئة  والد  لطالب  شارع  لقدس 
رقم 657 عين  لشق 20160  لبيضاء 

 ملغرب.
عنو يه) (  يوسف  مسك   لسيد 
تجزئة  والد  لطالب  شارع  لقدس 
رقم 657 عين  لشق 20160  لبيضاء 

 ملغرب.

و لعائلية   ألسماء  لشخصية 
ومو طن مسيري  لشركة:

عنو يه) (  خالد  مسك   لسيد 
تجزئة  والد  لطالب  شارع  لقدس 
رقم 657 عين  لشق 20160  لبيضاء 

 ملغرب
عنو يه) (  يوسف  مسك   لسيد 
تجزئة  والد  لطالب  شارع  لقدس 
رقم 657 عين  لشق 20160  لبيضاء 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 البتد ئية ببرشيد بتاريخ - تحت رقم 

.-

690I

FAOUZI MOULAY ABDELLAH

JOB NAS TRANSPORT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FAOUZI MOULAY ABDELLAH
12  شارع  لدرفوفي  لطابق 2 رقم 8 

وجدة، 60000، وجدة  ملغرب
JOB NAS TRANSPORT  شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي  لجرف 

 الخضر مكرر 10  لطابق  الو1 رقم 
13 - 60000 وجدة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
37331

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 مارس   12
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 JOB  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. NAS TRANSPORT
يقل   : بإيجاز  غرض  لشركة 
 
ً
)محليا لحساب  لغير   لبضائع 

)
ً
ودوليا

أو  ) لتاجر  و لتصدير  -  الستير د 
 لوسيط(.
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-  لتجارة بمختلف أيو ع  ملو د..
:  لجرف  عنو ن  ملقر  الجتماعي 
10  لطابق  الو1 رقم   الخضر مكرر 

13 - 60000 وجدة  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   :  لسيد طلحة يصر  لدين 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 500   : بنعلي  ملحجوب   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
يصر  لدين  طلحة   لسيد 
طريق   6 رقم  علي  حي  ملير  عنو يه) ( 

22 60000 وجدة  ملغرب.
بنعلي  ملحجوب عنو يه) (   لسيد 
مضمض  تجزئة  ولد  لشريف  حي 
وجدة   60000  19 رقم  م  طريق 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
يصر  لدين  طلحة   لسيد 
طريق   6 رقم  علي  حي  ملير  عنو يه) ( 

22 60000 وجدة  ملغرب
بنعلي  ملحجوب عنو يه) (   لسيد 
مضمض  تجزئة  حي  والد  لشريف 
طريق م رقم 19 60000 وجدة  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   17 بتاريخ  بوجدة    لتجارية 

2021 تحت رقم 1792.
691I

BOUKHRIS &ASSOCIES

CAPMEZZANINE III
تأسيس صندوق مشترك للتوظيف

CAPMEZZANINE III
صندوق  لتوظيف  لجماعي 

للرأسما1
حجم مبدئي للصندوق:  
911.516.000,00 درهم

 ملقر الجتماعي:101 شارع  ملسيرة 
 لخضر ء-  لطابق  ألو1 -  لد ر 

 لبيضاء
 عتماد AMMC  ملؤرخة في 18 

 AG / FPCC// مارس 2021 عدد

001 2021

سجل  لتجاري بالد ر  لبيضاء عدد 

501.839

رقم  لتعريف  لضريبي 50259957

ICE N°002793207000038

 11 في  عرفي  ملؤرخ  عقد  بموجب 

تأسيس  لنظام  تم   ،2021 أبريل 

 لتدبير لصندوق  لتوظيف  لجماعي 

للرأسما1 بالخصائص  لتالية: 

CAPMEZZANINE III :1(  السم

صندوق   : شكل  لشركة   )2

 لتوظيف  لجماعي للرأسما1.

101 ، شارع  ملسيرة   : 3(  لعنو ن 

 لخضر ء،  لطابق  ألو1،  لد ر 

 لبيضاء.

غرض   : غرض  لشركة   )1

نشاط  هو   لصندوق  لحصري 

على  رأسما1  ستثماري  توظيف 

 لنحو  ملحدد في  لقايون رقم 11.05 

بهيئات  لتوظيف  لجماعي   ملتعلق 

ظهير  بموجب  ،  لصادر  للرأسما1 

 ،2006 فبر ير   11 13-06-1 من  رقم 

بالقايون  و ملكملة  بصيغته  ملعدلة 

رقم 18.12، ويصوصه  لتنفيذية.

5(  ملدة: 10 سنو ت. 

في  محدد   : حجم  لصندوق   )6

و  أربع  و  تسعمئة  قدره  مبدئي  مبلغ 

و  وستة  وخمسمئة  مليون  أربعون 

 (  911.516.000,00( ألف  أربعون 

أربع  و  تسعمئة  على  موزعة  درهم، 

و  وستة  وخمسمئة  ألف  أربعون  و 

بقيمة  حصة   )911.516( أربعون 

)1000,00 درهم(   سمية ألف درهم 

لكل منها و لتي هي بالكامل مكتتبة.

 CDG INVEST 7( شركة  لتدبير: 

برأسما1  مساهمة  شركة   ،PME

 101 عنو نها  درهم،   3.000.000,00

شارع  ملسيرة  لخضر ء،  لطابق 

و ملسجلة   ألو1،  لد ر  لبيضاء 

بالد ر  بمصلحة  لسجل  لتجاري 

 لبيضاء تحت عدد 110.323.

في  لسجل  تسجيل  لصندوق  تم 
بتاريخ  بالد ر  لبيضاء   لتجاري 
تحت  لرقم  لتالي   2021 ماي   05

.501.839
لدى  لسجل  تم  إليد ع  لقايوني 

 لتجاري بالد ر  لبيضاء.
ملخص قصد  لنشر

692I

 ئتمايية  لجوهرة

 VILLAGE ALIMENTATION
GENERALE

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

 ئتمايية  لجوهرة
 لرقم 163 زيقة تامسنة بلوك 

جميلة  لطابق  لثاني ، 25000، 
خريبكة  ململكة  ملغربية

 VILLAGE ALIMENTATION
GENERALE شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي 20  لطابق 
 لسفلي عمارة قسو فيالج م ش ف  - 

25000 خريبكة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
7057

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   19
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 
 VILLAGE ALIMENTATION

.GENERALE
: بيع  ملو د  بإيجاز  غرض  لشركة 

 لغد ئية بالتقسيط.
 20  : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
 لطابق  لسفلي عمارة قسو فيالج م 

ش ف  - 25000 خريبكة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

عبد  لسالم  كحمان   لسيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عبد  لسالم  كحمان   لسيد 

عنو يه) ( 211 بلوك ك شارع  ملختار 

 لسو�سي حي  لنهضة  25000 خريبكة 

 ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عبد  لسالم  كحمان   لسيد 

عنو يه) ( 211 بلوك ك شارع  ملختار 

 لسو�سي حي  لنهضة  25000 خريبكة 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   12 بتاريخ  بخريبكة    البتد ئية 

2021 تحت رقم 237.

693I

GLOFID

VIGIPROTECT
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

GLOFID

196 شارع  لسفير بن عائشة  لطابق 

 لثاني  لرقم 1 ، 20300،  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

VIGIPROTECT شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع 

بير يزر ن رومايدي A  لشقة ر111 

 لطابق10  - 20000  لد ر لبيضاء 

 ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.180051
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بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تمت   2021 أبريل   07 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :

بنحدو   يجيب   )ة(  تفويت  لسيد 

أصل  من  حصة  جتماعية   510

)ة(  لفائدة   لسيد  حصة   1.000

 SOCIETE TAWZER HOLDING

بتاريخ 06 أبريل 2021.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني   

 12 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 778201.

691I

GLOFID

CHOICE DECO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

إغالق فرع تابع لشركة تجارية يوجد 

مقرها  الجتماعي باملغرب

GLOFID

196 شارع  لسفير بن عائشة  لطابق 

 لثاني  لرقم 1 ، 20300،  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

CHOICE DECO »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مقرها  الجتماعي: 16 زيقة 

CELLINE  - 20000  لد ر لبيضاء  

 ملغرب.

»إغالق فرع تابع لشركة تجارية 

يوجد مقرها  الجتماعي باملغرب«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: -.

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 11 يويبر 2020 تقرر إغالق 

 CHOICE DECO لشركة  تابع  فرع 

و لكائن   CHOICE DECO تسميته 

عبد  ملومن  شارع  تقاطع  في  عنو يه 

 FRANCOIS PONSARD وزيقة 

 20000  - غلف  درب   8 ر   محل 

 لد ر لبيضاء   ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني   

 12 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 778208.

695I

FIDUCIAIRE EL AMRANY

H F E DISTRIBUTION
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL AMRANY
 N°198 AVENUE MOHAMED
 V EL KELAA DES SRAGHNA

 ، 43000، EL KELAA DES
SRAGHNA MAROC

H F E DISTRIBUTION شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 

278 درب لعوينة قلعة  لسر غنة - 
13000 قلعة  لسر غنة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
1153

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 فبر ير   27
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 H F E  :  إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.DISTRIBUTION
:  لتصدير  بإيجاز  غرض  لشركة 

و الستير د
تعليب  لخضر و لفو كه

تجارة بالجملة.
عنو ن  ملقر  الجتماعي : رقم 278 
درب لعوينة قلعة  لسر غنة - 13000 

قلعة  لسر غنة  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : هال1  طاغيرة   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  هال1  طاغيرة   لسيد 
رقم 278 درب لعوينة قلعة  لسر غنة 

13000 قلعة  لسر غنة  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (  هال1  طاغيرة   لسيد 
رقم 278 درب لعوينة قلعة  لسر غنة 

13000 قلعة  لسر غنة  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 البتد ئية بقلعة  لسر غنة  بتاريخ 05 

مارس 2021 تحت رقم 101/2021.

696I

س- طلس

STE SERVICES TAZRWALTE
إعالن متعدد  لقر ر ت

س- طلس
 لطابق  الو1  لحي  الد ري شارع 

 لطائف رقم 11 ، 23000، بني مال1 
 ملغرب

  STE SERVICES TAZRWALTE
»شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مقرها  الجتماعي: شارع  بو 
 لعالء  لعامرية 1 محل 2 رقم 21 - - 

بني مال1   ملغرب .
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.9609

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
تم  تخاذ   2021 مارس   22 في   ملؤرخ 

 لقر ر ت  لتالية: 
على  ينص  1:  لذي  رقم  قر ر 
تقسيم  لحصص  الجتماعية  مايلي: 
على  لورتة  علي  بلحاج  للمرحوم 
عبد  89 حصة;بلحاج  محمد  :بلحاج 
فاضمة  بوزيت  حصة;   89  لو حد 
81 حصة; بوزيت عائشة  81 حصة; 
بلحاج  حصة;   11 فاطمة  بلحاج 
 11 مليكة  11 حصة;.بلحاج  فاضمة 

حصة;.بلحاج رشيدة 11 حصة.
على  ينص  2:  لذي  رقم  قر ر 
محمد  بلحاج  تعيين  لسيد  مايلي: 

كمسيروحيد للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

بند رقم 6 :  لذي ينص على مايلي: 
تتمثل  حصص  لشركاء  لتي 
حصة   339 محمد  بلحاج  في: لسيد 
عبد  بلحاج  و لسيد   جتماعية 
حصة  جتماعية   339  لو حد 
حصة   81 فاضمة  بوزيت  و لسيدة 
عائشة  بوزيت  و لسيدة   جتماعية 
62 حصة  جتماعية و  لسيدة بلحاج 
فاطمة 11 حصة  جتماعية و  لسيدة 
حصة  جتماعية   11 فاضمة  بلحاج 
حصة   11 مليكة  بلحاج  و لسيدة 
 11 بلحاج رشيدة   جتماعية  لسيدة 

حصة  جتماعية
على  ينص  11:  لذي  رقم  بند 
:  لسيد   مايلي: تعيين مسير  لشركة  

بلحاج محمد  كمسيروحيد للشركة
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 البتد ئية ببني مال1  بتاريخ 05 أبريل 

2021 تحت رقم 381.
697I

FIDUCIAIRE EL AMRANY

BIXO TRANS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL AMRANY
 N°198 AVENUE MOHAMED
 V EL KELAA DES SRAGHNA

 ، 43000، EL KELAA DES
SRAGHNA MAROC

BIXO TRANS شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي دو ر 
ملعيصرة  لدزوز  لعطاوية قلعة 

 لسر غنة - 13100 قلعة  لسر غنة 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
1567

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   30
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
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ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 BIXO  : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

.TRANS
مقاو1   : بإيجاز  غرض  لشركة 

لنقل  لبضائع لحساب  لغير.
دو ر   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
قلعة  ملعيصرة  لدزوز  لعطاوية 
قلعة  لسر غنة   13100  -  لسر غنة 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد  لغوساني  لرشيد :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد  لغوساني  لرشيد 
دو ر  ملعيصرة  لدزوز  عنو يه) ( 
قلعة  لسر غنة   13100  لقلعة 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد  لغوساني  لرشيد 
دو ر  ملعيصرة  لدزوز  عنو يه) ( 
قلعة  لسر غنة   13100  لقلعة 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 البتد ئية بقلعة  لسر غنة  بتاريخ 06 

ماي 2021 تحت رقم 198/2021.
698I

FIDUCIAIRE EL AMRANY

SANI HOUSSE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL AMRANY
 N°198 AVENUE MOHAMED
 V EL KELAA DES SRAGHNA

 ، 43000، EL KELAA DES
SRAGHNA MAROC

 SANI HOUSSE

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي ود دية 

 لحسام محل رقم 05 شارع  المام 

مالك رقم 189 قلعة  لسر غنة - 

13000 قلعة  لسر غنة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

1559

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   21

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 SANI  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.HOUSSE

بيع   : بإيجاز  غرض  لشركة 

 لعقاقير بالتقسيط.

ود دية   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

شارع  المام   05 رقم  محل   لحسام 

 - قلعة  لسر غنة   189 رقم  مالك 

13000 قلعة  لسر غنة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : يونس  حبيبي   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  يونس  حبيبي   لسيد 

حي  لقدس رقم 506 قلعة  لسر غنة 

13000 قلعة  لسر غنة  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو يه) (  يونس  حبيبي   لسيد 

حي  لقدس رقم 506 قلعة  لسر غنة 

13000 قلعة  لسر غنة  ملغرب.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 البتد ئية بقلعة  لسر غنة  بتاريخ 01 

ماي 2021 تحت رقم 193/2021.

699I

FIDUCIAIRE EL AMRANY

PHYTOTAS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL AMRANY
 N°198 AVENUE MOHAMED
 V EL KELAA DES SRAGHNA

 ، 43000، EL KELAA DES
SRAGHNA MAROC

PHYTOTAS شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 37 
قرية  يت عاد1  لعطاوية  لقلعة - 

13100 قلعة  لسر غنة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
1195

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 مارس   30
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.PHYTOTAS
بائع   : بإيجاز  غرض  لشركة 

 ملنتجات  لفالحية
و أشغا1  في أشغا1  لبناء  مقاو1 

مختلفة 
تجارة عامة.

 37 رقم   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
 - عاد1  لعطاوية  لقلعة  قرية  يت 

13100 قلعة  لسر غنة  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 600   : لحسن  بوحيك   لسيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 100   : بنفيدة  لعربي   لسيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  لحسن  بوحيك   لسيد 
 25000 خريبكة   2 ياسمينة  حي   37

خريبكة  ملغرب.
عنو يه) (  بنفيدة  لعربي   لسيد 
31  لحي  رقم   10 زيقة  درب  لتقدم 
 ملحمدي  لد ر  لبيضاء 20570   لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (  لحسن  بوحيك   لسيد 
 25000 خريبكة   2 ياسمينة  حي   37

خريبكة  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 البتد ئية بقلعة  لسر غنة  بتاريخ 08 

أبريل 2021 تحت رقم 112/2021.

700I

FIDUCIAIRE EL AMRANY

T M FORAGE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL AMRANY
 N°198 AVENUE MOHAMED
 V EL KELAA DES SRAGHNA

 ، 43000، EL KELAA DES
SRAGHNA MAROC

T M FORAGE شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي دو ر والد 
سالم ملحرة سيدي بوعثمان  بن 
جرير - 13150  بن جرير   ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
2703
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   08
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 T M  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.FORAGE
غرض  لشركة بإيجاز : حفر  ألبار.
عنو ن  ملقر  الجتماعي : دو ر والد 
بوعثمان  بن  سيدي  ملحرة  سالم 

جرير - 13150  بن جرير   ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد ميلود ثابت :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو يه) (  ثابت  ميلود   لسيد 
لبحيرة سيدي  دو ر والد سالم ملحرة 
بوعثمان  بن جرير 13150  بن جرير 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (  ثابت  ميلود   لسيد 
لبحيرة سيدي  دو ر والد سالم ملحرة 
بوعثمان  بن جرير 13150  بن جرير 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 البتد ئية بابن جرير  بتاريخ 03 ماي 

2021 تحت رقم 169/2021.
701I

fidact

STE BOUNAAJA   TRANS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

fidact
رقم 22 بلوك E حي  لسالم ، 

11200، سيدي سلمان  ملغرب

STE BOUNAAJA   TRANS شركة 
ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي 59 شارع  
موالي عبد  لعزيز  القامة  موالي 

عبد  لعزيز رقم 01 - 11020 
 لقنيطرة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
60091

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   01
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.BOUNAAJA   TRANS
-يقل   : بإيجاز  غرض  لشركة 

 ملستخدمين
يقل  لبضائع لحساب  لغير

-  ألشغا1  ملختلفة.
عنو ن  ملقر  الجتماعي : 59 شارع  
موالي عبد  لعزيز  القامة  موالي عبد 
11020  لقنيطرة   -  01 رقم   لعزيز 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : سيافي  لطيفة   لسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو يه) (  سيافي  لطيفة   لسيدة 
 11200 و د  لذهب  تعاويية   33 رقم 

سيدي سليمان  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (  سيافي  لطيفة   لسيدة 
 11200 و د  لذهب  تعاويية   33 رقم 

سيدي سليمان  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 البتد ئية بالقنيطرة  بتاريخ 12 أبريل 

2021 تحت رقم 2191/2021.
702I

FIDUCIAIRE EL AMRANY

 R S M COUDRE &
BRODERIE

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL AMRANY
 N°198 AVENUE MOHAMED
 V EL KELAA DES SRAGHNA

 ، 43000، EL KELAA DES
SRAGHNA MAROC

 R S M COUDRE & BRODERIE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 313 

حي  لنهضة  ليوسفية - 16300 
 ليوسفية  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
2985

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 فبر ير   23
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 R S M : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.COUDRE & BRODERIE
غرض  لشركة بإيجاز : خياط

بائع  ملالبس  لجاهزة بالتقسيط.
عنو ن  ملقر  الجتماعي : رقم 313 
 16300  - حي  لنهضة  ليوسفية 

 ليوسفية  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : محمد  موريد   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  محمد  موريد   لسيد 

زيقة  لصويرة  لشماعية  حي  ملسيرة 

 ليوسفية 16300  ليوسفية  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو يه) (  محمد  موريد   لسيد 

زيقة  لصويرة  لشماعية  حي  ملسيرة 

 ليوسفية 16300  ليوسفية  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 15 بتاريخ  باليوسفية    البتد ئية 

مارس 2021 تحت رقم 82/2021.

703I

FIDUCIAIRE EL AMRANY

 PHARMACIE OULED
OUAGGAD FADIL SANTE

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL AMRANY

 N°198 AVENUE MOHAMED

 V EL KELAA DES SRAGHNA

 ، 43000، EL KELAA DES

SRAGHNA MAROC

 PHARMACIE OULED

 OUAGGAD FADIL SANTE

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي دو ر  والد 

وكاد  لعطاوية قلعة  لسر غنة - 

13100 قلعة  لسر غنة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

1511

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   17

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
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ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 
 PHARMACIE OULED  :

.OUAGGAD FADIL SANTE
غرض  لشركة بإيجاز : صيدلية.

عنو ن  ملقر  الجتماعي : دو ر  والد 
 - قلعة  لسر غنة  وكاد  لعطاوية 

13100 قلعة  لسر غنة  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
فاضل  فاطمة  لزهر ء   لسيدة 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
فاضل  فاطمة  لزهر ء   لسيدة 
 710 رقم  تجزئة  ألمل  عنو يه) ( 
 13100 قلعة  لسر غنة   لعطاوية 

قلعة  لسر غنة  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
فاضل  فاطمة  لزهر ء   لسيدة 
 710 رقم  تجزئة  ألمل  عنو يه) ( 
 13100 قلعة  لسر غنة   لعطاوية 

قلعة  لسر غنة  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 البتد ئية بقلعة  لسر غنة  بتاريخ 29 

أبريل 2021 تحت رقم 180/2021.
701I

FIDUNA

سوان بات
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

FIDUNA
 HY MLY ABDELLAH RUE 70

 N 33 CASABLANCA ، 20480،
CASABLANCA MAROC

سو ن بات شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة)في طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 811 

 لطابق 1 شارع  لد خلة قرية 
 لجماعة - 20130  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.216397

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
حل  تقرر   2021 مارس   11 في   ملؤرخ 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
 100.000 سو ن بات  مبلغ رأسمالها 
مقرها  إلجتماعي  وعنو ن  درهم 
قرية  شارع  لد خلة   1 811  لطابق 
20130  لد ر  لبيضاء   -  لجماعة 

 ملغرب يتيجة 1 : حل شركة.
 811 ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
قرية  شارع  لد خلة   1  لطابق 
20130  لد ر  لبيضاء   -  لجماعة 

 ملغرب. 
و عين:

و  سوهيل  سفيان    لسيد)ة( 
20  لرقم  زيقة  حي  السرة  عنو يه) ( 
58 عين  لشق 20170  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.
و  سعيد   يو ري   لسيد)ة( 
عنو يه) (  لجديد زيقة 11  لرقم 02 
20250  لد ر  لبيضاء  عين  لسبع 

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 11 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

مارس 2021 تحت رقم 771171.
705I

METROPOLE BUSINESS CENTER

SECUJARNET
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 METROPOLE BUSINESS
CENTER

59شارع  لزرقطوني  لطابق3 ،  
رقم8   لد ر  لبيضاء ، 20360،  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب
SECUJARNET شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع 

 لعرعار  لطابق2  ملكتب رقم 6 - - 
 لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
501977

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 مارس   19
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.SECUJARNET
أعما1    : بإيجاز  غرض  لشركة 
أعما1  لصياية  وجميع   لتنظيف 

و لبستنة..
شارع   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
 -  -  6 رقم   لعرعار  لطابق2  ملكتب 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
  : علوي  هاشمي  حسناء   لسيدة 
500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 
علوي  رشيد  لطاهيري   لسيد  
درهم   100 بقيمة  حصة   500   :

للحصة.
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
علوي  هاشمي  حسناء   لسيدة 
عنو يه) (  ملجمع  لسكني  الصيل 
 5 رقم  31  لطابق  الو1 شقة   قامة 

-  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
علوي  رشيد  لطاهيري   لسيد  
عنو يه) (  ملجمع  لسكني  الصيل 
 5 رقم  31  لطابق  الو1 شقة   قامة 

-  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
علوي  هاشمي  حسناء   لسيدة 
عنو يه) (  ملجمع  لسكني  الصيل 

 5 رقم  31  لطابق  الو1 شقة   قامة 
-  لد ر  لبيضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 05 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 777220.

706I

فيكوجيس

CARBOMINE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  لشكل  لقايوني للشركة

فيكوجيس
13 زيقة موريطاييا  لشقة 1 جيليز ، 

10000، مر كش  ملغرب
CARBOMINE شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

و عنو ن مقرها  الجتماعي تجزئة 
 لعزوزية باب منصور 1 عمارة أ رقم 

8 مر كش  - 10170 مر كش .
تحويل  لشكل  لقايوني للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.71939
قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تحويل  تم   2021 أبريل   15 في   ملؤرخ 
 لشكل  لقايوني للشركة من »شركة 
ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
ذ ت  ملسؤولية  »شركة  إلى   لوحيد« 

 ملحدودة«.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   07 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 123839.

707I

Conseco Africa

CONSECO TNG SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
قفل  لتصفية

Conseco Africa
 Rue El Yarmouke RDC N°1 ، 1
20050، CASABLANCA MAROC
CONSECO TNG SARL AU شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة 
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ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي : ساحة 
 ألمم إقامة  تجميل زيقة   بي دردع 

 لطابق 1  لرقم 26 - 90060 طنجة  
 ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.91175
قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
حل  تقرر   2021 يناير   28 في   ملؤرخ 
CONSECO TNG SARL AU شركة 
ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد مبلغ رأسمالها 50.000 درهم 
ساحة  مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 
دردع  زيقة   بي  تجميل  إقامة    ألمم 
26 - 90060 طنجة   1  لرقم   لطابق 
1  إلغالق  لنهائي  يتيجة   ملغرب 

للشركة.
و عين:

 لسيد)ة( د  سيفا بيدرو   كارلوس 
1 زيقة  ليرموك   لبيرطو و عنو يه) ( 
طابق 3 رقم 7  لد ر  لبيضاء 20100 
)ة(  كمصفي   لد ر  لبيضاء  ملغرب 

للشركة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 
ساحة  وفي   2021 يناير   28 بتاريخ 
دردع  زيقة   بي  تجميل  إقامة    ألمم 
26 - 90060 طنجة   1  لرقم   لطابق 

 ملغرب.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
مارس   29 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 100832.

708I

Soft finances sarl

TNK MARBRE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

Soft finances sarl
شارع بئر أيزر ن عمارة زينب رقم 1 ، 

16000، سيدي قاسم  لغرب
TNK MARBRE شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد)في طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 135 

 لحي  لصناعي - 16000 سيدي 

قاسم  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.26785

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

حل  تقرر   2021 مارس   09 في   ملؤرخ 

ذ ت  محدودة  مسؤولية  ذ ت  شركة 

  TNK MARBRE  لشريك  لوحيد 

مبلغ رأسمالها 90.000 درهم وعنو ن 

135  لحي  رقم  مقرها  إلجتماعي 

قاسم  سيدي   16000  -  لصناعي 

 ملغرب يتيجة 1 : أزمة  لنشاط

 ملنافسة.

رقم  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 

135  لحي  لصناعي - 16000 سيدي 

قاسم  ملغرب. 

و عين:

و   لسيد)ة(  لتجاني   لعجل  

بلوك  رقم39  حي  لسالوي  عنو يه) ( 

قاسم  16000 سيدي  موالي  دريس 

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 19 بتاريخ  قاسم   بسيدي   البتد ئية 

مارس 2021 تحت رقم 77/21.

709I

HELP ENTREPRISE

ABA CAPITAL
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تغيير تسمية  لشركة

HELP ENTREPRISE

 23RUE BOURED 2EME ETG

 APPT 4 ROCHES NOIRES ،

20290، CASABLANCA MAROC

ABA CAPITAL شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  الجتماعي 23 زيقة 
بوريد  لطابق  لثاني رقم 1  لصخور 

 لسود ء - 20290  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.

تغيير تسمية  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

365819

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تغيير  تم   2021 مارس   11 في   ملؤرخ 

 »ABA CAPITAL« تسمية  لشركة من

. »ABA Technology« إلى

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 09 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 771081.

710I

GLOBAL CONTACTS

موكرام ديستربيسيون
شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

ذ ت  لشريك  لوحيد
حل شركة

GLOBAL CONTACTS

 RUE 271 HAY MOULAY 32-30

 ABDELLAH AIN CHOCK ،

20470، CASABLANCA MAROC

موكر م ديستربيسيون شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد)في طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إلجتماعي  لرقم 52 

 لزيقة 1 تجزئة  لعليين حي  ملنار عين 

 لشق 20170  لد ر لبيضاء  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.255883

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تقرر   2021 أبريل   05 في   ملؤرخ 

محدودة  مسؤولية  ذ ت  شركة  حل 

موكر م  ذ ت  لشريك  لوحيد 

رأسمالها  مبلغ  ديستربيسيون  

مقرها  وعنو ن  درهم   100.000

1 تجزئة  52  لزيقة   إلجتماعي  لرقم 

 20170  لعليين حي  ملنار عين  لشق 

 :  1 يتيجة   لد ر لبيضاء  ملغرب 

 لتوقف  لتام النشطتها.

و حدد مقر  لتصفية ب  لرقم 52 

 لزيقة 1 تجزئة  لعليين حي  ملنار عين 

 لشق 20170  لد ر لبيضاء  ملغرب. 

و عين:

و  موكر م  حسن    لسيد)ة( 

تجزئة   1 50  لزيقة  عنو يه) (  لرقم 

 20170  لعليين حي  ملنار عين  لشق 

)ة(  كمصفي   لد ر لبيضاء  ملغرب 

للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

:  لرقم  بالتصفية   لوثائق  ملتعلقة 

52  لزيقة 1 تجزئة  لعليين حي  ملنار 

عين  لشق  لد ر لبيضاء

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 30 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 776505.

711I

STE COMPTAZUR

STE PARAMITIE SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

STE COMPTAZUR

زيقة و دي  ملخازن رقم 17 تازة 

 لسفلى تازة، 35000، تازة  ملغرب

STE PARAMITIE SARL AU شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي  لطابق 

 ألر�سي شارع  لد خلة   تاهلة 

35300 تاهلة  ململكة  ملغربية

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

5955

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 مارس   21

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
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ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.PARAMITIE SARL AU
غرض  لشركة بإيجاز : بيع وشر ء 

 ملنتوجات  لشبه طبية.
:  لطابق  عنو ن  ملقر  الجتماعي 
 ألر�سي شارع  لد خلة   تاهلة 35300 

تاهلة  ململكة  ملغربية.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 90.000 رأسما1  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   900   :  لسيد  يور  مال1 

بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو يه) (   لسيد  يور  مال1 
عمارة  فاس  جنان  تجزئة  مالك 
فاس  ململكة   30000  2 10  لزهور 

 ملغربية.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (   لسيد  يور  مال1 
عمارة  فاس  جنان  تجزئة  مالك 
فاس  ململكة   30000  2 10  لزهور 

 ملغربية
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
أبريل   22 بتاريخ  بتازة    البتد ئية 

2021 تحت رقم 233.
712I

NEVADOS MOROCCO CONSULTANCY

نفادوس موروكو كونسلتن�سي
إعالن متعدد  لقر ر ت

 NEVADOS MOROCCO
CONSULTANCY

 Lotissement la colline II, 102
 1er étage 102 Lotissement la
 colline II, 1er étage، 20200،

CASABLANCA MAROC
يفادوس موروكو كونسلتن�سي 

»شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 
ذ ت  لشريك  لوحيد«

وعنو ن مقرها  الجتماعي: 102تجزئة 

الكولين،طابق 1 رقم 33، سيدي 

معروف - -  لد ر لبيضاء  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري:  

.17178

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

تم  تخاذ   2021 أبريل   08 في   ملؤرخ 

 لقر ر ت  لتالية: 

قر ر رقم 6:  لذي ينص على مايلي: 

قر ر ت  لشريك  أحكام  بموجب 
تقرر   ، 8  بريل2021  بتاريخ   لوحيد 

عدم حل  لشركة قبل  الو ن، برغم 

للشركة  من  ن  لوضعية  لصافية 

 صبحت تقل عن ربع رأسمالها. 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

بند رقم 0:  لذي ينص على مايلي: 

لم يتم تغيير  ي بند

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 10 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 777619.

713I

 موم  موبيليغ

OMOM IMMOBILIER
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 موم  موبيليغ

شارع  ملقاومة رقم 1 ، 90000، 

طنجة  ملغرب

OMOM IMMOBILIER شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

 AV DE وعنو ن مقرها  إلجتماعي

 LA RESISTANCE N° 01 - 90000

طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

111029

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 مارس   02

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.OMOM IMMOBILIER
شركة   : بإيجاز  غرض  لشركة 

عقارية.
 AV DE  : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
 LA RESISTANCE N° 01 - 90000

طنجة  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد  ملهدي  لحوتي  لتلمساني :  
500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 
 500   : بنكريمو  رضو ن   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد  ملهدي  لحوتي  لتلمساني 
عنو يه) ( شارع موالي يوسف  قامة 
طنجة   90000  10 فردوس  لشقة 

 ملغرب.
 لسيد رضو ن بنكريمو عنو يه) ( 

 سباييا  سباييا  سباييا  سباييا.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد  ملهدي  لحوتي  لتلمساني 
عنو يه) ( شارع موالي يوسف  قامة 
طنجة   90000  10 فردوس  لشقة 

 ملغرب
 لسيد رضو ن بنكريمو عنو يه) ( 

 سباييا  سباييا  سباييا  سباييا
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 لتجارية بطنجة  بتاريخ - تحت رقم -.
711I

Conseco Africa

3-QRH CONSULTING SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

Conseco Africa
 Rue El Yarmouke RDC N°1 ، 1
20050، CASABLANCA MAROC
  3-QRH CONSULTING SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في 

طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 110 شارع 

 لزرقطوني إقامة حماد رقم 1  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب - 20100  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.

حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.371129

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

حل  تقرر   2021 مارس   20 في   ملؤرخ 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 

   3-QRH CONSULTING SARL

درهم   10.000 رأسمالها  مبلغ 

 110 مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 

رقم  حماد  إقامة  شارع  لزرقطوني 

 20100  - 1  لد ر  لبيضاء  ملغرب 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب يتيجة 1 : قر ر 

 لشريكين.

 110 ب  مقر  لتصفية  حدد  و 

 1 رقم  إقامة حماد  شارع  لزرقطوني 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب  ملغرب 20100 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب. 

و عين:

بيدرو    سيلفا  د    لسيد)ة( 

زيقة   1 عنو يه) (  و  كارلوس  لبيرطو 

7  لد ر   ليرموك  لطابق3  لرقم 

20100  لد ر  لبيضاء   لبيضاء 

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود   

على  لصالحيات  ملخولة   ملفروضة 

تبليغ  محل  و  محل  ملخابرة  لهم 

 لعقود و  لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : 

1 زيقة  ليرموك   لد ر  لبيضاء

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 23 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 775612.

715I
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FIDUCIAIRE EL AMRANY

RABHA AUTO
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE EL AMRANY
 N°198 AVENUE MOHAMED
 V EL KELAA DES SRAGHNA

 ، 43000، EL KELAA DES
SRAGHNA MAROC

RABHA AUTO شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد)في طور  لتصفية(
وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 1201 

حي  لسويكية قلعة  لسر غنة - 
13000 قلعة  لسر غنة  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.3207
قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تقرر   2021 أبريل   12 في   ملؤرخ 
محدودة  مسؤولية  ذ ت  شركة  حل 
 RABHA ذ ت  لشريك  لوحيد 
 100.000 رأسمالها  مبلغ    AUTO
رقم  مقرها  إلجتماعي  وعنو ن  درهم 
1201 حي  لسويكية قلعة  لسر غنة 
قلعة  لسر غنة  ملغرب   13000  -
تغطية  عن  : عجز  لشركة   1 يتيجة 

مصاريفها.
رقم  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
1201 حي  لسويكية قلعة  لسر غنة 

- 13000 قلعة  لسر غنة  ملغرب. 
و عين:

و  رياض  عبد  لحي    لسيد)ة( 
عنو يه) ( رقم 218 حي  لريحان قلعة 
قلعة  لسر غنة   13000  لسر غنة 

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 البتد ئية بقلعة  لسر غنة  بتاريخ 22 

أبريل 2021 تحت رقم 170/2021.

716I

AUDIT MANAGEMENT GESTION

KID›S WEAR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تجديد مدة مز ولة مهام  ملسيرين

 AUDIT MANAGEMENT
GESTION

 RESIDENCE HELVETIA 1 PLACE
 ZELLAQA 2EME ETAGE ،

20000، CASABLANCA MAROC
KID›S WEAR »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة«
وعنو ن مقرها  الجتماعي: 7  زيقة 

 ملسعودي  لطابق  الو1 حي  لرسينغ 
- -  لبيضاء  ملغرب.

»تجديد مدة مز ولة مهام  ملسيرين«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.119381
بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 22 يناير 2020
مهام  مز ولة  مدة  تجديد  تقرر 

 ملسيرين ملدة: 3  سنو ت.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 06 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر ير 2020 تحت رقم 729773.
717I

فيكوجيس

CARBOMINE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

فيكوجيس
13 زيقة موريطاييا  لشقة 1 جيليز ، 

10000، مر كش  ملغرب
CARBOMINE  شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي تجزئة 
 لعزوزية باب منصور 1 عمارة أ رقم 
8 مر كش  - 10170 مر كش  ملغرب .

تفويت حصص
في  لسجل  لتجاري  رقم  لتقييد 

.71939
قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تمت   2021 أبريل   15 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :

 MOHAMED )ة(  تفويت  لسيد 
KHARDALI 6.900 حصة  جتماعية 
لفائدة   حصة   13.800 أصل  من 
 YOUSSEF MECHBAL )ة(   لسيد 

بتاريخ 11 فبر ير 2021.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني   
ماي   07 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 123839.
718I

GLOBAL CONTACTS

ديار ط . ك
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

GLOBAL CONTACTS
 RUE 271 HAY MOULAY 32-30

 ABDELLAH AIN CHOCK ،
20470، CASABLANCA MAROC
ديار ط . ك شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي  لرقم 22 
 لزيقة 282 حي موالي عبد هللا  عين 
 لشق 20170  لد ر لبيضاء  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.366715
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تمت   2021 أبريل   07 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
هللا  عبد  )ة(  تفويت  لسيد 
500 حصة  جتماعية من   لخلفاوي 
)ة(  لفائدة   لسيد  500 حصة  أصل 
عبد  لقادر  لتويرس بتاريخ 07 أبريل 

.2021
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني   
 30 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 776506.
719I

 ئتمايية حكيم  لرجو ني ش.م.م ذ ت  لشريك 

 لوحيد

MULTI-SERVICES 3M شركة
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تغيير نشاط  لشركة

 ئتمايية حكيم  لرجو ني ش.م.م 

ذ ت  لشريك  لوحيد

شارع محمد  لزرقطوني درب11 رقم 

16 حي  لسالم ويسالن مكناس ، 

50080، مكناس  ملغرب

 MULTI-SERVICES 3M شركة

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  الجتماعي  ملحل 

 ملستخرج من رقم 1512  لبساتين 7 

شطر 2  لبساتين - 50000 مكناس 

 ملغرب.

تغيير نشاط  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.17315

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تم   2021 أبريل   01 في   ملؤرخ 

»ور قة  من  نشاط  لشركة  تغيير 

» ألشغا1  ملختلفة  إلى  بالتقسيط« 

أو  لبناء

 ملتاجرة«.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   12 بتاريخ  بمكناس    لتجارية 

2021 تحت رقم 2101.

720I

VERRES MEDITERRANEE

PEREGRINE LOGISTICS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 PEREGRINE LOGISTICS &

TRANSPORT

إقامة  لعزيزية شارع  ململكة  لعربية 

 لسعودية  لطابق  لثالث رقم 20 ، 

90000، طنجة  ملغرب

PEREGRINE LOGISTICS  شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي إقامة 

 لعزيزية شارع  ململكة  لعربية 

 لسعودية  لطابق  لثالث رقم 20 - 

90000 طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

116381
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 ماي   01
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. PEREGRINE LOGISTICS
يقل   : بإيجاز  غرض  لشركة 

 لبضائع.
شر ء وبيع وتوزيع  لبضائع.

 ستير د و تصدير..
إقامة   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
شارع  ململكة  لعربية   لعزيزية 
 -  20 رقم   لسعودية  لطابق  لثالث 

90000 طنجة  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
50 حصة    : يعقوب   لسيد كريم 

بقيمة 1.000 درهم للحصة .
 لسيد محمد  لقطرة :  50 حصة 

بقيمة 1.000 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو يه) (  يعقوب  كريم   لسيد 
 03 رقم   123 زيقة  كريرية  تجزئة 

90000 طنجة  ملغرب.
عنو يه) (  محمد  لقطرة   لسيد 
حي  ملجد زيقة 7 صيد  رقم 10 شقة 

10 90000 طنجة  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (  يعقوب  كريم   لسيد 
 03 رقم   123 زيقة  كريرية  تجزئة 

90000 طنجة  ملغرب
عنو يه) (  محمد  لقطرة   لسيد 
حي  ملجد زيقة 7 صيد  رقم 10 شقة 

10 90000 طنجة  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   12 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 1189.

721I

STE TIB COMPT SARL AU

BARBESSE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تقليص هدف  لشركة

STE TIB COMPT SARL AU

ملتقى شارع  ملر بطين وزيقة 

 لبخاري إقامة بغد دي مكتب رقم 

05 ، 60000، وجدة  ملغرب

BARBESSE شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  الجتماعي 22 زيقة 

ب12 حي  ل�سي لخضر - 60000 

وجدة  ملغرب.

تقليص هدف  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

31829

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

حذف  تم   2021 أبريل   09 في   ملؤرخ 

نشاط  لشركة  من   ألنشطة  لتالية 

 لحالي :

و  و  ستير د  مو د  لتنظيف  بائع 

تصدير.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

أبريل   26 بتاريخ  بوجدة    لتجارية 

2021 تحت رقم 1555.

722I

FIDUCIAIRE EN NASERY SAID

موجيل طرونس
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EN NASERY SAID

 N°9 Imm Alaoui Rue Rahal El

 ،Meskini 4 etage  fes vn ، 30000

فاس  ملغرب

موجيل طرونس شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي عمارة رقم 

12 شقة 6 طابق 3  بن تيمية فاس - 

30000 فاس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

67787

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   27

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 إلقتضاء بمختصر تسميتها : موجيل 

طرونس.

يقل   : بإيجاز  غرض  لشركة 

لصالح  و  ملستخدمين   الشخاص 

لغير.

عمارة   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

تيمية  3  بن  طابق   6 شقة   12 رقم 

فاس - 30000 فاس  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  محمد  لرويجل   لسيد 

 31000 تاويات  حي  لرميلة  لوفاق 

تاويات  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو يه) (  محمد  لرويجل   لسيد 

حي  لرميلة  لوفاق تاويات حي  لرميلة 

 لوفاق تاويات تاويات  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 لتجارية بفاس  بتاريخ 12 ماي 2021 

تحت رقم 2310.

723I

LOGARITHME

STUDIO BACH
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

LOGARITHME
 Rés hivernage entree B

 app 9 1ere étage AVENUE
 MOHAMED 6، 40000،
MARRAKECH MAROC

STUDIO BACH شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي إقامة 8 
يخالت  لطابق  ألو1 شقة رقم 19 
شارع  بن عائشة  مر كش 10000  

مر كش  ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.90361

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تمت   2021 أبريل   19 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
دين   شريف  )ة(  تفويت  لسيد 
من  حصة  جتماعية   100 باشابي 
)ة(  لفائدة   لسيد  600 حصة  أصل 
زكرياء  أفرش بتاريخ 19 أبريل 2021.
أشغوغ  هدى   )ة(  تفويت  لسيد 
أصل  من  حصة  جتماعية   100
100 حصة لفائدة   لسيد )ة( زكرياء  

أفرش بتاريخ 19 أبريل 2021.
أشغوغ  هدى   )ة(  تفويت  لسيد 
300 حصة  جتماعية من أصل 100 
حصة لفائدة   لسيد )ة( مهند أغيزكي  

فوغالي بتاريخ 19 أبريل 2021.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني   
أبريل   29 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 123533.

721I

comptable - lafrikh said 

STE - GRARI CACH-SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

comptable - lafrikh said
 ، N° 60 rue 01 assaka Khénifra



11267 الجريدة الرسميةعدد 5666 - 21 شو 1 1112 )2 يوييو 2021) 

bejaad maroc ،25063

 STE - GRARI CACH-SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 06 
زيقة 6 سيدي علي بن سعيد  - 

25060  بي  لجعد  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

525

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 مارس   18

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 STE -  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.GRARI CACH-SARL AU

:  لوساطة  بإيجاز  غرض  لشركة 

 ملالية.
رقم   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
 - سعيد   بن  علي  سيدي   6 زيقة   06

25060  بي  لجعد  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 10.000 رأسما1  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد كر ري عبد  لوهاب :  100 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عبد  لوهاب  كر ري   لسيد 

أبي  درب  لعالليين   37 عنو يه) ( 

 لجعد 25060 أبي  لجعد  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عبد  لوهاب  كر ري   لسيد 

أبي  درب  لعالليين   37 عنو يه) ( 

 لجعد 25060 أبي  لجعد  ملغرب.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 البتد ئية بابي  لجعد  بتاريخ 01 ماي 

2021 تحت رقم 11/2021.
725I

 ئتمايية حكيم  لرجو ني ش.م.م ذ ت  لشريك 

 لوحيد

MULTI-SERVICES 3M شركة
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رأسما1  لشركة

 ئتمايية حكيم  لرجو ني ش.م.م 
ذ ت  لشريك  لوحيد

شارع محمد  لزرقطوني درب11 رقم 
16 حي  لسالم ويسالن مكناس ، 

50080، مكناس  ملغرب
 MULTI-SERVICES 3M شركة

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي  ملحل 
 ملستخرج من رقم 1512  لبساتين 7 
شطر 2  لبساتين  - 50000 مكناس 

 ملغرب.
رفع رأسما1  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.17315

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تم   2021 أبريل   01 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسما1  لشركة  رفع 
»100.000 درهم« أي من »100.000 
عن  درهم«   500.000« إلى  درهم« 
أو  يقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   12 بتاريخ  بمكناس    لتجارية 

2021 تحت رقم 2101.
726I

afaqconseil

PETS SHOP
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

afaqconseil
 N°257 Q.I SIDI GHANEM

 BUREAU N°9 ETAGE 2

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

PETS SHOP شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي  مللك 
 ملسمى قيرو ن 1  ملحل رقم 10 

 لطابق  الر�سي طريق  لد ر  لبيضاء 
حي  مرشيش - 10000 مر كش 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
111695

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   08
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 PETS  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.SHOP
تاجر   : بإيجاز  غرض  لشركة 
أخرى  منتجات  أو  مركبة  أغذية 

لتغذية  لحيو يات
تجارة  لجملة للمنتجات  لزر عية 

 لخام و لحيو يات  لحية.
:  مللك  عنو ن  ملقر  الجتماعي 
 10 رقم  1  ملحل  قيرو ن   ملسمى 
 لطابق  الر�سي طريق  لد ر  لبيضاء 
مر كش   10000  - حي  مرشيش 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد  ملصطفى  لشكد لي 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد  ملصطفى  لشكد لي 
 669 2 رقم  عنو يه) ( تجزئة  لنخيل 

تاركة 10000 مر كش مغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد  ملصطفى  لشكد لي 

 669 2 رقم  عنو يه) ( تجزئة  لنخيل 

تاركة 10000 مر كش مغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   10 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 123880.

727I

A. SAAIDI CONSULTANTS

A. SAAIDI CONSULTANTS
إعالن متعدد  لقر ر ت

»A.SAAIDI CONSULTANTS«

شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

رسمالها 325.000,00 درهم 

 لكائن مقرها:  لد ر  لبيضاء – 1،  

ساحة ماريشا1

  لسجل  لتجاري: 98.119

هبـة حصص شركة

I – بموجب عقود عرفية مؤرخة 

فإن  لسيدة   ،2021 أبريل   15 في 

حصة   203 وهبت  قد  أكوز،  سعاد 

في  حصصها  مجموع  أي  شركة، 

رسما1  لشركة  في   لشركة  ململوكة 

لفائدة:

إلى  مريم  لسعيدي،  •  لسيدة 

حدود 67 حصة شركة؛

إلى  دييا  لسعيدي،  •  آلنسة 

حدود 67 حصة شركة؛

إلى  كميل  لسعيدي،  •  لسيد 

حدود 69 حصة شركة.

II – بموجب  لقر ر  لجماعي غير 

أبريل   16 بتاريخ  للشركاء   لعادي 

2021، تقرر ما يلي:

203 حصة  هبة  على  •  ملصادقة 

أكوز،  سعاد  من  لسيدة  شركة 

مريم  لسعيدي،  لفائدة  لسيدة 

 آلنسة دييا  لسعيدي و لسيد كميل 

 لسعيدي؛

تعديل  لفصلين  لسادس   •

و لسابع من  لنظام  ألسا�سي. 
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باإليد ع  لقايوني  تم  لقيام   – III

لدى  ملحكمة  بكتابة  لضبط 

 11 بتاريخ  للد ر  لبيضاء   لتجارية 

مايو 2021 تحت رقم 777927.

عن  ملستخلص و لبيايات

728I

BACEGM

يوسف مراكش تريب
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

BACEGM

 N°191 Azli de sud Hay Bennani

 Smiress ، 40000، Marrakech

maroc

يوسف مر كش تريب شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 191 

كر ج أ أزلي حي بناني سميرس - 

10000 مر كش  ململكة  ملغربية

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

111531

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   23

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 إلقتضاء بمختصر تسميتها : يوسف 

مر كش تريب.

غرض  لشركة بإيجاز : وكالة لنقل 

 لسياحي  لبري.
رقم   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

 - بناني سميرس  أزلي حي  أ  191 كر ج 

10000 مر كش  ململكة  ملغربية.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : ملشمر  يوسف   لسيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  ملشمر  يوسف   لسيد 
بن  عيش  ملر بطين  علي  دو ر  والد 
مر كش  ململكة   10000 سعادة  

 ملغربية.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (  ملشمر  يوسف   لسيد 
بن  عيش  ملر بطين  علي  دو ر  والد 
مر كش  ململكة   10000 سعادة  

 ملغربية
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   01 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 123695.

729I

STE TIB COMPT SARL AU

EST HOME
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

STE TIB COMPT SARL AU
ملتقى شارع  ملر بطين وزيقة 

 لبخاري إقامة بغد دي مكتب رقم 
05 ، 60000، وجدة  ملغرب

EST HOME شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة)في طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع 
يوسف بن تاشفين رقم 05 - 60000 

وجدة  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.27031

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
حل  تقرر   2021 أبريل   16 في   ملؤرخ 
 EST شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 
 50.000 رأسمالها  مبلغ    HOME
درهم وعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع 
يوسف بن تاشفين رقم 05 - 60000 
وجدة  ملغرب يتيجة 1 : توقف نشاط 

 لشركة.

شارع  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 

يوسف بن تاشفين رقم 05 - 60000 

وجدة  ملغرب. 

و عين:

عنو يه) (  و  بايا   لسيد)ة(  سية  

غابة  زيقة  يعقوب  ملنصور  شارع 

وجدة   60000  31 رقم  معمورة 

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   11 بتاريخ  بوجدة    لتجارية 

2021 تحت رقم 1765.

730I

STE TIB COMPT SARL AU

 SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE HIMSE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
حل شركة

STE TIB COMPT SARL AU

ملتقى شارع  ملر بطين وزيقة 

 لبخاري إقامة بغد دي مكتب رقم 

05 ، 60000، وجدة  ملغرب

 SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE

HIMSE شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة)في طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إلجتماعي بور سعيد 
رقم 18  لطابق  الو1 - 60000 

وجدة  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.17511

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

حل  تقرر   2021 مارس   31 في   ملؤرخ 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 

 SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE

 100.000 رأسمالها  مبلغ    HIMSE
بور  مقرها  إلجتماعي  وعنو ن  درهم 

سعيد رقم 18  لطابق  الو1 - 60000 

وجدة  ملغرب يتيجة 1 : توقف نشاط 

 لشركة.

و حدد مقر  لتصفية ب بور سعيد 
رقم 18  لطابق  الو1 - 60000 وجدة 

 ملغرب. 
و عين:

و  طلحاوي   لسيد)ة(  حمد  
زيقة  لد ر  لبيضاء   7 عنو يه) ( 
)ة(  كمصفي  وجدة  ملغرب   60000

للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
أبريل   23 بتاريخ  بوجدة    لتجارية 

2021 تحت رقم 1511.

731I

س- طلس

 PISCICULTURE ASMAK
NILE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تفويت حصص

س- طلس
 لطابق  الو1  لحي  الد ري شارع 

 لطائف رقم 11 ، 23000، بني مال1 
 ملغرب

 PISCICULTURE ASMAK NILE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي جماعة 
والد بورحمون سوق  لسبت - 

23573  لفقيه بن صالح  ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.1953

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تمت   2020 يويبر   12 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
)ة(  محمد درو�سي  تفويت  لسيد 
250 حصة  جتماعية من أصل 250 
محمد  )ة(   لفائدة   لسيد  حصة 

رشيدي بتاريخ 03 يويبر 2020.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني   
بتاريخ  صالح   بن  بالفقيه   البتد ئية 

26 أبريل 2021 تحت رقم 130.

732I
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ORENJI

STE DOUZALL SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

قفل  لتصفية

ORENJI

32 شارع محمد  لخامس  لشقة 

رقم 1 حي  لحسني بركان ، 63000، 

بركان  ملغرب

STE DOUZALL SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي : تجزئة 

بلحوسين رقم 135 طريق بوقناد1 

وجدة - 60050 وجدة  ملغرب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.32193

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

حل  تقرر   2021 يناير   11 في   ملؤرخ 

شركة    STE DOUZALL SARL AU

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد مبلغ رأسمالها 10.000 درهم 

تجزئة  مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 

بوقناد1  طريق   135 رقم  بلحوسين 

60050 وجدة  ملغرب يتيجة   - وجدة 

ألزمة فيروس كورويا.

و عين:

و  حدو�سي  إلياس    لسيد)ة(  

 62900 ز يو  عنو يه) (  لحي  لجديد 

ز يو  ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 

تجزئة  وفي   2021 يناير   11 بتاريخ 

بوقناد1  طريق   135 رقم  بلحوسين 

وجدة - 60050 وجدة  ملغرب.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   11 بتاريخ  بوجدة    لتجارية 

2021 تحت رقم 1770.

733I

JBE PARTNERS

طرانسميد لوجيستيك
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

JBE PARTNERS
 11RUE LAFAYETTE IMMB

 CONTINENTAL ETG 5 APPT 17
TANGER ،90000 ،  ملغرب

طر نسميد لوجيستيك شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي إقامة 
صوفيا عمارة 1  لطابق 5 رقم 111 

حي  لسايية  لعو مة   - 90000 
طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.115779

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   06
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

طر نسميد لوجيستيك.
وكيل   : بإيجاز  غرض  لشركة 

 لشحن,  لنقل  لوطني و لدولي.
إقامة   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
 111 رقم   5 1  لطابق  عمارة  صوفيا 
حي  لسايية  لعو مة   - 90000 طنجة 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 30.000 رأسما1  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 150   : بوعرف  محمد   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 150   : حنان  لصيفي    لسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو يه) (  بوعرف  محمد   لسيد 
 13 رقم   53 حي  إلنعاش  لزيقة 

90000 طنجة  ملغرب.

 لسيدة حنان  لصيفي  عنو يه) ( 
 90000  16 رقم   73 زيقة  يجيبة  حي 

طنجة  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيدة حنان  لصيفي  عنو يه) ( 
 90000  16 رقم   73 زيقة  يجيبة  حي 

طنجة  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

أبريل   27 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 211769.

731I

NEVADOS MOROCCO CONSULTANCY

أو�سي بي مارروك
إعالن متعدد  لقر ر ت

 NEVADOS MOROCCO

CONSULTANCY

 Lotissement la colline II, 102

 1er étage 102 Lotissement la

 colline II, 1er étage، 20200،

CASABLANCA MAROC

أو�سي بي مارروك  »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد«

وعنو ن مقرها  الجتماعي: 16 شارع 

 لزرقطوني ، لطابق6،مكتب قم 15 

و16   - -  لد ر لبيضاء  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.17179

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

تم  تخاذ   2021 أبريل   29 في   ملؤرخ 

 لقر ر ت  لتالية: 

قر ر رقم 1:  لذي ينص على مايلي: 

قر ر ت  لشريك  أحكام  بموجب 
قرر  29  بريل2021  بتاريخ   لوحيد 

 30 بتاريخ   تأكيد  لقر ر  ملتخذ 

عمل  باستمر رية   ، يوليو2020 

من  ن  لوضعية  برغم   لشركة 

عن  تقل  للشركة  صبحت   لصافية 
ربع رأسمالها.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

بند رقم 0:  لذي ينص على مايلي: 

لم يتم تغيير  ي بند

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 10 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 777618 .

735I

طل كونسلتينغ

M&E ORIENTAL FOODS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

طل كونسلتينغ

شارع  لجوالن. زيقة طنجة. مكاتب 

 ألطلس. رقم 11 ، 30000، فاس 

 ملغرب

M&E ORIENTAL FOODS شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 3 حي 

 لوفاء 2. زيقة ييبا1. طريق صفرو. 

فاس - 30000 فاس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

67851

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   26

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 M&E  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.ORIENTAL FOODS

-تجارة   : بإيجاز  غرض  لشركة 

و لنباتات  لطبية   ملنتجات  لزر عية 

و لعطرية.

-تجارة  ملنتجات  لطبيعية 

و لتو بل و لزيوت  ألساسية.

- لتجارة عامة.

- الستير د و لتصدير..
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حي   3  : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
صفرو.  طريق  ييبا1.  زيقة   .2  لوفاء 

فاس - 30000 فاس  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : ماردي  سفيان   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو يه) (  ماردي  سفيان   لسيد 
 لحي  ملحمدي حي ملنور زيقة 3 رقم 8 

60030 وجدة  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (  ماردي  سفيان   لسيد 
 لحي  ملحمدي حي ملنور زيقة 3 رقم 8 

60030 وجدة  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 لتجارية بفاس  بتاريخ 18 ماي 2021 

تحت رقم 2372.

736I

مكتب  ملحاسبة

ALYOUCOS SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

مكتب  ملحاسبة
13 شارع يعقوب  ملنصور رقم 

11/13 تطو ن ، 93000، تطو ن 
 ملغرب

ALYOUCOS SARL شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي  21 شارع  
 ملقاومة  لطابق  لثاني رقم 05  - 

93000 تطو ن  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

29299
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   08
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.ALYOUCOS SARL

تجار   : بإيجاز  غرض  لشركة 

منتجات مستحضر ت  لتجميل. وبيع 

مو د  لتجميل وصيايتها.

عنو ن  ملقر  الجتماعي :  21 شارع  

 -   05 رقم   ملقاومة  لطابق  لثاني 

93000 تطو ن  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 90.000 رأسما1  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد يوسف مومن :  50 حصة 

بقيمة 900 درهم للحصة .

50 حصة    :  لسيدة زكية  عليلو 

بقيمة 900 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  مومن  يوسف   لسيد 

محمد  لبركة  قامة   شارع  لحاج 

 ملنزه رقم 15 93000 تطو ن  ملغرب.

عنو يه) (  زكية  عليلو   لسيدة 

محمد  لبركة  قامة   شارع  لحاج 

 ملنزه رقم 15 93000 تطو ن  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو يه) (  زكية  عليلو   لسيدة 

محمد  لبركة  قامة   شارع  لحاج 

 ملنزه رقم 15 93000 تطو ن  ملغرب

عنو يه) (  مومن  يوسف   لسيد 

محمد  لبركة  قامة   شارع  لحاج 

 ملنزه رقم 15 93000 تطو ن  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

أبريل   27 بتاريخ  بتطو ن    البتد ئية 

2021 تحت رقم 1122.

737I

A. SAAIDI CONSULTANTS

A. SAAIDI ET ASSOCIES
إعالن متعدد  لقر ر ت

»A.SAAIDI ET ASSOCIES«
شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

رسمالها 130.000,00 درهم 
 لكائن مقرها:  لد ر  لبيضاء – 1،  

ساحة ماريشا1
 لسجل  لتجاري: 15.395

هبـة حصص شركة 
I – بموجب عقود عرفية مؤرخة 
فإن  لسيدة   ،2021 أبريل   15 في 
حصة   81 وهبت  قد  أكوز،  سعاد 
في  حصصها  مجموع  أي  شركة، 
رسما1  لشركة  في   لشركة  ململوكة 

لفائدة:
إلى  مريم  لسعيدي،  •  لسيدة 

حدود 27 حصة شركة؛
إلى  دييا  لسعيدي،  •  آلنسة 

حدود 27 حصة شركة؛
إلى  كميل  لسعيدي،  •  لسيد 

حدود 27 حصة شركة.
II – بموجب  لقر ر  لجماعي غير 
أبريل   16 بتاريخ  للشركاء   لعادي 

2021، تقرر ما يلي:
حصة   81 هبة  على  •  ملصادقة 
أكوز،  سعاد  من  لسيدة  شركة 
مريم  لسعيدي،  لفائدة  لسيدة 
 آلنسة دييا  لسعيدي و لسيد كميل 

 لسعيدي؛
تعديل  لفصلين  لسادس   •

و لسابع من  لنظام  ألسا�سي. 
باإليد ع  لقايوني  تم  لقيام   – III
لدى  ملحكمة  بكتابة  لضبط 
  11 بتاريخ  للد ر  لبيضاء   لتجارية 

مايو 2021 تحت رقم 777926.
عن  ملستخلص و لبيايات 

738I

مكتب  ملحاسبة

NORTH WEST TRADE SARL
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

مكتب  ملحاسبة
13 شارع يعقوب  ملنصور رقم 

11/13 تطو ن ، 93000، تطو ن 

 ملغرب

 NORTH WEST TRADE SARL

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع 

 ملحمدية رقم 117 ظهر  ملحنش - 

93000 تطو ن  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

29377

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   23

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.NORTH WEST TRADE SARL

تحويل   : بإيجاز  غرض  لشركة 

 المو 1.

شارع   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

 - ظهر  ملحنش   117 رقم   ملحمدية 

93000 تطو ن  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 90.000 رأسما1  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 100   : بعلى  عبد  لقادر   لسيد 

حصة بقيمة 900 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد عبد  لقادر بعلى عنو يه) ( 

شارع جبل بويبالن رقم 120 93000 

تطو ن  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد عبد  لقادر بعلى عنو يه) ( 

شارع جبل بويبالن رقم 120 93000 

تطو ن  ملغرب.
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باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   06 بتاريخ  بتطو ن    البتد ئية 

2021 تحت رقم 1017.
739I

louardi compta

INVESTISSEMENT ABIDA
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

louardi compta
رقم 26 زيقة عباس  ملسعدي مكتب 

رقم 5  ملدينة  لجديدة فاس ، 
30000، فاس  ملغرب

 INVESTISSEMENT ABIDA
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي مركز 

عين  لكدح تيسة تاويات  ملغرب - 
31200 تاويات  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
1857

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   26
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.INVESTISSEMENT ABIDA
تصنيع   : بإيجاز  غرض  لشركة 

 لعناصر  لخرسايية للبناء
 شغا1  لبناء
 شغا1 عامة.

عنو ن  ملقر  الجتماعي : مركز عين 
 لكدح تيسة تاويات  ملغرب - 31200 

تاويات  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 500.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد  عبيدة محمد علي :  5.000 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

علي  محمد   لسيد  عبيدة 
زيقة  حمد  لبيضاوي   8 عنو يه) ( 
 30010 فاس  بدر  حي  مهدي  تجزئة 

فاس  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
علي  محمد   لسيد  عبيدة 
زيقة  حمد  لبيضاوي   8 عنو يه) ( 
 30010 فاس  بدر  حي  مهدي  تجزئة 

فاس  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   18 بتاريخ  بتاويات    البتد ئية 

2021 تحت رقم 266.

710I

SARL

 GROUPE SOUKKANIA
SARL

إعالن متعدد  لقر ر ت

SARL
 Maarif ، 20220، CASABLANCA

MAROC
 GROUPE SOUKKANIA SARL
»شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة«
وعنو ن مقرها  الجتماعي: 201، 

بولفار  يفا ،  لطابق 3 ، مكتب رقم 9  
- 22000  لد ر  لبيضاء  ملغرب .

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.128527
بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
تم  تخاذ   2021 أبريل   22 في   ملؤرخ 

 لقر ر ت  لتالية: 
على  ينص  1:  لذي  رقم  قر ر 
بنقل  ألسهم  يقر  لشركاء  مايلي: 
ب  ممثلة   GHITABIM شركة  بين 
و  MOHAMED BOUZOUBAA

  Khalid BENTIRES ALJ
ISMA HOLDING  لتي  وشركة 
 MOHAMED YOUSSEF EL يمثلها 

.KOUHENE

على  ينص  2:  لذي  رقم  قر ر 
بنقل  ألسهم  يقر  لشركاء  مايلي: 
ب  ممثلة   GHITABIM شركة  بين 
و  MOHAMED BOUZOUBAA

  Khalid BENTIRES ALJ
MKG HOLDING  لتي  وشركة 
MOHAMED EL KOUHENE يمثلها
قر ر رقم 3:  لذي ينص على مايلي: 
يقر  لشركاء بنقل  ألسهم بين شركة 
 MOHAMED ممثلة ب GHITABIM
 Khalidو  BOUZOUBAA
 SHELK وشركة    BENTIRES ALJ
 CHEMSSI تمثلها  HOLDING  لتي 

 EL KOUHENE
على  ينص  1:  لذي  رقم  قر ر 
بنقل  ألسهم  يقر  لشركاء  مايلي: 
ب  ممثلة   GHITABIM شركة  بين 
و  MOHAMED BOUZOUBAA

  Khalid BENTIRES ALJ
AURORA CAPITAL لتي  وشركة 

 AMINA ALAMI تمثلها
قر ر رقم 5:  لذي ينص على مايلي: 
من  لنظام   7 و   6 تحيين  لبندين 

 السا�سي
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
بند رقم 6:  لذي ينص على مايلي: 
ثم  للمساهمات   لتوزيع  لجديد 
 ISMA HOLDING شركة  كاآلتي: 
 MKG شركة  درهم31900؛ 
شركة  درهم31900؛   HOLDING
درهم17100؛    SHELK HOLDING
  AURORA CAPITAL شركة 
 MOHAMED درهم12100؛  لسيد 
  YOUSSEF EL KOUHENE
 MOHAMED درهم100؛  لسيد 
درهم100؛    EL KOUHENE
 CHEMSSI EL KOUHENE  لسيدة 
  AMINA ALAMI درهم100 ؛  لسيدة

درهم100
بند رقم 7:  لذي ينص على مايلي: 
 100000 ما1  لشركة  رأس  يبلغ 
بقيمة  سهم   1000 إلى  مقسم  درهم 
100 درهم للسهم  لحصص مقسمة 
 ISMA HOLDING شركة  كاآلتي: 
 MKG شركة  حصة319؛ 

شركة  حصة319؛   HOLDING

حصة171؛   SHELK HOLDING

 AURORA CAPITAL شركة 

 MOHAMED حصة121؛  لسيد 

YOUSSEF EL KOUHENEحصة 

 MOHAMED EL و حدة؛  لسيد 

KOUHENE  حصة و حدة ؛  لسيدة 

حصة    CHEMSSI EL KOUHENE

  AMINA ALAMI ؛  لسيدة  و حدة 

حصة و حدة

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 17 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 18030.

711I

BBH CONSULTING

 MOROCCO

 MOMENTS(ANZAR O( BE

IN TECH
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

BBH CONSULTING

11 إقامة أحالم شارع يعقوب 

 ملنصور مر كش ، 10000، مر كش 

 ملغرب

 MOROCCO

 MOMENTS(ANZAR O( (BE

IN TECH(  شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 11  قامة 
 حالم 1ز وية شارع يعقوب  ملنصور 

و زيقة  ملركز  المريكي - 10000 

مر كش   ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

111857

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   06

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
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ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

متبوعة  تسمية  لشركة 

بمختصر  عند  إلقتضاء 

 MOROCCO  : تسميتها 

 MOMENTS(ANZAR O( (BE IN

. (TECH

تاجر   : بإيجاز  غرض  لشركة 

بالتقسيط-تاجر  منتجات  لتجميل 

وكيل  بالتقسيط-   ملالبس  لجاهزة  

 عما1.

عنو ن  ملقر  الجتماعي : 11  قامة 

 حالم 1ز وية شارع يعقوب  ملنصور و 

زيقة  ملركز  المريكي - 10000 مر كش  

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

رأسما1  لشركة:   مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

 FISCHBACH  لسيدة 

بقيمة  CHRISTINE :  1.000 حصة 

100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 FISCHBACH  لسيدة 

 11 عنو يه) (   CHRISTINE

  27223 بوعزة  د ر  متوكل  تجزئة 

 لد ر لبيضاء  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 FISCHBACH  لسيدة 

 11 عنو يه) (   CHRISTINE

  27223 بوعزة  د ر  متوكل  تجزئة 

 لد ر لبيضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   12 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 121022.

712I

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

EMAT
شركة  ملساهمة

قفل  لتصفية

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL
 bd abdelmoumen 185

 walili parc 3eme etg N°11
 CASABLANCA، 20360،
CASABLANCA MAROC
EMAT شركة  ملساهمة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي : 18 شارع 
محمد بلو1  - 20000  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.113263

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تقرر   2021 أبريل   28 في   ملؤرخ 
مبلغ  شركة  ملساهمة   EMAT حل 
وعنو ن  درهم   8.017.300 رأسمالها 
محمد  شارع   18 مقرها  إلجتماعي 
بلو1  - 20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب 
يتيجة 1-  ملو فقة على تقرير  ملصفي 
وتقرير  عمليات  لتصفية  جميع  عن 
وحساب  لتصفية  لنهائي  لناتج 
قدره   

ً
سالبا  

ً
رصيد  يظهر   لذي 

13.879.881.03 درهم.
مع  ألخذ   ، قرر  لجمع  لعام   -
حساب  لتصفية  أن  في  العتبار 
قدره  سلبًيا  رصيًد   يظهر   لنهائية 
13.879.881.03 درهًما ، أيه لم يتم 
 سترد د  ألسهم وعدم تخصيص أي 
 BMCE BANK OF تخصيص، يو فق
بصفته  ملساهم  ألكبر   ، إ   AFRICA
مبلغ  لرصيد  تحمل  على   

ً
صر حة  ،

 لسالب  ملذكور على  لحساب  لجاري 
 ملفتوح باسمه في دفاتر  لشركة.

يعلن  لجمع  لعام  إلغالق   -
هذ   من  للتصفية  عتباًر    لنهائي 
إد رته  من  ذمة  ملصفي  وإبر ء   ليوم 

وإبر ء ذمته.
جميع  تفوض  لجمع  لعام   -
أو  نسخة  لحامل   لصالحيات 
للقيام  هذ   لقايون  من  مستخرج 

بجميع  إلجر أت  لقايويية.

لدى  حسابات  لتصفية  تودع   -

بالد ر  كاتب  ملحكمة  لتجارية 

 لبيضاء إلبد ء  لرأي و ملصفي..

و عين:

 لسيد)ة(  مل   لغيتي و عنو يه) ( 

20000  لدر لبيضاء   لدر لبيضاء 

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 

18 شارع  2021 وفي  28 أبريل  بتاريخ 

20000  لدر لبيضاء   - بلو1   محمد 

 ملغرب.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 11 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 113263.

713I

 ألستاد منير  لعزوزي  إلدري�سي

 SOCIETE ETABMISSEMENT

 MOSTAKBAL M’DIQ DE

 L’ENSEIGNEMENT PRIVE

SARL A.U
عقد تسيير حر ألصل تجاري ) ألشخاص 

 لطبيعيون(

عقد تسيير حر ألصل تجاري

 SOCIETE ETABMISSEMENT

 MOSTAKBAL M’DIQ DE

 L’ENSEIGNEMENT PRIVE SARL

 A.U

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 

أعطى  لسيد)ة(    2021 ماي   17

ميمون عمروزي  لحامل )ة( للبطاقة 

S210562  ملسجل  رقم     لوطنية 

باملحكمة   11135 بالسجل  لتجاري 

 البتد ئية بتطو ن حق  لتسيير  لحر 

لألصل  لتجاري  لكائن ب  ملضيق حي 

 -  15 بوزغال1 طريق سد  سمير رقم 

للسيد)ة(  93200  ملضيق  ملغرب 

للبطاقة  )ة(  عدي  لحامل  بوعزة 

 لوطنية رقم   Q58905  ملدة 2 سنة 

تبتدئ من 17 ماي 2021 و تنتهي في 
شهري  مبلغ  مقابل   2023 ماي   17

30.000  درهم.

711I

س- طلس

SERVICES TAZEWALTE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

س- طلس

 لطابق  الو1  لحي  الد ري شارع 

 لطائف رقم 11 ، 23000، بني مال1 

 ملغرب

SERVICES TAZEWALTE شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي  شارع  بو 

 لعالء  لعامرية 1 محل 2 رقم 21  - 

23000 بني مال1  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.9609

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تمت   2021 أبريل   23 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :

بلحاج  محمد  )ة(   تفويت  لسيد 

 339 أصل  من  حصة  جتماعية   89

عائشة  )ة(  لفائدة   لسيد  حصة 

بوزيت بتاريخ 02 فبر ير 2021.

عبد  لو حد  )ة(  تفويت  لسيد 

بلحاج 89 حصة  جتماعية من أصل 

339 حصة لفائدة   لسيد )ة( عائشة 

بوزيت بتاريخ 02 فبر ير 2021.

بوزيت  فاضمة  )ة(  تفويت  لسيد 

 81 أصل  من  حصة  جتماعية   81

عائشة  )ة(  لفائدة   لسيد  حصة 

بوزيت بتاريخ 13 يناير 2021.

بلحاج  فاطمة  )ة(  تفويت  لسيد 

 11 أصل  من  حصة  جتماعية   11

عائشة  )ة(  لفائدة   لسيد  حصة 

بوزيت بتاريخ 02 فبر ير 2021.

بلحاج  فاضمة  )ة(  تفويت  لسيد 

 11 أصل  من  حصة  جتماعية   11

عائشة  )ة(  لفائدة   لسيد  حصة 

بوزيت بتاريخ 02 فبر ير 2021.

بلحاج  مليكة   )ة(  تفويت  لسيد 

 11 أصل  من  حصة  جتماعية   11

عائشة  )ة(  لفائدة   لسيد  حصة 

بوزيت بتاريخ 02 فبر ير 2021.
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بلحاج  رشيدة  )ة(  تفويت  لسيد 
 11 أصل  من  حصة  جتماعية   11
عائشة  )ة(  لفائدة   لسيد  حصة 

بوزيت بتاريخ 02 فبر ير 2021.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني   
 البتد ئية ببني مال1  بتاريخ 17 مارس 

2021 تحت رقم 317.
715I

STE EXPERTRAD SERVICES

 STE EXPERTRAD SERVICES
SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تحويل  لشكل  لقايوني للشركة

STE EXPERTRAD SERVICES
22بلوك س شارع شيخ  حمد هيبة 

حي  ملسيرة ، 25000، خريبكة 
 ملغرب

 STE EXPERTRAD SERVICES
SARL شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
و عنو ن مقرها  الجتماعي 22 بلوك 

س شارع شيخ  حمد هيبة حي 
 ملسيرة خريبكة - 25000  خريبكة .

تحويل  لشكل  لقايوني للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.5183
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تحويل  تم   2021 ماي   05 في   ملؤرخ 
 لشكل  لقايوني للشركة من »شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة« إلى »شركة 
ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد«.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   17 بتاريخ  بخريبكة    البتد ئية 

2021 تحت رقم 211.
716I

 ئتمايية   لخبرة

SOFIM PROMO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

 ئتمايية   لخبرة
19  زيقة   ملدينة ، 26100، برشيد 

 ملغرب
SOFIM PROMO  شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي تجزئة 
 المان GH 18  قامة 116 رقم 1 

مكتب رقم 1 عين  لسبع - 20250 
 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.111215
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تعيين  تم   2021 أبريل   28 في   ملؤرخ 
للشركة  لسيد)ة(  جديد  مسير 

 لفاتحي  ملصطغى كمسير وحيد
تبعا لقبو1  ستقالة  ملسير.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 17 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 778372.

717I

ficogedek sarl au

DENVILLE TRANS SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

ficogedek sarl au
 N° 30 Bis, Rue 8, Hay EL Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes
maroc

 DENVILLE TRANS SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي 51 درب 

جنان تيزيمي لكبيرة مكناس - 50000 
مكناس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
50715

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2020 غشت   06
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.DENVILLE TRANS SARL AU
يقل   : بإيجاز  غرض  لشركة 

 الشخاص لحساب  لغير .
51 درب   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
جنان تيزيمي لكبيرة مكناس - 50000 

مكناس  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : حاتم  لعولى   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 6 عنو يه) (  حاتم  لعولى   لسيد 
باب  لناعورة  لقصبة  درب  لعولى 

مكناس . مكناس  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 6 عنو يه) (  حاتم  لعولى   لسيد 
باب  لناعورة  لقصبة  درب  لعولى 

مكناس . مكناس  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
شتنبر   21 بتاريخ  بمكناس    لتجارية 

2020 تحت رقم 2890.
718I

ELMA COMPTABILITE

SINIM LOGISTIQUE
SARL AU 

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

ELMA COMPTABILITE
تجزئة  لنهضة زيقة 31 رقم 09 

 لطابق  لثالث رقم 06 ، 90000، 
طنجة  ملغرب

 SINIM LOGISTIQUE SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي تجزئة 
 لنهضة زيقة 31 رقم 09  لطابق 
 لثالث رقم 06 - 90000 طنجة 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

116155

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   19

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 SINIM : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.LOGISTIQUE SARL AU

يقل   : بإيجاز  غرض  لشركة 

لحساب  للبضائع  و لدولي   لوطني 

 لغير.

تجزئة   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

09  لطابق  رقم   31 زيقة   لنهضة 

طنجة   90000  -  06 رقم   لثالث 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لسيد  بر هيم  لعبار 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (   لسيد  بر هيم  لعبار 

 90000  32 رقم   15 زيقة   لسو ني 

طنجة  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو يه) (   لسيد  بر هيم  لعبار 

 90000  32 رقم   15 زيقة   لسو ني 

طنجة  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   18 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 212111.

719I
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FIDUCIAIRE

FUTURE TEX
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

FIDUCIAIRE
 RUE ABI NOUAIM ، 30000، FES

MAROC
FUTURE TEX شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي  لطابق 

 ألر�سي 22 تجزئة  ملجا1  لحضري 
رأس  ملا س3 - 30000 فاس  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.61681
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تمت   2021 مارس   26 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
تفويت  لسيد )ة(  لنو ش  سعيد  
125 حصة  جتماعية من أصل 125 
حصة لفائدة   لسيد )ة( مكو ر  رشيد  

بتاريخ 30 مارس 2021.
عبد  )ة(  لنو ش   تفويت  لسيد 
من  حصة  جتماعية   125  الاله  
)ة(  لفائدة   لسيد  125 حصة  أصل 
مكو ر  رشيد  بتاريخ 30 مارس 2021.
تفويت  لسيد )ة(  لنو ش  بشرى  
250 حصة  جتماعية من أصل 250 
حصة لفائدة   لسيد )ة( مكو ر  عبد 

 لعلي  بتاريخ 30 مارس 2021.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني   
 لتجارية بفاس  بتاريخ 03 ماي 2021 

تحت رقم 2127.
750I

COMPTE A JOUR

DUBAI  MARBRE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

COMPTE A JOUR
 AV SAKIA EL HAMRAE N° 13

 2EME ETG N° 4 NADOR ،
62000، NADOR MAROC

DUBAI  MARBRE شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة
)في طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إلجتماعي طريق 

مليلية  زيقة 100 حي ترقاع - 62000 

 لناظور  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.16653

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تقرر حل   2021 01 دجنبر  في   ملؤرخ 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 

رأسمالها  مبلغ    DUBAI  MARBRE

مقرها  وعنو ن  درهم   100.000

 100 زيقة  مليلية   طريق   إلجتماعي 

62000  لناظور  ملغرب   - ترقاع  حي 

تحقيق  لهدف  عدم   :  1 يتيجة 

 ملنشود.

طريق  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 

 - ترقاع  حي   100 رقم  زيقة  مليلية  

62000  لناظور  ملغرب. 

و عين:

ياسين   ملوساوي   لسيد)ة(  

 65 رقم  حي  لعما1  عنو يه) (  و 

62000  لناظور  ملغرب   زغنغان 

كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 البتد ئية بالناضور  بتاريخ 28 أبريل 

2021 تحت رقم 868.

751I

FIDUCIAIRE

DWI-TISS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE

 RUE ABI NOUAIM ، 30000، FES

MAROC

DWI-TISS  شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع عبد 

 لكريم  لخطابي إقامة بنمو�سى 

 لكو ش  لطابق  لثاني - 30000 

فاس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

67625

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 مارس   03

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

DWI-  :  إلقتضاء بمختصر تسميتها 

. TISS

:  الستير د  بإيجاز  غرض  لشركة 

و  لتصدير.

شارع   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

بنمو�سى  إقامة  عبد  لكريم  لخطابي 

 لكو ش  لطابق  لثاني - 30000 فاس 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  دويني  سعيد   لسيد 
تجزئة  لوفاء 5 رقم 10 طريق صفرو 

30000 فاس  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو يه) (  دويني  سعيد   لسيد 
تجزئة  لوفاء 5 رقم 10 طريق صفرو 

30000 فاس  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 لتجارية بفاس  بتاريخ 03 ماي 2021 

تحت رقم -.

752I

FIDUCIAIRE CHAIBI CONSEIL MAROC

تانسيفت داند
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE CHAIBI CONSEIL

MAROC

 N° 46  AZLI MARRAKECH ،

40150، MARRAKECH MAROC

تانسيفت د يد شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي دكان في 

 لطابق  لسفلي مركز موالي  بر هيم 

تحناوت مر كش - 12171 مر كش 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

111787

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 ماي   18

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

تانسيفت د يد.

-تربية   : بإيجاز  غرض  لشركة 

 لدو جن و  ملاشية

مصانع  و  - ستغال1  ملسالخ 

 لتقطيع 

-توزيع لحوم  لحيو يات  لد جنة.

في  دكان   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

 لطابق  لسفلي مركز موالي  بر هيم 

مر كش   12171  - مر كش  تحناوت 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
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رشيد  موالي   لسيد  ملغاري 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
رشيد  موالي   لسيد  ملغاري 
موالي  بر هيم  مركز  عنو يه) ( 
مر كش   12171 مر كش  تحناوت 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
رشيد  موالي   لسيد  ملغاري 
موالي  بر هيم  مركز  عنو يه) ( 
مر كش   12171 مر كش  تحناوت 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   11 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 123968.

753I

COMPTE A JOUR

DUBAI MARBRE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

COMPTE A JOUR
 AV SAKIA EL HAMRAE N° 13

 2EME ETG N° 4 NADOR ،
62000، NADOR MAROC

DUBAI MARBRE  شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي : طريق 
مليلية  زيقة رقم 100 حي ترقاع - 

62000  لناظور  ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.16653

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تقرر   2021 دجنبر   06 في   ملؤرخ 
DUBAI MARBRE  شركة ذ ت  حل 
رأسمالها  مبلغ   ملسؤولية  ملحدودة 
مقرها  وعنو ن  درهم   100.000
رقم  زيقة  مليلية   طريق   إلجتماعي 
62000  لناظور   - ترقاع  حي   100
تحقيق  لهدف  لعدم  يتيجة   ملغرب 

 ملنشود.

و عين:
ياسين   ملوساوي   لسيد)ة( 

 و عنو يه) ( حي  والد بوطيب سكتور 

62000  لناظور  ملغرب   301 ب 

كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 

طريق  وفي   2021 دجنبر   06 بتاريخ 

 - ترقاع  حي   100 رقم  زيقة  مليلية  

62000  لناظور  ملغرب.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 البتد ئية بالناضور  بتاريخ 28 أبريل 

2021 تحت رقم 869.

751I

LOGARITHME

JDCH INVEST
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

LOGARITHME

 Rés hivernage entree B

 app 9 1ere étage AVENUE

 MOHAMED 6، 40000،

MARRAKECH MAROC

JDCH INVEST شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي  شقة رقم 

19  لطابق  لر بع  ملكتب 1 شارع 

 لباني تكنة  لغو1  مر كش 10000 

مر كش   ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.80335

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تمت   2021 أبريل   19 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :

دين   شريف  )ة(  تفويت  لسيد 

من  حصة  جتماعية   120 باشابي 

)ة(  لفائدة   لسيد  100 حصة  أصل 

هدى  أشغوغ بتاريخ 19 أبريل 2021.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني   

أبريل   29 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 123531.

755I

مكتب محاسبة

BOULAHCEN LOGISTICS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

مكتب محاسبة
عمارة 11 شقة 2 زيقة عال1 بن عبد 
هللا ص.ب 200  لرشيدية ، 52001، 

 لرشيدية  ملغرب
 BOULAHCEN LOGISTICS

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي كر ج 
رقم 138  حد ف  وفوس - 52003 

 لرشيدية  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
11813

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 مارس   16
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.BOULAHCEN LOGISTICS
يقل   : بإيجاز  غرض  لشركة 

 لبضائع للغير.
كر ج   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
 52003  - 138  حد ف  وفوس  رقم 

 لرشيدية  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : أمين  بولحسن   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو يه) (  أمين  بولحسن   لسيد 
 2 عين  لعاطي  تجزئة   309 رقم 

52000  لر شيدية  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو يه) (  أمين  بولحسن   لسيد 
 2 عين  لعاطي  تجزئة   309 رقم 

52000  لر شيدية  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 29 بتاريخ  بالرشيدية    البتد ئية 

أبريل 2021 تحت رقم 200.

756I

COMPTE A JOUR

MAITRISE CONSTRUCTION
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

COMPTE A JOUR

 AV SAKIA EL HAMRAE N° 13

 2EME ETG N° 4 NADOR ،

62000، NADOR MAROC

 MAITRISE CONSTRUCTION

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد)في طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 166  والد 
لحسن  زغنغان - 62000  لناظور 

 ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.17297

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تقرر   2020 دجنبر   20 في   ملؤرخ 

محدودة  مسؤولية  ذ ت  شركة  حل 

 MAITRISE ذ ت  لشريك  لوحيد 

رأسمالها  مبلغ    CONSTRUCTION

مقرها  وعنو ن  درهم   100.000

 إلجتماعي 166  والد لحسن  زغنغان 

 :  1 يتيجة  62000  لناظور  ملغرب   -

عدم تحقيق  لهدف  ملنشود.

و حدد مقر  لتصفية ب 166  والد 
62000  لناظور   - يحيى  زغنغان 

 ملغرب. 

و عين:

 لسيد)ة( وليد  بوكر ع و عنو يه) ( 

62000  لناظور  ملغرب   لناطور 

كمصفي )ة( للشركة.



عدد 5666 - 21 شو 1 1112 )2 يوييو 2021)الجريدة الرسمية   11276

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 البتد ئية بالناضور  بتاريخ 05 يناير 

2021 تحت رقم 33.

757I

مكتب  ملحاسبة   ليطفتي أوالد سالم محمد

HM LOGISTIQUE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

مكتب  ملحاسبة   ليطفتي أوالد 

سالم محمد

17 شارع  ملكسيك  لطابق  ألو1 رقم 

7 طنجة ، 90000، طنجة  ملغرب

HM LOGISTIQUE  شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي تجزئة 

 ألسرة تجزئة رقم 12  لعزيب  لحاج 

قدور  لطابق  ألو1 - 90000 طنجة 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

116167

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   15

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 HM  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. LOGISTIQUE

يقل   : بإيجاز  غرض  لشركة 

 لوطني و  لدولي  لطرقي للبضائع.

تجزئة   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

12  لعزيب  لحاج   ألسرة تجزئة رقم 

طنجة   90000  - قدور  لطابق  ألو1 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

حصة   600   : منير  كويو   لسيد 
بقيمة 100 درهم للحصة .

 لسيد معدن حمزة :  100 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  منير  كويو   لسيد 
20 رقم  زيقة  تجزئة يرجس   لبر يص 

16 90000 طنجة  ملغرب.
 لسيد معدن حمزة عنو يه) ( حي 
28800  ملحمدية   58 رقم   لصديق 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (  منير  كويو   لسيد 
20 رقم  زيقة  تجزئة يرجس   لبر يص 

16 90000 طنجة  ملغرب
 لسيد معدن حمزة عنو يه) ( حي 
28800  ملحمدية   58 رقم   لصديق 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   18 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 212133.
758I

مكتب محاسبة

STE CONVOYS SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تغيير نشاط  لشركة

مكتب محاسبة
عمارة 11 شقة 2 زيقة عال1 بن عبد 
هللا ص.ب 200  لرشيدية ، 52001، 

 لرشيدية  ملغرب
STE CONVOYS SARL  شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  الجتماعي قصر 

 لبر ني مدغرة ص ب 311  لرشيدية 
- 52000   لرشيدية  ملغرب .

تغيير نشاط  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.9707
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تغيير  تم   2021 ماي   05 في   ملؤرخ 
» دو ت  ملكتب«  من  نشاط  لشركة 

إلى »  عما1  لنظافة«.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 البتد ئية بالرشيدية  بتاريخ 17 ماي 

2021 تحت رقم 225/2021.

759I

LOGARITHME

IINAWEE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

LOGARITHME
 Rés hivernage entree B

 app 9 1ere étage AVENUE
 MOHAMED 6، 40000،
MARRAKECH MAROC

IINAWEE شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة)في طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إلجتماعي إقامة 
إيفرياج  ملدخل ب  لطابق  ألو1 
شقة 9  ملكتب 3 شارع محمد 

 لسادس  مر كش  10000 مر كش  
 ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.81925
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
حل  تقرر   2021 أبريل   01 في   ملؤرخ 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
 10.000 رأسمالها  مبلغ    IINAWEE
مقرها  إلجتماعي  وعنو ن  درهم 
ب  لطابق  إيفرياج  ملدخل  إقامة 
3 شارع محمد  9  ملكتب   ألو1 شقة 
مر كش    10000 مر كش    لسادس  

 ملغرب يتيجة 1 : غياب نشاط.
إقامة  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
إيفرياج  ملدخل ب  لطابق  ألو1 شقة 
محمد  لسادس   شارع   3 9  ملكتب 

مر كش  10000 مر كش   ملغرب. 
و عين:

توغجي  سباستيان    لسيد)ة(  
فرنسا   10000 فرنسا  عنو يه) (  و 

فرنسا كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

أبريل   21 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 123221.

760I

NEVADOS MOROCCO CONSULTANCY

بيم ستورز

إعالن متعدد  لقر ر ت

 NEVADOS MOROCCO

CONSULTANCY

 Lotissement la colline II, 102

 1er étage 102 Lotissement la

 colline II, 1er étage، 20200،

CASABLANCA MAROC

بيم ستورز »شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة«

وعنو ن مقرها  الجتماعي: بارك 

لوجيستيكا، بلوك س-9س12،عين 

حرودة - -  ملحمدية    ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.1238

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

تم  تخاذ   2021 ماي   01 في   ملؤرخ 

 لقر ر ت  لتالية: 

قر ر رقم 1:  لذي ينص على مايلي: 

قبل  من  لنهائي  إتمام  لبيع  تأكيد 

بقيمة  مكز الر  بيرليسك  بيم  شركة 

في رأس ما1  86388 حصة، مملوكة 

لصالح  ستورز،ش,م,م,،  بيم  شركة 

شركة بلو إيفنستمنت هولدينك لتد، 

وهي شركة تأسست بموجب  لقايون 

إيجلتر   في سجل  لشركات   إليجليزي 

وويلز تحت رقم 12917301.

قر ر رقم 2:  لذي ينص على مايلي: 

 لتعديل  ملقابل للمادة 6 من  لنظام 

 ألسا�سي.
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على  ينص  3:  لذي  رقم  قر ر 
مايلي: إقر ر  لنظام  ألسا�سي  لجديد 

للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
على  ينص  6:  لذي  رقم  بند 
رأس  ملا1  تشكل  مايلي:  ألسهم  لتي 
ممثلة  هي  تأسيسها  حين   لشركة 
عند  في  ملساهمات  لنقدية.  حصر  
بيم  شركة  جلبت  تأسيس  لشركة، 
إلى  لشركة  و حد،  شريك  وهي   ،
رأس  ملا1  يبلغ  درهم.    5,000,000
درهم.   216,821,000  الجتماعي 
وست  مائتين  إلى  مقسمة  وهي 
وأربعة  وثماييمائة  ألف  وأربعين 
سهما   )216,821( سهما  وعشرين 
من 1,000 درهم لكل سهم، ومكتتبة 
يقد   بالكامل  عنها  ومفرج  بالكامل، 
ومخصصة للشركاء على  لنحو  لتالي:  
بيم   :  60.133 حصة  جتماعية 
بيه:86388  حصة  جتماعية  لسيد 
حصة  جتماعية   أوزترك:1  فاروق 
حصة   1 دورتلوجلو:  هالوك   لسيد 
 جتماعية :1 حصة  جتماعية دينجر 
حصة   216,821 إجمالي  يازي�سي 

 جتماعية
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
10 ماي   البتد ئية باملحمدية  بتاريخ 

2021 تحت رقم 1132.
761I

COMPTE A JOUR

MAITRISE CONSTRUCTION
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
قفل  لتصفية

COMPTE A JOUR
 AV SAKIA EL HAMRAE N° 13

 2EME ETG N° 4 NADOR ،
62000، NADOR MAROC

 MAITRISE CONSTRUCTION
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي : 166  والد 

يحيى  زغنغان - 62000  لناظور 
 ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.16713
قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تقرر حل   2020 25 دجنبر  في   ملؤرخ 
 MAITRISE CONSTRUCTION
ذ ت  محدودة  مسؤولية  ذ ت  شركة 
رأسمالها  مبلغ   لشريك  لوحيد 
مقرها  وعنو ن  درهم   100.000
 إلجتماعي 166  والد يحيى  زغنغان - 
62000  لناظور  ملغرب يتيجة لعدم 

تحقيق  لهدف  ملنشود.
و عين:

 لسيد)ة( وليد  بوكر ع و عنو يه) ( 
62000  لناظور  ملغرب   لناظور 

كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 
 166 وفي   2020 دجنبر   25 بتاريخ 
 والد يحيى  زغنغان - 62000  لناظور 

 ملغرب.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 البتد ئية بالناضور  بتاريخ 05 يناير 

2021 تحت رقم 31.
762I

LOGIFIN

RECY CONTAINER
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

LOGIFIN
 RUE OUED ZIZ, RES 20

 CASTILLA, 1ER ETAGE, APP N°
 5, TANGER ، 90010، TANGER

MAROC
RECY CONTAINER شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي إقامة 
 لعزيزية شارع  ململكة  لعربية 
 لسعودية، طابق 3 رقم 20  - 

90000 طنجة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
116103

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 ماي   03

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 RECY  :  إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.CONTAINER

جمع   : بإيجاز  غرض  لشركة 

تحويل  لحاويات  وإعادة  وتحويل 

بسيط  )منز1  مختلفة  الستخد مات 

بالتجزئة  بيع  ، منفذ  ، مرحاض عام 

، فصل در �سي ، حمام سباحة ، إلخ.(

 لديكور  لد خلي.

جميع  لعمليات   ، أعم  وبشكل 

أو  أو  ملالية  أو  لتجارية   لصناعية 

تتعلق  قد  أو  لعقارية  لتي   ملنقولة 

بشكل مباشر أو غير مباشر بموضوعها 

 ملماثل أو ذي  لصلة.

إقامة   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

شارع  ململكة  لعربية   لعزيزية 
 لسعودية، طابق 3 رقم 20  - 90000 

طنجة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 100   :  لسيد يونس  بن  لشاعر 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

يونس  بن  لشاعر   لسيد 
صنهاجة  قامة  زيقة   36 عنو يه) ( 
 90000  33 رقم   6 طابق  ياسمين 

طنجة  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

يونس  بن  لشاعر   لسيد 
صنهاجة  قامة  زيقة   36 عنو يه) ( 
 90000  33 رقم   6 طابق  ياسمين 

طنجة  ملغرب.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   12 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 1518.
763I

مكتب محاسبة

STE JORMETAL SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

مكتب محاسبة
عمارة 11 شقة 2 زيقة عال1 بن عبد 
هللا ص.ب 200  لرشيدية ، 52001، 

 لرشيدية  ملغرب
STE JORMETAL SARL  شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية(
وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 157 
شارع عال1 بن عبد هللا  لجرف - 

52000  لجرف  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.9961

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
حل  تقرر   2021 أبريل   07 في   ملؤرخ 
 STE شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 
رأسمالها  مبلغ     JORMETAL SARL
مقرها  وعنو ن  درهم   100.000
بن  عال1  شارع   157 رقم   إلجتماعي 
52000  لجرف   - هللا  لجرف  عبد 

 ملغرب يتيجة 1 :  زمة.
و حدد مقر  لتصفية ب رقم 157 
 - هللا  لجرف  عبد  بن  عال1  شارع 

52000  لجرف  ملغرب. 
و عين:

و  عليوي  حسن     لسيد)ة(  
بن  عال1  شارع   157 رقم  عنو يه) ( 
52000  لجرف  هللا  لجرف  عبد 

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 11 بتاريخ  بالرشيدية    البتد ئية 

مارس 2021 تحت رقم 171/2021.
761I
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MARSO  REDOUANE

TRANS MOKHLASSE
SARL AU 

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

MARSO  REDOUANE
 BD  MED V MIMOUSA 1 N 119.

32 ، 90000، TANGER MAROC
 TRANS MOKHLASSE SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي 119 شارع 
محمد  لخامس ميموز  1 رقم 32 - 

90000 طنجة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
116215

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   23
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 TRANS : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.MOKHLASSE SARL AU
:  لنقل  بإيجاز  غرض  لشركة 

 لوطني و لدولي للبضائع.
 119  : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
رقم   1 ميموز   محمد  لخامس  شارع 

32 - 90000 طنجة  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
رأسما1  لشركة:   مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : مكريم   لسيد  ليزيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو يه) (  مكريم   لسيد  ليزيد 
 لعرفان مج 31 ع 316 رقم 3 90000 

طنجة  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 
ومو طن مسيري  لشركة:

عنو يه) (  مكريم   لسيد  ليزيد 
 لعرفان مج 31 ع 316 رقم 3 90000 

طنجة  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   07 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 1361.
765I

FLASH ECONOMIE

PARADISE PROJECTS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

PARADISE PROJECTS شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي 61 زيقة 

عبد هللا  ملديوني  لطابق 1 شقة 2  - 
20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
199177

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   02
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.PARADISE PROJECTS
 : بإيجاز  غرض  لشركة 
و لتنقيب  و لتدريب   الستشار ت 

و لتطوير  لتجاري و لتقني ؛ 
- در سة وتصميم وتنفيذ ومر قبة 
جميع  ملشاريع  لتجارية و لصناعية. 

 ، في  الستر تيجية  –  الستشار ت 

 لتنظيم ،  إلد رة ، يظم  ملعلومات ، 
و التصا1  و لتسويق   ملو رد  لبشرية 
تسويق   - إلى  لتنفيذ  من  لتصميم 
وتنفيذ  ألعما1  جميع  ملنتجات 

و لخدمات  ملختلفة. 
عمليات  الستير د  جميع   –
و لشبكات  و لتجارة  و لتصدير 
و لتمثيل  و لوساطة  لتجاري 
و لسمسرة ألي منتج أو سلعة أو مادة 
أو  أو  ألصل  كايت  لطبيعة  مهما  أو 

 لوجهة..
61 زيقة   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
عبد هللا  ملديوني  لطابق 1 شقة 2  - 

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
محمد  ملهدي  لتومي    لسيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
محمد  ملهدي  لتومي    لسيد 
16  لرقم  عنو يه) ( حي  ألطر  لزيقة 

27  21000  لجديدة   ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
محمد  ملهدي  لتومي    لسيد 
16  لرقم  عنو يه) ( حي  ألطر  لزيقة 

27  21000  لجديدة   ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 15 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 7771606.
766I

مكتب  ملحاسبة   ليطفتي أوالد سالم محمد

GOUNOU TRANS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

مكتب  ملحاسبة   ليطفتي أوالد 
سالم محمد

17 شارع  ملكسيك  لطابق  ألو1 رقم 
7 طنجة ، 90000، طنجة  ملغرب
GOUNOU TRANS  شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 2 زيقة 

الفاييط رقم 2 دو ر بوخالف تجزئة 

270 - 90000 طنجة  ملغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.66973

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

تعيين  تم   2021 أبريل   15 في   ملؤرخ 

مسير جديد للشركة  لسيد)ة( معدن 

حمزة كمسير آخر

تبعا لقبو1  ستقالة  ملسير.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   17 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 212215.

767I

FLASH ECONOMIE

 LA ESPERANZA DEL

ANDALUZ

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 STE »LA ESPERANZA DEL

 ANDALUZ« SARL

تأسيس شركة

ذ ت  ملسؤولية  شركة  تأسست 

عقد  محتوى  خال1  من   ملحدودة 

 2021  /07/05 في   مؤرخ  عرفي 

خصائصها  لعامة  د دس  ببومالن 

كالتالي:

»ال  سبيرويز    لتسمية  لقايويية 

د 1  يد لوز« ش.م.م. 

 100000  لرأسما1  اٍلجتماعي: 

بمبلغ  1000 حصة  إلى  مقسم  درهم 

1000 درهم للحصة موزعة كالتالي:

- لسيدة    لوسطي زهرة  50000 

حصة   500 إلى  مقسم  درهم   

, لساكنة       PA ,ر.ب.ت71955  

بشارع كروز رقم 17 إستيبويا ماالجا 

إستربويا إسباييا.
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بار جاس  إيباييز  - لسيدة   
إلى  مقسم  درهم   أستير50000 
جو ز  لسفر:  ,رقم  حصة   500
بمدريد   , لساكنة   AAI933367

إسباييا.
–تصديرو   :  لهدف  اٍلجتماعي  

 الستير د -. 
مركز  لسوق    :  ملقر  اٍلجتماعي 

 لقديم بومالن د دس تنغير.
مدة  لشركة: 99 سنة.

يدير  لشركة  تسيير  لشركة: 
و  زهرة  ويسيرها   لسيدة  لوسطي 
 لسيدة   إيباييز بار جاس أستير  ملدة 

غير محددة 
و  لسجل   إليد ع  لقايوني 
 لتجاري : تم بكتابة  لضبط باملحكمة 
رقم  لسجل  تحت   . تنغير   اٍلبتد ئية 
 لتجاري1195  بتاريخ 17/05/2021
768I

MAIZER CONSULTING

 MAIZER CONSULTING
SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

MAIZER CONSULTING
 boulevard zerktouni,16

 2eme etage Appt N°6
 Casablanca ,MAROC ، 20000،

CASABLANCA MAROC
 MAIZER CONSULTING SARL
AU  شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي 16، شارع 

 لزرقطوني  لطابق 2  لشقة رقم 
6  لد ر لبيضاء، ملغرب - 20000 

 لد ر لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
501115

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   01

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 
 MAIZER CONSULTING SARL

. AU
 -  : بإيجاز  غرض  لشركة 
يظم  لحماية  مجا1  في   الستشارة 

 لصناعية.
مجا1  لهندسة  في  -   الستشارة  

 لكهربائية و لتكييف.
مجا1  لهندسة  في  -  الستشارة  

 لصناعية.
جدولة   ، مشاريع  لبناء  إد رة   -
 ملشاريع، د رة تصميم و لتسيير في في 

مجا1  تشييد منشآت  لبناء 
و  خدمات  لتشخيص  تقديم    -

 لخبرة  ملتعلقة بتهيئة  لبنايات.
بنظم  -  الستشارة  ملتعلقة  
د خل  ملغرب  وبرمجيات  لحاسوب  
و لتصميم  -  لتخطيط  خارجه:  و 
، الستشار ت(  ، لدر سات  ) لتطوير 

أليظمة  لكمبيوتر
مجا1  في  و  لتدريب  -  الستشارة 

تطوير  لبرمجيات
-  لتمثيل  لتجاري،  ألي ترخيص 
باملغرب  و  تجارية  صنعت   أوعالمة 

خارجه
-  الستير د و لتصدير 

يظم  تسويق  و  تهيئة  شر ء   -
 ملعلومات.

جميع  ملعامالت  وعامة 
 لتجارية، لصناعية،  ملالية 

و لعقارية 
عنو ن  ملقر  الجتماعي : 16، شارع 
رقم  2  لشقة   لزرقطوني  لطابق 
 20000  - 6  لد ر لبيضاء، ملغرب 

 لد ر لبيضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99سنة سنة .
 10.000 رأسما1  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد  كنز ي كريم :  100 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد  كنز ي كريم عنو يه) ( 58 

أسنيريس سور   92600 فولتير  شارع 

92600  أسنيريس سور  سين فرنسا 

سين فرنسا.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد  كنز ي كريم عنو يه) ( 58 

أسنيريس سور   92600 فولتير  شارع 

92600  أسنيريس سور  سين فرنسا 

سين فرنسا

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 - بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

تحت رقم -.

769I

FLASH ECONOMIE

AYOUR PNEUMATIQUE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

AYOUR PNEUMATIQUE شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 1 تجزئة 

زين  لسالم عمارة 23 تيط مليل 

مديوية  - 20000  لد ر لبيضاء  

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

502817

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   19

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.AYOUR PNEUMATIQUE

صياية   : بإيجاز  غرض  لشركة 

 ، و الستير د  وإصالح  لسيار ت 

تصدير وتجارة  لعجالت ومستلزمات 

 لسيار ت

1 تجزئة   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

مليل  تيط   23 عمارة  زين  لسالم 

20000  لد ر لبيضاء    - مديوية  

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : بويدي   لسيد  لحسن 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   : هللا  لر جي  عبد   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  بويدي   لسيد  لحسن 

2 شقة  8 مكرر زيقة صفاقس طابق 

20000  لد ر لبيضاء  بنجدية   7

 ملغرب.

عنو يه) (   عبد هللا  لر جي   لسيد 

مج س  مومن  تجزئة  لرياض سيدي 

 20000 مومن  سيدي   7 عمارة   9

 لد ر لبيضاء  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد  لحسن بويدي عنو يه) ( 8 

 7 2 شقة  مكرر زيقة صفاقس طابق 

بنجدية 20000  لد ر لبيضاء  ملغرب

عنو يه) (   عبد هللا  لر جي   لسيد 

مج س  مومن  تجزئة  لرياض سيدي 

 20000 مومن  سيدي   7 عمارة   9

 لد ر لبيضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 12 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 778096.

770I
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 STE CONFORMITE DISPONIBILITE

INTEGRITE ET CONSULTING

YODA PROMO
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
قفل  لتصفية

 STE CONFORMITE
 DISPONIBILITE INTEGRITE ET

CONSULTING
 5RUE GHASSAN KANAFANI
 RCE ESPACE JARDIN LALLA

 MERYEM 1EME ETAGE
 BUREAU 29 V.N، 30000، FES

MAROC
YODA PROMO شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي : 112 زيقة 
اللة  مينة  ملدينة  لجديدة  لطابق 6 
شقة 23 فاس 30000 فاس  ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.50971
قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تقرر   2021 مارس   22 في   ملؤرخ 
ذ ت  شركة   YODA PROMO حل 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 
 لوحيد مبلغ رأسمالها 80.000 درهم 
زيقة   112 مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 
اللة  مينة  ملدينة  لجديدة  لطابق 6 
فاس  ملغرب   30000 فاس   23 شقة 

يتيجة لتوقيف  لنشاط.
و عين:

و  محمد   لغفولي   لسيد)ة( 
اللة  مينة  زيقة   112 عنو يه) ( 
شقة23     6  ملدينة  لجديدة  لطابق 
)ة(  كمصفي  فاس  ملغرب   30000

للشركة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 
بتاريخ 22 مارس 2021 وفي 112 زيقة 
اللة  مينة  ملدينة  لجديدة  لطابق 6 

شقة 23 - 30000 فاس  ملغرب.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 لتجارية بفاس  بتاريخ 06 ماي 2021 

تحت رقم 2213/021.
771I

FLASH ECONOMIE

SUNLY ET CO SERVICES
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسما1  لشركة

SUNLY ET CO SERVICES
 شركة ذ ت مسؤولية محدودة

 مقرها  إلجتماعي: رقم 175  ملنطقة 
 لصناعية -  بوزييقة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
6109

رفع رأسما1  لشركة
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

 ملؤرخ بتاريخ  12 أبريل 2021 قرر 
 رفع رأسما1  لشركة من 10000 

درهم  إلى 100000 درهم 
من  لنظام   7 تعديل  لفصل 

 ألسا�سي للشركة 
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 البتد ئية ببن سليمان بتاريخ 26 ماي 

2021 تحت رقم 237

772I

Auditranis sarl-au

 STE MEK MAGHRAOUI
-TRAVAUX-SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

Auditranis sarl-au
 Immeuble B›3 appartement 2

 almansour 1 meknes ، 50000،
Meknes Maroc

 STE MEK MAGHRAOUI
TRAVAUX-SARL- شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي تجزئة 

 ملنصور رقم 193 - 50000 مكناس 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
53215

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   23
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 
MEK MAGHRAOUI TRAVAUX-

.-SARL
يحدد   : بإيجاز  غرض  لشركة 
- الشغا1  في:   لغرض  الجتماعي 
 ملختلفة- إلنعاش  لعقاري- لتجارة-
و الستير د-شر ء-بيع   لتصدير 
بناء  لعمار ت،   مللكية  لعقارية، 
وأدو ت  لبناء،  بجميع  ملو د   لنجارة 
ترصيص، كهرباء،  ستغال1  ملقالع. 

وبصفة عامة كل  لعمليات  ملالية 
و ملنقولة  و لعقارية،  و لتجارية 
 ملرتبطة بصفة مباشرة أو غير مباشرة 

باملوضوع  ملذكور أعاله.
تجزئة   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
- 50000 مكناس   193  ملنصور رقم 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 10.000 رأسما1  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد مغر وي  حمد :  50 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 25   : عبد  لعلي  مغر وي   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 لسيد مغر وي رشيد :  25 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو يه) (  مغر وي  حمد   لسيد 
 50000  193 رقم  تجزئة  ملنصور 

مكناس  ملغرب.
عبد  لعلي  مغر وي   لسيد 
تجزئة  ملنصور   193 رقم  عنو يه) ( 

50000 مكناس  ملغرب.
عنو يه) (  رشيد  مغر وي   لسيد 
مكناس   50000 193  ملنصور 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (  مغر وي  حمد   لسيد 
 50000  193 رقم  تجزئة  ملنصور 

مكناس  ملغرب

عبد  لعلي  مغر وي   لسيد 

تجزئة  ملنصور   193 رقم  عنو يه) ( 

50000 مكناس  ملغرب

عنو يه) (  رشيد  مغر وي   لسيد 

193  ملنصور 50000 مكناس  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   10 بتاريخ  بمكناس    لتجارية 

2021 تحت رقم 2351.

773I

SARL

AERA FOOD SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

SARL

 Maarif ، 20220، CASABLANCA

MAROC

AERA FOOD SARL شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 131 شارع 

 يفا، إقامة  زور رقم 11 ب  لد ر 

 لبيضاء 22000  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

503205

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقايون  تم   2021 ماي   18

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 AERA  :  إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.FOOD SARL

غرض  لشركة بإيجاز :  الستثمار 

في  ألسهم.

 131  : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

ب   11 رقم  إقامة  زور  شارع  يفا، 

 لد ر  لبيضاء 22000  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.
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أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 AERA CAPITAL :  999  لشركة 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 ANIS SEFRIOUI :  1  لسيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

AERA FOOD عنو يه) (   لشركة 
131 شارع  يفا، إقامة  زور رقم 11 ب 

22000  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
 ANIS SEFRIOUI  لسيد 
عين  هللا  لطف  تجزئة   5 عنو يه) ( 
 لذئاب 22000  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 ANIS SEFRIOUI  لسيد 
عين  هللا  لطف  تجزئة   5 عنو يه) ( 
 لذئاب 22000  لد ر  لبيضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 18 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 18128.
771I

STE FIDUCIAIRE AMER FISC SARL

STE ADMIRAAL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

 STE FIDUCIAIRE AMER FISC
SARL

 RUE OUAZZANE IMMB 01
 DEUXIEME ETAGE NADOR ،

62000، NADOR MAROC
STE ADMIRAAL  شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي دو ر بني 
مهدي زكز1 - 63300 بركان  ملغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.7531
قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تعيين  تم   2021 ماي   01 في   ملؤرخ 
زيبي   للشركة  لسيد)ة(  جديد  مسير 

ياسين كمسير وحيد

تبعا لقبو1  ستقالة  ملسير.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   12 بتاريخ  ببركان    البتد ئية 

2021 تحت رقم 271.

775I

MADILINES
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

MADILINES شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 213 شارع 
و د  لدورة  ألزهري 1  أللفة  20220 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

198005
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 يناير   11
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.MADILINES
:  لنقل  بإيجاز  غرض  لشركة 

 لوطني و  لدولي.
عنو ن  ملقر  الجتماعي : 213 شارع 
 20220 1  أللفة   و د  لدورة  ألزهري 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 200.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : ضياف  خالد   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 1.000   :  لسيدة  لهام  لزكر وي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو يه) (  ضياف  خالد   لسيد 
 20150 31  لسالم  ر   1 ع   لشباب 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

 لسيدة  لهام  لزكر وي عنو يه) ( 

ر9  لوفاء  ط2  أم  لربيع  ش   11

20220  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو يه) (  ضياف  خالد   لسيد 

 20150 31  لسالم  ر   1 ع   لشباب 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 06 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 773518.

776I

FIGENOR

BEST SISTERS-SARL, A.U
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رأسما1  لشركة

FIGENOR

 BD YOIUSSEF IBN 185

 TACHFINE ، 62000، NADOR

MAROC

BEST SISTERS-SARL, A.U شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي ز وية 

شارع زرقطوني و عال1 بن عبدهللا - 

62000  لناضور  ملغرب.

رفع رأسما1  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.21975

بمقت�سى  لجمع  لعام 

ماي   06 في   إلستثنائي  ملؤرخ 

رأسما1  لشركة  رفع  تم   2021

درهم«   6.199.300« قدره  بمبلغ 

إلى  درهم«   1.000.000« من  أي 

  : طريق  عن  درهم«   10.199.300«

تقديم حصص يقدية أو عينية.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   18 بتاريخ  بالناضور    البتد ئية 

2021 تحت رقم 997.

777I

CASSAP

DIAMY
 ديامي

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

حل شركة

CASSAP
 Immeuble A61 Op.El Ferdaous

 GH 2 Appart.2 au RDC  El
 Oulfa Hay Hassani، 20220،

Casablanca Maroc
DIAMY ديامي شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد)في 
طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إلجتماعي مركز 
بن عمر للتسوق - محل رقم 20 
في  لطابق  ألو1 رقم 11 شارع أبو 
 Centre عبد هللا يافع -  ملعارف

 Commercial Benomar -
 Magasin N° 20 au 1er  étage,

 n° 14, Rue Abou Abdellah Nafii
Maarif 20330 -  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.113111

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
حل  تقرر   2021 ماي   05 في   ملؤرخ 
ذ ت  محدودة  مسؤولية  ذ ت  شركة 
 لشريك  لوحيد DIAMY ديامي  مبلغ 
وعنو ن  درهم   100.000 رأسمالها 
عمر  بن  مركز  مقرها  إلجتماعي 
في  لطابق   20 رقم  محل   - للتسوق 
 ألو1 رقم 11 شارع أبو عبد هللا يافع 
 Centre Commercial -  ملعارف 
 Benomar - Magasin N° 20 au
 1er  étage, n° 11, Rue Abou
 Abdellah Nafii - Maarif 20330
ال   :  1 يتيجة   لد ر  لبيضاء  ملغرب 
فيروس  فترة  خال1  نشاط  يوجد 

كورويا 19.
مركز  ب   مقر  لتصفية  حدد  و 
 20 رقم  محل   - للتسوق  عمر  بن 
أبو  شارع   11 رقم  في  لطابق  ألو1 
 Centreملعارف  - يافع  هللا  عبد 
 Commercial Benomar - Magasin
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 N° 20 au 1er étage, n° 11, Rue
  Abou Abdellah Nafii - Maarif
 ملغرب 20330  لد ر  لبيضاء  ملغرب. 

و عين:
حبملوك  مهدي     لسيد)ة( 
قسيمة   16 عنو يه) (  و  صفريوي 
 Lot Sindibad ,16.سندباد عين دياب
 Ain Diab - Casablanca 20100
)ة(  كمصفي   لد ر  لبيضاء  ملغرب 

للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 
مركز   : بالتصفية   لوثائق  ملتعلقة 
في   20 رقم  محل   - للتسوق  عمر  بن 
أبو عبد  11 شارع   لطابق  ألو1 رقم 

هللا يافع -  ملعارف   
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 12 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 778177.
778I

بن علي لألستشارة ش م م

ATELIER JIBRIL
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

بن علي لألستشارة ش م م
952 تجزئة  ملسار طريق أسفي 

مر كش ، 10000، مر كش  ملغرب
ATELIER JIBRIL شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي دو ر 
 لسهيب جماعة و قيادة تمصلوحت 
تحناوت مر كش - 10000 مر كش 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
111509

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   20
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.ATELIER JIBRIL
أعما1   : بإيجاز  غرض  لشركة 

متنوعة أو مقاو1 بنايات.
دو ر   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
 لسهيب جماعة و قيادة تمصلوحت 
مر كش   10000  - مر كش  تحناوت 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : منصف  بشار   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو يه) (  منصف  بشار   لسيد 
تجزئة  لشرف عمارة 525  لشقة 18 
مر كش   10000 مر كش   1  لطابق 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (  منصف  بشار   لسيد 
تجزئة  لشرف عمارة 525  لشقة 18 
مر كش   10000 مر كش   1  لطابق 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   01 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 123681.
779I

CASSAP

سوفريتراديب
SOFRITRADIP 

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
حل شركة

CASSAP
 Immeuble A61 Op.El Ferdaous

 GH 2 Appart.2 au RDC  El
 Oulfa Hay Hassani، 20220،

Casablanca Maroc
 SOFRITRADIP سوفريتر ديب

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في 
طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 309 
تقسيم  لحاج فتح  لدور  لثاني - 

 lotissement Hadj Fath, - أللفة 
 2eme étage, El Oulfa, n° 309

20260  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.322893

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
حل  تقرر   2020 يناير   23 في   ملؤرخ 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
SOFRITRADIP  مبلغ  سوفريتر ديب 
وعنو ن  درهم   100.000 رأسمالها 
تقسيم   309 مقرها  إلجتماعي 
 - -  أللفة  فتح  لدور  لثاني   لحاج 
 lotissement Hadj Fath, 2eme
 étage, El Oulfa, n° 309 20260
لم   :  1 يتيجة   لد ر  لبيضاء  ملغرب 
إنشاء  منذ  نشاط  بأي  يتم  لقيام 

 لشركة حتى  آلن..
 309 ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
 - فتح  لدور  لثاني  تقسيم  لحاج 
 lotissement Hadj  309,  أللفة 
  Fath, 2eme étage, El Oulfa

20260  لد ر  لبيضاء  ملغرب. 
و عين:

 لسيد)ة(  رشيد  Rachid  فريكان  
 Lissasfa 2,  ) (و عنو يه FRRIKANE
BLOC, N° 61 - لد ر  لبيضاء لشقة 
20260  لد ر  لبيضاء   61 كتلة   -  2

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود   
على  لصالحيات  ملخولة   ملفروضة 
تبليغ  محل  و  محل  ملخابرة  لهم 
 لعقود و  لوثائق  ملتعلقة بالتصفية 
 - فتح  لدور  لثاني  تقسيم  لحاج    :

 N° 309 lotissement, .أللفة 
 Casablanca - Hadj Fath,  -  

2eme étage, El Oulfa
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 18 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر ير 2020 تحت رقم 731231.

780I

COMPTA-ECO MAROC

ZAAPHIRE TECH
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

COMPTA-ECO MAROC
 BD HASSAN II  TISSIR      127

 II N ، 26100، BERRECHID
MAROC

ZAAPHIRE TECH شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي 8 ساحة 

 الستقال1  لطابق 9 فضاء   /6 
 لد ر  لبيضاء  - 20370  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب .
تحويل   ملقر  الجتماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.377363
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
2021 تم  تحويل   05 أبريل   ملؤرخ في 
 ملقر  الجتماعي  لحالي للشركة من »8 
فضاء   9 ساحة  الستقال1  لطابق 
20370  لد ر   - /6  لد ر  لبيضاء     
زيقة   مكرر   6« إلى   «  لبيضاء  ملغرب 
بو ن دو جوغ  ر سيين  لد ر  لبيضاء  - 

20310  لد ر  لبيضاء   ملغرب ».
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   12 بتاريخ  ببرشيد    البتد ئية 

2021 تحت رقم 778078.
781I

Khidmat Attajir

شركة الرحوي تراف
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

Khidmat Attajir
 BIS RUE EL MOUAHIDINE ، 05
52000، ERRACHIDIA MAROC
شركة  لرحوي تر ف شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي قصر 

هو ر  جماعة  لسفاالت  - 52150 
 لريصاني  لريصاني

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 
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رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

11819

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   21

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

: شركة  بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

 لرحوي تر ف.
مقاو1   : بإيجاز  غرض  لشركة 

أعما1 متنوعة

مقاو1 يقل  لبضائع للغير

و  أدو ت  آللة   و  تأجير  ملعد ت 

 آلالت.

قصر   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

 52150  - جماعة  لسفاالت   هو ر  

 لريصاني  لريصاني.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : عرمي  عبد  لنبي   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   : عرمي  مصطفى   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد عبد  لنبي عرمي عنو يه) ( 

 52150   518 رقم  تجزئة  ملسيرة 

 لريصاني  لريصاني.

عنو يه) (  عرمي  مصطفى   لسيد 

 52150   518 رقم  تجزئة  ملسيرة 

 لريصاني  لريصاني.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد عبد  لنبي عرمي عنو يه) ( 

 52150   518 رقم  تجزئة  ملسيرة 

 لريصاني  لريصاني

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 البتد ئية بالرشيدية  بتاريخ 10 ماي 

2021 تحت رقم 219.

782I

CASSAP

فر تيللي ر دي لوجيستيك  

  FRATELLI  RADI«
LOGISTIQUE »FRL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
حل شركة

CASSAP
 Immeuble A61 Op.El Ferdaous

 GH 2 Appart.2 au RDC  El
 Oulfa Hay Hassani، 20220،

Casablanca Maroc
فر تيللي ر دي لوجيستيك  

 FRATELLI  RADI  LOGISTIQUE«
FRL« شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة)في طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إلجتماعي مبنى 
A61 مجمع  لفردوس 2 شقة. رقم 
-2 مجمع إد ري -  أللفة -  لد ر 
 Imm. A61, apart.  2 .لبيضاء 
 - OP. Alferdaous, GH 2 - Bd.
 Complexe Administratif - El
Oulfa 20220  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.379667

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تقرر   2021 مارس   31 في   ملؤرخ 
ذ ت  ملسؤولية  شركة  حل 
لوجيستيك   ر دي  فر تيللي   ملحدودة 
 FRATELLI  RADI  LOGISTIQUE«
 100.000 رأسمالها  مبلغ    »FRL
مقرها  إلجتماعي  وعنو ن  درهم 
شقة.   2 مجمع  لفردوس   A61 مبنى 
-  لد ر  -2 مجمع إد ري -  أللفة  رقم 
 Imm. A61, apart.  2 - OP. .لبيضاء 
 Alferdaous, GH 2 - Bd. Complexe
 Administratif - El Oulfa 20220
 لد ر  لبيضاء  ملغرب يتيجة 1 : وضع 
ومنافسة  للغاية  صعب   قتصادي 

شرسة.
 A61 و حدد مقر  لتصفية ب مبنى
 2- رقم  شقة.   2 مجمع  لفردوس 
مجمع إد ري -  أللفة -  لد ر  لبيضاء. 
 Immeuble A61-Al Ferdaous
 GH2 Appart. N°2, Bd. Complexe

 Administratif-  El Oulfa –
Casablanca. 20220  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب. 
و عين:

   Abdelaziz  لسيد)ة( عبد  لعزيز 
RADI و عنو يه) ( حي صدري  ر �سي 
-  لد ر   78 رقم   ،  58 شارع   ،  GR5
20650  لد ر  لبيضاء   لبيضاء 

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
 ملخابرة و محل تبليغ  لعقود و  لوثائق 
 GR5 ملتعلقة بالتصفية : حي صدري 
، شارع 58 ، رقم 78 -  لد ر  لبيضاء 
 Hay Sadri GR5, Rue 58, N° 78 -

Casablanca
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 12 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 778180.

783I

BOUKRAA CONSULTATION JURIDIQUE

AHL-HAMIYA TRAVAUX
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 BOUKRAA CONSULTATION
JURIDIQUE

حي  لفتح ساحة  لنيل رقم 60 
 لعيون ، 70000،  لعيون  ملغرب

AHL-HAMIYA TRAVAUX شركة 
ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي  لوكالة 1 
بلوك F رقم 752  لعيون - 70000 

 لعيون  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
31363

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2020 دجنبر   22
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

AHL-  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.HAMIYA TRAVAUX

:  شغا1  بإيجاز  غرض  لشركة 

 لبناء  ملتعددة.

عنو ن  ملقر  الجتماعي :  لوكالة 1 
 70000  - 752  لعيون  رقم   F بلوك 

 لعيون  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيدة  سمهان حميا :  100.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 1000  : حميا   لسيدة  سمهان 

بقيمة 100 درهم.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  حميا   لسيدة  سمهان 

صوفيا  عصام  تجزئة  حي  لقدس 
 31 رقم  زيقة  لساقية  لحمر ء 

 لعيون 70000  لعيون  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو يه) (  حميا   لسيدة  سمهان 

صوفيا  عصام  تجزئة  حي  لقدس 
 31 رقم  زيقة  لساقية  لحمر ء 

 لعيون 70000  لعيون  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 البتد ئية بالعيون  بتاريخ 21 دجنبر 

2020 تحت رقم 3125.

781I

STE COMPTAZUR

 STE HUILERIE MODERNE
MEDRARE SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

STE COMPTAZUR
زيقة و دي  ملخازن رقم 17 تازة 

 لسفلى تازة، 35000، تازة  ملغرب
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 STE HUILERIE MODERNE
MEDRARE SARL  شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي دو ر  والد 
عبد هللا مو�سى جماعة بني لنت  - 
35000  قليم تازة   ململكة  ملغربية

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
5927

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 مارس   01
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 
 STE HUILERIE MODERNE

. MEDRARE SARL
معصرة   : بإيجاز  غرض  لشركة 

 لزيتون .
عنو ن  ملقر  الجتماعي : دو ر  والد 
 - لنت   بني  جماعة  مو�سى  هللا  عبد 

35000  قليم تازة   ململكة  ملغربية.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 90.000 رأسما1  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 180   : تورية  يمنادن    لسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 لسيدة ليلى مضر ر :  180 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 لسيد مر د مضر ر :  180 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 لسيدة ملياء مضر ر :  180 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 180   :  لسيد عبد  لنبي مضر ر  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيدة تورية  يمنادن  عنو يه) ( 
جماعة  مو�سى  هللا  عبد  دو ر  والد 
35000  قليم تازة   ململكة  بني لنت  

 ملغربية.

عنو يه) (  مضر ر  ليلى   لسيدة 
تجزئة  لرحمة فتح  لخير رقم 9 تمارة  

12000 تمارة  ململكة  ملغربية.
 لسيد مر د مضر ر عنو يه) ( دو ر 
 والد عبد هللا مو�سى جماعة بني لنت  

35000  قليم تازة   ململكة  ملغربية.
عنو يه) (  مضر ر  ملياء   لسيدة 
تمارة    9 رقم   01 ماري  تجزئة  ن 

12000 تمارة  ململكة  ملغربية.
مضر ر   عبد  لنبي   لسيد 
مو�سى  عبد هللا  دو ر  والد  عنو يه) ( 
تازة   35000  قليم  لنت   بني  جماعة 

 ململكة  ملغربية.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
مضر ر   عبد  لنبي   لسيد 
مو�سى  عبد هللا  دو ر  والد  عنو يه) ( 
تازة   35000  قليم  لنت   بني  جماعة 

 ململكة  ملغربية
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
أبريل   09 بتاريخ  بتازة    البتد ئية 

2021 تحت رقم 205.
785I

مغرب  لكتروييك سيكوريتي ش.م.م

 MAGHREB ELECTRONIQUE
SECURITE SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
حل شركة

مغرب  لكتروييك سيكوريتي ش.م.م
قطعة  لنصر رقم 83 ، 13153، 

بنجرير  ملغرب
 MAGHREB ELECTRONIQUE

 SECURITE SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

)في طور  لتصفية(
وعنو ن مقرها  إلجتماعي قطعة 
 لنصر رقم 83  - 13153 بنجرير 

 ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.1173

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تقرر حل   2019 27 غشت  في   ملؤرخ 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
 MAGHREB ELECTRONIQUE

رأسمالها  مبلغ    SECURITE SARL
مقرها  وعنو ن  درهم   100.000
 -   83 رقم  قطعة  لنصر   إلجتماعي 
 :  1 يتيجة  بنجرير  ملغرب   13153

إيتهاء نشاط  لشركة
قطعة  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
بنجرير   13153  -   83 رقم   لنصر 

 ملغرب. 
و عين:

و  إدريس     لغازي   لسيد)ة( 
عنو يه) ( عين مزيود  لعو مة 90000 

طنجة  ملغرب كمصفي )ة( للشركة.
 لسيد)ة( سميرة  رزيق و عنو يه) ( 
بنجرير  ملغرب   13153 حي  لفرح 

كمصفي )ة( للشركة.
 لسيد)ة( هشام   رزيق و عنو يه) ( 
بنجرير  ملغرب   13153 حي  لفرح 

كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 البتد ئية بابن جرير  بتاريخ 26 أبريل 

2021 تحت رقم 158.
786I

 ئتمايية   لخبرة

SOFIM PROMO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

 ئتمايية   لخبرة
19  زيقة   ملدينة ، 26100، برشيد 

 ملغرب
SOFIM PROMO شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي تجزئة 
 المان GH18 عمارة 116 رقم 1 

مكتب رقم 1 عين  لسبع - 20250 
 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.111215
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تمت   2021 أبريل   28 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :

رحمان  خالد   )ة(  تفويت  لسيد 

500 حصة  جتماعية من أصل 500 

حصة لفائدة   لسيد )ة(    ملصطفى  

 لفاتحي بتاريخ 28 أبريل 2021.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني   

 17 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 778372.

787I

BOUKRAA CONSULTATION JURIDIQUE

IAMT ASSISTANCE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 BOUKRAA CONSULTATION

JURIDIQUE

حي  لفتح ساحة  لنيل رقم 60 

 لعيون ، 70000،  لعيون  ملغرب

IAMT ASSISTANCE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي حي 

 لوحدة 02 شارع رأس  لخيمة زيقة 
26 رقم 30  لعيون - 70000  لعيون 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

31363

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2020 دجنبر   29

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 IAMT  :  إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.ASSISTANCE

:  لنقل  بإيجاز  غرض  لشركة 

باالسعاف.

حي   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

زيقة  رأس  لخيمة  شارع   02  لوحدة 
26 رقم 30  لعيون - 70000  لعيون 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
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 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 50.000   : لحال1  محمد   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 50.000   : شالة  خليهنا   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 لسيد محمد لحال1 : 500 بقيمة 

100 درهم.

بقيمة   500  : شالة  خليهنا   لسيد 

100 درهم.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  لحال1  محمد   لسيد 

 61100 مطهر  بني  عين  حي  لزياني 

 لعيون  ملغرب.

عنو يه) (  شالة  خليهنا   لسيد 
 127 رقم  سيناء  شارع  حي  لتعاون 

 لعيون 70000  لعيون  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو يه) (  شالة  خليهنا   لسيد 
 127 رقم  سيناء  شارع  حي  لتعاون 

 لعيون 70000  لعيون  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 البتد ئية بالعيون  بتاريخ 21 دجنبر 

2020 تحت رقم 3125.

788I

COMPTA-ECO MAROC

ONMIE GLOBAL
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

COMPTA-ECO MAROC

 BD HASSAN II  TISSIR      127

 II N ، 26100، BERRECHID

MAROC

ONMIE GLOBAL شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي  لطابق 

 الو1  لرقم 25 ليتور 1 2 د ر 

بوعزة   لد ر  لبيضاء  - 27223  لد ر 

 لبيضاء   ملغرب .

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.133165

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تمت   2021 أبريل   15 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :

  CHO CALEB )ة(  تفويت  لسيد 

JAEMYUNG 300 حصة  جتماعية 

من أصل 1.000 حصة لفائدة   لسيد 

 15 بتاريخ   BAE HYUNG YUN )ة( 

أبريل 2021.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني   

 17 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 778161.

789I

STE EXPERTRAD SERVICES

STE EXPERTRAD SERVICES
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

STE EXPERTRAD SERVICES

22بلوك س شارع شيخ  حمد  لهيبة  

 ملسيرة ، 25000، خريبكة  ملغرب

 STE EXPERTRAD SERVICES

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 22 بلوك 

س شارع  حمد  لهيبة  ملسيرة 

خريبكة - 25000 خريبكة  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.5183

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تمت   2021 ماي   05 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :

محمد سطيلة  )ة(  تفويت  لسيد 

500 حصة  جتماعية من أصل 500 

يوسف  )ة(   لفائدة   لسيد  حصة 

ملف بتاريخ 05 ماي 2021.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني   

ماي   17 بتاريخ  بخريبكة    البتد ئية 

2021 تحت رقم 211.

790I

EXPERTISE CONSEIL KAZMANE

ALCON MAROC
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

EXPERTISE CONSEIL KAZMANE

 BD ZERKTOUNI ETAGE 2 16

 APT 6 ، 20000، CASABLANCA

MAROC

ALCON MAROC شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 52-50 

شارع  عبد  للطيف بن قدور، 

 لطابق  لخامس - 20000  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.

تحويل   ملقر  الجتماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.18163

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

 ملؤرخ في 18 فبر ير 2021 تم  تحويل  

من  للشركة   ملقر  الجتماعي  لحالي 

بن  عبد  للطيف  شارع    50-52«

 20000  - قدور،  لطابق  لخامس 

»إقامة   إلى   لد ر  لبيضاء  ملغرب« 

سعيدة رقم 15 زيقة أبو  لعباس حي 

بورغون شقة 10  لطابق 2 - 20000 

 لد ر  لبيضاء   ملغرب«.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 18 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 778336.

791I

NEWMELLAH TRAVAUX

NEWMELLAH TRAVAUX
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

NEWMELLAH TRAVAUX

 DOUAR EL MEDIOUNI 02

 HRAOUIYIN CASABLANCA ،

29490، Mediouna Maroc

 NEWMELLAH TRAVAUX

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي  لعيون، 

25 مارس و رقم 231. - 70006 

 لعيون  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

 36555

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   27

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.NEWMELLAH TRAVAUX

من  أ غرض  لشركة بإيجاز : - 

وأعما1  ومناولة  وبستنة  وحر سة 

مناقصة  أي  في  و  ملشاركة  متنوعة 

وطنية أو دولية عامة أو خاصة.

من  و لصادر ت  -   لو رد ت 

و  لترويج  جميع  ملنتجات  لتجارية 

 لعقاري و لتقسيم. 

كافة  على  و لتعاقد  إيجاز   -

 ألشغا1  لعامة 

:  لعيون،  عنو ن  ملقر  الجتماعي 

 70006  -  .231 رقم  و  مارس   25

 لعيون  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : حمزة  لدركاوي   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  حمزة  لدركاوي   لسيد 

02  لهر ويين  لد ر  دو ر  ملديوني 

29002  لد ر  لبيضاء   .  لبيضاء 

 ملغرب.
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و لعائلية   ألسماء  لشخصية 
ومو طن مسيري  لشركة:

عنو يه) (  حمزة  لدركاوي   لسيد 
02  لهر ويين  لد ر  دو ر  ملديوني 
29002  لد ر  لبيضاء   .  لبيضاء 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   01 بتاريخ  بالعيون    البتد ئية 

2021 تحت رقم 1112/2021.
792I

CABINET AIT BELHOUCINE

ICONE MARKETING
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

CABINET AIT BELHOUCINE
 BUREAU N°6 SIS A BD

 ZERKTOUNI 2EME ETAGE
 IMM GD CAFE DE L'ATLAS

 GUELIZ,MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

ICONE MARKETING شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي ديور 
مرجان عمارة رقم 3  لطابق  لثالث 

شقة  رقم 9 مر كش - 10000 
مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
111737

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 ماي   05
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 ICONE : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.MARKETING
وكالة   : بإيجاز  غرض  لشركة 
في  التصا1  إلعالني   ستشارية 

و لتسويق
 لتجارة  إللكترويية وبيع  ملنتجات 

و لخدمات عبر  إليتريت
تنظيم  لفعاليات و ألنشطة.

ديور   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
3  لطابق  لثالث  رقم  عمارة  مرجان 
 10000  - مر كش   9 رقم  شقة  

مر كش  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
  : علوي  هاشمي   لسيد  ملهدي 
990 حصة بقيمة 100 درهم للحصة
هاشمي  هاشم  موالي   لسيد 
100 درهم  10 حصة بقيمة    : علوي 

للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
علوي  هاشمي   لسيد  ملهدي 
 3 رقم  عمارة  مرجان  ديور  عنو يه) ( 
9 مر كش  رقم   لطابق  لثالث شقة  

10000 مر كش  ملغرب.
 لسيد موالي هاشم هاشمي علوي 
عنو يه) ( شارع  لفر بي  مرشيش رقم 

9 مر كش 10000 مر كش  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
علوي  هاشمي   لسيد  ملهدي 
 3 رقم  عمارة  مرجان  ديور  عنو يه) ( 
9 مر كش  رقم   لطابق  لثالث شقة  

10000 مر كش  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   10 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 123917.
793I

GLOBAL CONTACTS

ايفير  مور كلوبال
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

GLOBAL CONTACTS
 RUE 271 HAY MOULAY 32-30

 ABDELLAH AIN CHOCK ،
20470، CASABLANCA MAROC

 يفير  مور كلوبا1 شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد)في طور  لتصفية(
وعنو ن مقرها  إلجتماعي زيقة 

سومية  قامة شهرز د 3  لطابق 
5  لرقم 22  حي  لنخيل 20580 

 لد ر لبيضاء  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.371161

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
حل  تقرر   2021 فبر ير   15 في   ملؤرخ 
ذ ت  محدودة  مسؤولية  ذ ت  شركة 
كلوبا1   مور   لشريك  لوحيد  يفير  
مبلغ رأسمالها 10.000 درهم وعنو ن 
مقرها  إلجتماعي زيقة سومية  قامة 
حي    22 5  لرقم  3  لطابق  شهرز د 
 لنخيل 20580  لد ر لبيضاء  ملغرب 

يتيجة 1 :  لتوقف  لتام النشطتها.
زيقة  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
3  لطابق  شهرز د  سومية  قامة 
 20580 حي  لنخيل   22 5  لرقم 

 لد ر لبيضاء  مغرب. 
و عين:

و  بلموس  يوسف    لسيد)ة( 
تجزئة  لجوهرة  لزيقة  عنو يه) ( 
سيدي   2 60  لرقم  عمارة   11
20102  لد ر لبيضاء  ملغرب  مومن 

كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 
زيقة   : بالتصفية   لوثائق  ملتعلقة 
 5 3  لطابق  شهرز د  سومية  قامة 

 لرقم 22 حي  لنخيل
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 22 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

مارس 2021 تحت رقم 771195.
791I

FIDUCIAIRE EL AMRANY

TADICON
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE EL AMRANY
 N°198 AVENUE MOHAMED
 V EL KELAA DES SRAGHNA

 ، 43000، EL KELAA DES
SRAGHNA MAROC

TADICON  شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد)في 

طور  لتصفية(
وعنو ن مقرها  إلجتماعي دو ر  والد 

حجاج زمر ن قلعة  لسر غنة - 
13100 قلعة  لسر غنة  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.2223
قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
حل  تقرر   2021 أبريل   12 في   ملؤرخ 
ذ ت  محدودة  مسؤولية  ذ ت  شركة 
مبلغ     TADICON  لشريك  لوحيد 
وعنو ن  درهم   10.000 رأسمالها 
حجاج  دو ر  والد  مقرها  إلجتماعي 
زمر ن قلعة  لسر غنة - 13100 قلعة 
عجز   :  1 يتيجة   لسر غنة  ملغرب 

 لشركة عن تغطية مصاريفها.
دو ر  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
 -  والد حجاج زمر ن قلعة  لسر غنة 

13100 قلعة  لسر غنة  ملغرب. 
و عين:

و  عاد1    لتاديلي   لسيد)ة( 
زمر ن  حجاج  دو ر  والد  عنو يه) ( 
قلعة   13100 قلعة  لسر غنة 
)ة(  كمصفي   لسر غنة  ملغرب 

للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 البتد ئية بقلعة  لسر غنة  بتاريخ 30 

أبريل 2021 تحت رقم 185/2021.

795I

CABINET COMPTABLE AMRAOUI

DOAULCARS
إعالن متعدد  لقر ر ت

 CABINET COMPTABLE
AMRAOUI

 Appt. 10 Imm. In Khaldoune Av
 Ibn Khaldoune VN Safi SAFI،

46000، SAFI MAROC
 DOAULCARS
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شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد«

وعنو ن مقرها  الجتماعي:  لرقم 

205 تجزئة باليكو 05 حي جريفات  - 

16000  سفي  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.8533

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

تم  تخاذ   2020 ماي   27 في   ملؤرخ 

 لقر ر ت  لتالية: 

قر ر رقم 1:  لذي ينص على مايلي: 

حصة   1000 تفويت  على   ملو فقة 

لفائدة  جغال1  طه  ملكية  لسيد  في 

 لسيد عبد  لرحيم بويو ر

قر ر رقم 2:  لذي ينص على مايلي: 

 205 تغير  ملقر  إلجتماعي من  لرقم 

05 حي جريفات  سفي  باليكو  تجزئة 

لعريسة  حي   01 30  لزيقة   لى  لرقم 

 سفي

قر ر رقم 3:  لذي ينص على مايلي: 

جغال1  طه   عفاء  ملسير  لسابق 

تعين  لسيد  و  مهام  لتسيير  من 

بتاريخ  بويو ر  ملزد د  عبد  لرحيم 

و  لساكن  باسفي   12/06/1986

28   لزيقة  بالعنو ن  لرقم  حاليا 

01 حي  لعريسة  سفي  مسير و حيد 

للشركة ملدة غير محددة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

بند رقم 1:  لذي ينص على مايلي: 

حدد  ملقر  الجتماعي للشركة بالرقم 

30  لزيقة 01 حي لعريسة  سفي

على  ينص  13:  لذي  رقم  بند 

للشريك  لوحيد  لسيد  توكل  مايلي: 

بتاريخ  بويو ر  ملزد د  عبد  لرحيم 

و  لساكن  باسفي   12/06/1986

28   لزيقة  بالعنو ن  لرقم  حاليا 

تسيير  مهام  01 حي  لعريسة  سفي، 

 لشركة ملدة غير محددة

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

يوييو   25 بتاريخ  بآسفي    البتد ئية 

2020 تحت رقم 305.

796I

 لشتيوي  دريس

TARIFA ZAYTOUNA
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 لشتيوي  دريس
حي  ملسيرة  لخضر ء م/أ زيقة/02 
رقم /11 ، 92150،  لقصر  لكبير 

 ملغرب
TARIFA ZAYTOUNA شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي دو ر 
 لصنادلةجماعة   لزو دة قيادة 
سيدي سالمة  - 92150  لقصر 

 لكبير  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
2919

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2020 أكتوبر   21
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.TARIFA ZAYTOUNA
معصرة   : بإيجاز  غرض  لشركة 

عصرية 
أعما1  لبناء  ملختلفة.

دو ر   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
قيادة   لصنادلةجماعة   لزو دة 
92150  لقصر   - سالمة   سيدي 

 لكبير  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 100   : محمد   لسيد  ليحياوي 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد  ليحياوي محمد عنو يه) ( 
دو ر  لصنادلةجماعة   لزو دة قيادة 
سيدي سالمة  92150  لقصر  لكبير 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
مصطفى   لسيد  ليحياوي 
دو ر  لصنادلةجماعة   عنو يه) ( 
 لزو دة قيادة سيدي سالمة  92150 

 لقصر  لكبير  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 البتد ئية بالقصر  لكبير  بتاريخ 12 

أبريل 2021 تحت رقم 218.
797I

CABINET HAMDI

 TOURNESOL
COMMUNICATION

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

CABINET HAMDI
 Avenue Hassane II 6ème ,131

 étage، 20200، casablanca
maroc

 TOURNESOL
COMMUNICATION شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي إقامة 

 لبيضاء، شارع يعقوب  ملنصور، 
بلوك E  لشقة رقم 2،  ملعاريف - 0 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.
تحويل   ملقر  الجتماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.17922
قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
 ملؤرخ في 25 فبر ير 2021 تم  تحويل  
من  للشركة   ملقر  الجتماعي  لحالي 
يعقوب  شارع  »إقامة  لبيضاء، 
 ،2 رقم  E  لشقة  بلوك   ملنصور، 
0  لد ر  لبيضاء  ملغرب«   -  ملعاريف 
إلى » ملركز  لتجاري بن عمر،  لطابق 
عبد هللا  أبو  زيقة   11  ،1 رقم   لثاني 
0  لد ر  لبيضاء    - يافي  ملعاريف  

 ملغرب«.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 17 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 778299.

798I

FIDABEL SARL AU

NEW SERVICE INFO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

FIDABEL SARL AU
SAFI CONSULTANT مكتب 
1 عمارة ميموية  لطابق  لثاني 

 لجريفات آسفي ، 16000، آسفي 
 ملغرب

NEW SERVICE INFO شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 01 زيقة 
محمد جما1  لدرة حي  لسالم آسفي 

- 16000 آسفي  ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.10115

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تمت   2021 أبريل   28 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
عبد  لعالي  )ة(  تفويت  لسيد 
من  حصة  جتماعية   500  ملعزوزي 
أصل 1.000 حصة لفائدة   لسيد )ة( 

يونس فرتون بتاريخ 28 أبريل 2021.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني   
ماي   17 بتاريخ  بآسفي    البتد ئية 

2021 تحت رقم 186.

799I

CABINET COMPTABLE AMRAOUI

BELA VERSA
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 CABINET COMPTABLE
AMRAOUI

 Appt. 10 Imm. In Khaldoune Av
 Ibn Khaldoune VN Safi SAFI،

46000، SAFI MAROC
 BELA VERSA
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شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي  لرقم 02 
زيقة معتمد بن عباد حي  لتقدم - 

16000  ليوسفية  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
1615

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2016 مارس   11
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 BELA  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.VERSA
غرض  لشركة بإيجاز : -  ستغال1 

مقهى.
عنو ن  ملقر  الجتماعي :  لرقم 02 
 - حي  لتقدم  عباد  بن  معتمد  زيقة 

16000  ليوسفية  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : وفاء  مسطارق   لسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو يه) (  وفاء  مسطارق   لسيدة 
حي  عباد  بن  معتمد  زيقة   02  لرقم 

 لتقدم 16000  ليوسفية  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (  وفاء  مسطارق   لسيدة 
حي  عباد  بن  معتمد  زيقة   02  لرقم 

 لتقدم 16000  سفي  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 25 بتاريخ  باليوسفية    البتد ئية 

مارس 2016 تحت رقم -.

800I

MEH EXPERTISE

SOCIETE RACMAT
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

MEH EXPERTISE
18 زيقة  ملحطة شقة رقم 8 حي 

إقبا1 خريبكة ، 25023، خريبكة 
 ملغرب

SOCIETE RACMAT  شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي مر ب 

 لفيال  لكائنة ب : فيال 10 تجزئة 
 لريان - 25000 خريبكة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
7061

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 ماي   05
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. SOCIETE RACMAT
منعش   : بإيجاز  غرض  لشركة 

عقاري - شر ء وبيع  ألر �سي.
مر ب   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
تجزئة   10 فيال   : ب   لفيال  لكائنة 

 لريان - 25000 خريبكة  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : رشيد  متر دي   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو يه) (  رشيد  متر دي   لسيد 
25000 خريبكة  تجزئة  لكوثر    183

 ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 
ومو طن مسيري  لشركة:

عنو يه) (  رشيد  متر دي   لسيد 
25000 خريبكة  تجزئة  لكوثر    183

 ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   17 بتاريخ  بخريبكة    البتد ئية 

2021 تحت رقم 210.
801I

 ئتمايية فيد كا، شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

OULKISSAN TRAVAUX
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 ئتمايية فيد كا، شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

شارع  لعركوب رقم 7721-01 
صندوق  لبريد رقم 116، 73000، 

 لد خلة  ملغرب
OULKISSAN TRAVAUX شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي حي  لرحمة 
1 شارع  ملرييين رقم 21 - 73000 

 لد خلة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
8937

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2016 مارس   15
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.OULKISSAN TRAVAUX
:  شغا1  بإيجاز  غرض  لشركة 

 لبناء و شغا1 مختلفة.
حي   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
 -  21 رقم  شارع  ملرييين   1  لرحمة 

73000  لد خلة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : موحا  لكسان   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  موحا  لكسان   لسيد 
 73000  1 رقم   2 زيقة   1 حي  ملسيرة 

 لد خلة  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو يه) (  موحا  لكسان   لسيد 
 73000  1 رقم   2 زيقة   1 حي  ملسيرة 

 لد خلة  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 28 بتاريخ  بو دي  لدهب    البتد ئية 

مارس 2016 تحت رقم 182.

802I

DRIEB & ASSOCIES

2A CAILLEBOTIS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

DRIEB & ASSOCIES

 N° 62 BD DE LA RESISTANCE

 IMMEUBLE CASA BUSINESS ،

20110، CASABLANCA MAROC

2A CAILLEBOTIS شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي  ملنطقة 

 لصناعية جنوب غرب  تجزئة 118 

- 28999  ملحمدية  ملغرب.

تحويل   ملقر  الجتماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري -.

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

2021 تم  تحويل   05 أبريل   ملؤرخ في 

من  للشركة   ملقر  الجتماعي  لحالي 

غرب   جنوب  » ملنطقة  لصناعية 

28999  ملحمدية   -  118 تجزئة 

» ملنطقة  لصناعية  إلى   ملغرب« 

 28999  -  201 تجزئة  غرب   جنوب 

 ملحمدية   ملغرب«.
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باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
03 ماي   البتد ئية باملحمدية  بتاريخ 

2021 تحت رقم 1158.
803I

STE EXPERTRAD SERVICES

STE EXPERTRAD SERVICES
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تغيير نشاط  لشركة

STE EXPERTRAD SERVICES
22بلوك س شارع شيخ  حمد  لهيبة  

 ملسيرة ، 25000، خريبكة  ملغرب
 STE EXPERTRAD SERVICES
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  الجتماعي 22 بلوك 
س شارع  حمد  لهيبة  ملسيرة - 

25000 خريبكة  ملغرب.
تغيير نشاط  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.5183

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تغيير  تم   2021 ماي   05 في   ملؤرخ 
»1(  لبستنة.2)  من  نشاط  لشركة 

أي يوع من  لتنظيف.3(  لتجارة.
» إلى »1( أعما1 أو تشييد متنوعة 
وبيع  شر ء   )3 وتصدير  2(  ستير د 

 أللو ح  لشمسية.«.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   17 بتاريخ  بخريبكة    البتد ئية 

2021 تحت رقم 211.
801I

FISCOFISC

فانهوي
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FISCOFISC
 RESIDENCE BADR BD

 MOHAMED V DEUXIEME
 ETAGE N62 FES ، 30000، FES

MAROC
فانهوي شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع عبد 
 لعالي بنشقرون إقامة زينب  لطابق 

 لر بع  ملكتب رقم 26  - 30000 

فاس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

67853

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   16

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 إلقتضاء بمختصر تسميتها : فانهوي.

:  إلستير د  بإيجاز  غرض  لشركة 

و  لتصدير.

عنو ن  ملقر  الجتماعي : شارع عبد 

زينب  لطابق  إقامة  بنشقرون   لعالي 

 لر بع  ملكتب رقم 26  - 30000 فاس 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد هي جنهوي :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 11 HE JINHUI عنو يه) (   لسيد 

 NO 1 groupe xiaotian village

  zhacun town xingping city

71103 شايك�سي  لصين.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 11 HE JINHUI عنو يه) (   لسيد 

 NO 1 groupe xiaotian village

  zhacun town xingping city

71103 شايك�سي  لصين

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 لتجارية بفاس  بتاريخ 18 ماي 2021 

تحت رقم 2373.

805I

GLOBAL CONTACTS

اكسبير سير
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

GLOBAL CONTACTS
 RUE 271 HAY MOULAY 32-30

 ABDELLAH AIN CHOCK ،
20470، CASABLANCA MAROC
 كسبير سير شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي 28 زيقة 
 لعرعار  لطابق 5 مرس  لسلطان - 

20215  لد ر لبيضاء  ملغرب.
تحويل   ملقر  الجتماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.392695
قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
 ملؤرخ في 05 أكتوبر 2020 تم  تحويل  
من  للشركة   ملقر  الجتماعي  لحالي 
مرس   5 زيقة  لعرعار  لطابق   28«
20215  لد ر لبيضاء   -  لسلطان 
 5 »حي  لرحمة  لزيقة  إلى   ملغرب« 
 73000  - 125  لطابق  لتاني   لرقم 

 لد خلة   ملغرب«.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 19 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

يناير 2021 تحت رقم 761758.

806I

GLOBAL CONTACTS

براتيك تريد
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

GLOBAL CONTACTS
 RUE 271 HAY MOULAY 32-30

 ABDELLAH AIN CHOCK ،
20470، CASABLANCA MAROC
بر تيك تريد شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي  لزيقة 
7  لرقم 5 لطابق  لتاني شقة 1 
حي  لسعادة  لبريو�سي 20610 

 لد ر لبيضاء  ملغرب.

تحويل   ملقر  الجتماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.393585
قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
 ملؤرخ في 28 شتنبر 2020 تم  تحويل  
من  للشركة   ملقر  الجتماعي  لحالي 
» لزيقة 7  لرقم 5 لطابق  لتاني شقة 
 20610 حي  لسعادة  لبريو�سي   1
 لد ر لبيضاء  ملغرب« إلى »زيقة عبدة 
 70000  ،  1 1 حي خط  لرملة   لرقم 

 لعيون   ملغرب«.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 13 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

يناير 2021 تحت رقم 761059.
807I

AL FARIS TRADING AND CONSTRUCTION

 AL FARIS TRADING AND
CONSTRUCTION

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

حل شركة

 AL FARIS TRADING AND
CONSTRUCTION

زيقة 6 أكتوبر رقم 6 شقة 3 ، 
 لطابق 3، )شارع  ملسيرة( ، حي 
ر سين ، 20000،  لد ر لبيضاء 

 ملغرب
 AL FARIS TRADING AND

CONSTRUCTION شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد)في طور  لتصفية(
وعنو ن مقرها  إلجتماعي زيقة 6 
أكتوبر رقم 6 شقة 3 ،  لطابق 3، 

)شارع  ملسيرة( ، حي ر سين - 20000 
 لد ر لبيضاء  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.371627
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تقرر   2021 أبريل   09 في   ملؤرخ 
مسؤولية  ذ ت  شركة  حل 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 
 AL FARIS TRADING AND
رأسمالها  مبلغ    CONSTRUCTION
مقرها  وعنو ن  درهم   10.000
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 إلجتماعي زيقة 6 أكتوبر رقم 6 شقة 
حي   ، )شارع  ملسيرة(   ،3 ،  لطابق   3
ر سين - 20000  لد ر لبيضاء  ملغرب 

يتيجة 1 : توقف  لنشاط.
 6 زيقة  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
 ،3 ،  لطابق   3 شقة   6 رقم  أكتوبر 
)شارع  ملسيرة( ، حي ر سين - 20000 

 لد ر لبيضاء  ملغرب. 
و عين:

أبوعيشه   لسيد)ة(  ماني  
،عمارة   2 رومايدي  عنو يه) (  و 
 20000   112 11 شقة  ط   لرياض، 
)ة(  كمصفي   لد ر لبيضاء  ملغرب 

للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : .
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 17 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 778315.

808I

 CHARI DE GESTION D’ENTRETIEN ET DE

TRAVAUX DIVERS SARL AU

 CHARI DE GESTION
 D›ENTRETIEN ET DE

TRAVAUX DIVERS SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رأسما1  لشركة

 CHARI DE GESTION
 D›ENTRETIEN ET DE TRAVAUX

DIVERS SARL AU
 HAY MOSTAKBAL RUE DOUHA

N°75 3 وجدة، 60000، وجدة 
 ملغرب

 CHARI DE GESTION
 D›ENTRETIEN ET DE TRAVAUX

DIVERS SARL AU شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي حي 

 ملستقبل زيقة ضحى3 رقم75  - 
60000 وجدة  ملغرب.

رفع رأسما1  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.23719
قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تم   2020 دجنبر   28 في   ملؤرخ 
بمبلغ  رأسما1  لشركة  رفع 
درهم«   910.000,00« قدره 
إلى  درهم«   10.000,00« من  أي 
طريق  عن  درهم«   950.000,00«
ديون  لشركة  مع  مقاصة  إجر ء    :

 ملحددة  ملقد ر و  ملستحقة.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
أبريل   15 بتاريخ  بوجدة    لتجارية 

2021 تحت رقم 1395.

809I

STE JIMALUX

JIMALUX SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رأسما1  لشركة

STE JIMALUX
119 طريق سيدي  دريس وجدة ، 

60000، وجدة  ملغرب
JIMALUX SARL AU شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي 119 طريق 
سيدي  دريس وجدة - 60000 وجدة 

 ملغرب.
رفع رأسما1  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.26967

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تم   2020 دجنبر   25 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسما1  لشركة  رفع 
من  أي  درهم«   1.500.000«
»1.000.000 درهم« إلى »2.500.000 
مقاصة  إجر ء    : طريق  عن  درهم« 
و  ديون  لشركة  ملحددة  ملقد ر  مع 

 ملستحقة.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
أبريل   20 بتاريخ  بوجدة    لتجارية 

2021 تحت رقم 1168.

810I

MH CONSEIL

ESPACE PILOTE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

MH CONSEIL
 LOT VIADICCI RES RANIA IMM

 F 1ER ETG AIN HARROUDA،
28630، mohammedia MAROC

ESPACE PILOTE شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي  ملروى 
18 تجزئة ديار  مين محل تجاري 

عمارة د شالالت محمدية  - 28630 
 ملحمدية  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
27767

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 مارس   25
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.ESPACE PILOTE
غرض  لشركة بإيجاز : 

مقهى للمشروبات.
عنو ن  ملقر  الجتماعي :  ملروى 18 
تجزئة ديار  مين محل تجاري عمارة د 
شالالت محمدية  - 28630  ملحمدية 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 150.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
750 حصة    :  لسيد  يوب عناني 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 لسيد توفيق عناني :  750 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو يه) (  عناني   لسيد  يوب 
تجزئة  المل رقم 38 ب  لطابق 1 عين 
28630  ملحمدية  حرودة  ملحمدية  

 ملغرب.
عنو يه) (  عناني  توفيق   لسيد 
191 عين حرودة  دو ر حربيلي  لرقم 

 ملحمدية 28630  ملحمدية  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (  عناني   لسيد  يوب 
تجزئة  المل رقم 38 ب  لطابق 1 عين 
28630  ملحمدية  حرودة  ملحمدية  

 ملغرب
عنو يه) (  عناني  توفيق   لسيد 
191 عين حرودة  دو ر حربيلي  لرقم 

 ملحمدية 28630  ملحمدية  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 البتد ئية باملحمدية  بتاريخ 12 أبريل 

2021 تحت رقم 902.

811I

MH CONSEIL

 CONSTRUCTION OMARY
ZENATA

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

MH CONSEIL
 LOT VIADICCI RES RANIA IMM

 F 1ER ETG AIN HARROUDA،
28630، mohammedia MAROC

 CONSTRUCTION OMARY
ZENATA شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي تجزئة 
فيادي�سي  قامة ر ييا  ملدخل 

ف  لطابق  الو1  لشقة رقم 2 
عين حرودة  ملحمدية  - 28630 

 ملحمدية  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
28083

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   27
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
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ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 
 CONSTRUCTION OMARY

.ZENATA
منعش   : بإيجاز  غرض  لشركة 

عقار ت.
تجزئة   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
ف  ر ييا  ملدخل  فيادي�سي  قامة 
عين   2 رقم   لطابق  الو1  لشقة 
حرودة  ملحمدية  - 28630  ملحمدية 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : حميد  لعمري   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو يه) (  حميد  لعمري   لسيد 
حرودة  عين   11 ب  رقم   1 حي  المل 

 ملحمدية 28630  ملحمدية  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (  حميد  لعمري   لسيد 
حرودة  عين   11 ب  رقم   1 حي  المل 

 ملحمدية 28630  ملحمدية  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
12 ماي   البتد ئية باملحمدية  بتاريخ 

2021 تحت رقم 1159.

812I

RAWAJ CAPITAL SARL AU

RAWAJ CAPITAL SARL AU
إعالن متعدد  لقر ر ت

RAWAJ CAPITAL SARL AU
 ROUTE SIDI YAHYA LOT

ERRIDA N°168 ، 60000، وجدة 
 ملغرب

 RAWAJ CAPITAL SARL AU
»شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

ذ ت  لشريك  لوحيد«

وعنو ن مقرها  الجتماعي: طريق 
سيدي يحي تجزئة  لرضا  رقم 168 - 

60000 وجدة  ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.27009

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
تم  تخاذ   2020 دجنبر   01 في   ملؤرخ 

 لقر ر ت  لتالية: 
قر ر رقم 1:  لذي ينص على مايلي: 
قدره  بمبلغ  رأسما1  لشركة   رفع 
3.000.000,00درهم أي من 90.000 

درهم إلى 3.090.000,00
على  ينص  2:  لذي  رقم  قر ر 
يقالة  نشاط    توقيف  مايلي: 

(brancardage(ملر�سى 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
بند رقم 7:  لذي ينص على مايلي: 
حدد رأسما1 في مبلغ 3.090.000،00 
إلى30.900 حصة من  درهم مقسمة 
فئة 100 درهم للو حدة في ملك كادي 

عبد  لوهاب 
على  ينص  3:  لذي  رقم  بند 
كما  يتلخص   نشاط  لشركة  مايلي: 
أو  لبناء  : ألشغا1  ملختلفة  يلي 
،أعما1  لبستنة  ،،أعما1  لتنظيف 
لو زم  في  ، لتجارة  تزيين  لحد ئق  و 

 ملكاتب،ممون 
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
أبريل   15 بتاريخ  بوجدة    لتجارية 

2021 تحت رقم 1392.
813I

SOFINACTE

BOUAZ DELICES
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

SOFINACTE
 BD. ABDELLAH

 CHEFCHAOUNI. IMM. » AL
 ABRAR « N° 11  BUREAU 22.

 5éme ETAGE ، 30000، FES
MAROC

BOUAZ DELICES شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 111 
قطعة  لسالم طريق صفرو دكان 

رقم 1 قطعة 111/ب - 31002 فاس 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
67819

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   01
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.BOUAZ DELICES
غرض  لشركة بإيجاز : 

- تشغيل محل أغذية عامة.
-  ستير د و تصدير

- تاجر قائمة معجنات أو حلويات 
بالتفصيل.

 111  : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
دكان  صفرو  طريق  قطعة  لسالم 
رقم 1 قطعة 111/ب - 31002 فاس 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 100   :  لسيد عبد  لسالم بوعاز 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 لسيد عبد  لفتاح  لطبيب :  300 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 لسيد حسين بوعاز :  300 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 لسيد عديان بوعاز :  300 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
بوعاز  عبد  لسالم   لسيد 
تجزئة   29 رقم   117 زيقة  عنو يه) ( 
عبد  بن  عال1  شارع   لطيب  لتازي 

هللا 30010 فاس  ملغرب.
عبد  لفتاح  لطبيب   لسيد 
عنو يه) ( زيقة عبدهللا كنون رقم 26 

حي طارق 30000 فاس  ملغرب.

 لسيد حسين بوعاز عنو يه) ( 81 

عين  لشقف  طريق  تجزئة  لنخيل 

30020 فاس  ملغرب.

عنو يه) (  بوعاز  عديان   لسيد 
تجزئة  لطيب   29 رقم   117 زيقة 

هللا  عبد  بن  عال1  شارع   لتازي 

30010 فاس  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد حسين بوعاز عنو يه) ( 81 

عين  لشقف  طريق  تجزئة  لنخيل 

30020 فاس   ملغرب

عنو يه) (  بوعاز  عديان   لسيد 
تجزئة  لطيب   29 رقم   117 زيقة 

هللا  عبد  بن  عال1  شارع   لتازي 

30010 فاس  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 لتجارية بفاس  بتاريخ 18 ماي 2021 

تحت رقم 2371.

811I

HIDA SERVICE TAROUDANT

IRI IKHOUANE VERS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

HIDA SERVICE TAROUDANT

 BP 979 IMM LAAYADI

 AV HASSAN II MHAITA

 TAROUDANNT، 83000،

TAROUDANT MAROC

IRI IKHOUANE VERS شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي دو ر  كفاي 

جماعة مشرع  لعين  - 83000 

تارود يت  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

7715

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 ماي   01

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
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ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 IRI  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.IKHOUANE VERS
-1شر ء-  : بإيجاز  غرض  لشركة 
بيع معد ت زر عية عادية و كهربائية

-2تركيب يظام  لري بالتنقيط
-3تجارة.

دو ر   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
 كفاي جماعة مشرع  لعين  - 83000 

تارود يت  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد عبد  لهادي جبر ن :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
جبر ن  عبد  لهادي   لسيد 
مشرع  لعين   عنو يه) (  كفاي 

83000 تارود يت  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
جبر ن  عبد  لهادي   لسيد 
مشرع  لعين   عنو يه) (  كفاي 

83000 تارود يت  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 البتد ئية بتارود يت  بتاريخ 18 ماي 

2021 تحت رقم 129.

815I

AMDE

BRIO TRADING
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

AMDE
 ANGLE RUE SOUMAYA ET BD

 ABDELMOUMEN ، 20000،
CASABLANCA MAROC

BRIO TRADING شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي زيقة 
سمية، قامة شهرز د 3،  لطابق 

5،رقم 22، لنخيل، لد ر لبيضاء  
 ملغرب - 20310  لد ر لبيضاء 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
198755

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   01
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 BRIO  :  إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.TRADING
:   لتجارة،  بإيجاز  غرض  لشركة 

يقل  لبضائع..
زيقة   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
3،  لطابق  شهرز د  سمية، قامة 
22، لنخيل، لد ر لبيضاء   5،رقم 
20310  لد ر لبيضاء   -  ملغرب 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
  : سفيان  لحسناوي    لسيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
سفيان  لحسناوي    لسيد 
رقم  شركة  لحسناوي  عنو يه) ( 
مكناس  مجاط  257  لحي  لصناعي 

20000 مكناس     ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
سفيان  لحسناوي    لسيد 
رقم  شركة  لحسناوي  عنو يه) ( 
مكناس  مجاط  257  لحي  لصناعي 

20000 مكناس     ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 12 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 771190.
816I

Bureau de La competences consultation

KARDELLAS PLANET
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 Bureau de La competences
consultation

 Angle bvd ALBAAT ET BVD
 ALFOURSSANE RUE ALQADRE

 IMM ALBOUCHRA APP 03
 2EME ETAGE LAAYOUNE ،

70000،  لعيون  ملغرب
KARDELLAS PLANET شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي مشروع 
مدينة 25 مارس رقم Y1011  لعيون 

- 70000  لعيون  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
36599

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 ماي   06
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.KARDELLAS PLANET
تقديم   : بإيجاز  غرض  لشركة 
و لتاطير  في  لتكوين   لخدمات 
تعلم  ملضاربة  في  لفائدة  لر غبين 
تعليم   ، عبر  اليتريت  و لتسويق 
 ، عبر  اليتريت   لتسويق  اللكتروني 
 لتطوير وتحليل  لبيايات  اللكترويية 
شر ئها  يمكن  وبيع  لخدمات  لتي 
 ، عبر  اليتريت  و  السو ق  لعادية 

بشبكة  عالقة  له  ما  كل  في   لتدريب 
من  ملنصات  وغيرها   اليتريت 
 اللكترويية ، بيع وشر ء كل  ملعد ت 
بمجا1  ملعلوميات  و للو زم  ملتعلقة 

وتسويقها د خل  ملغرب وخارجه .....
مشروع   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
مدينة 25 مارس رقم Y1011  لعيون 

- 70000  لعيون  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : كردالس  سالمة   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو يه) (  كردالس  سالمة   لسيد 
رقم 2231 حي  لعودة  لعيون 70000 

 لعيون  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (  كردالس  سالمة   لسيد 
رقم 2231 حي  لعودة  لعيون 70000 

 لعيون  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   12 بتاريخ  بالعيون    البتد ئية 

2021 تحت رقم 1501/2021.

817I

مكتب  ملحاسبة

TRANS ISMAHER
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

مكتب  ملحاسبة
13 شارع يعقوب  ملنصور رقم 

11/13 تطو ن ، 93000، تطو ن 
 ملغرب

TRANS ISMAHER  شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع و د 
سوس زيقة G رقم 19 - 93000 

تطو ن  ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.28787
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بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تمت   2021 مارس   05 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
عبد  لسالم  )ة(  تفويت  لسيد 
 وشن 7 حصة  جتماعية من أصل 7 
حصة لفائدة   لسيد )ة( رشيد  وشن 

بتاريخ 05 مارس 2021.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني   
مارس   17 بتاريخ  بتطو ن    البتد ئية 

2021 تحت رقم 901.
818I

ste al moustakbal conseil

STE BENYEHYA-KETAWI
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

ste al moustakbal conseil
 9rue rahal meskini v.n app 11
bureau et 3 ، 30000، fes maroc
STE BENYEHYA-KETAWI شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي دو ر والد 
 لطيب  لعليا والد  لطيب فاس  - 

30000 فاس  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

67839
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   21
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.BENYEHYA-KETAWI
منعش   : بإيجاز  غرض  لشركة 

عقاري.
عنو ن  ملقر  الجتماعي : دو ر والد 
 - فاس   والد  لطيب   لطيب  لعليا 

30000 فاس  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : بنيحيى   عبدهللا   لسيد 

حصة بقيمة 50.000 درهم للحصة .

 لسيد عمر  لكتاوي  :  500 حصة 

بقيمة 50.000 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  بنيحيى  عبدهللا   لسيد 

 5 شقة   13 رقم  تجزئة  لرياض 

يرجس  شارع  لبحر  مليت   1  لطابق 

فاس 30000 فاس  ملغرب.

عنو يه) (  عمر  لكتاوي    لسيد 
زيقة  لعندليب   73 وهر ن  شارع 

 لزهور 1 فاس  30000 فاس  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو يه) (  بنيحيى  عبدهللا   لسيد 

 5 شقة   13 رقم  تجزئة  لرياض 

يرجس  شارع  لبحر  مليت   1  لطابق 

فاس 30000 فاس  ملغرب

عنو يه) (  عمر  لكتاوي    لسيد 
زيقة  لعندليب   73 وهر ن  شارع 

 لزهور 1 فاس  30000 فاس  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 لتجارية بفاس  بتاريخ 18 ماي 2021 

تحت رقم 2366.

819I

INVEST CENTER SARL

سيرتيف طرانز
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تغيير تسمية  لشركة

INVEST CENTER SARL

 RUE IBNOU MOUNIR IMM 75

 ETG.3 N°7 MAARIF ، 20330،

CASABLANCA MAROC

سيرتيف طر يز شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  الجتماعي رقم 32 

عمارة أميري زيقة 6 أكتوبر حي 

 لر سين  - 20300  لد ر لبيضاء 

 ملغرب.

تغيير تسمية  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

157977

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تغيير  تم   2021 أبريل   30 في   ملؤرخ 

تسمية  لشركة من »سيرتيف طر يز« 

إلى »إماج دو سو « .

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 18 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 778597.

820I

 ريك

IMPORT RAHLI
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 ريك

شارع يوسف  بن تاشفين رقم 11 

 LARACHE ،92000 ،لعر ئش 

 ملغرب

IMPORT RAHLI شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 11 شارع 

يوسف  بن تاشفين  - 92000 

 لعر ئش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

6111

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   29

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.IMPORT RAHLI

:  ستير د  بإيجاز  غرض  لشركة 

وتسويق قطع  لغيار  ملستعملة.

 11  : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

 92000  - شارع يوسف  بن تاشفين  

 لعر ئش  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 10.000 رأسما1  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد عبد  لكريم  لر حلي :  100 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عبد  لكريم  لر حلي   لسيد 

مجموعة  حماد  حي  والد  عنو يه) ( 
و دي  ملخازن رقم 289 11301 سوق 

 ربعاء  لغرب  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عبد  لكريم  لر حلي   لسيد 

مجموعة  حماد  حي  والد  عنو يه) ( 
و دي  ملخازن رقم 289 11301 سوق 

 ربعاء  لغرب  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

بتاريخ  بالعر ئش    البتد ئية 

رقم  تحت   2021 ماي   01

.26011121006111

821I

STE COMPTAZUR

 HAMZA-ALI TRAVAUX
SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

STE COMPTAZUR
زيقة و دي  ملخازن رقم 17 تازة 

 لسفلى تازة، 35000، تازة  ملغرب

 Hamza-Ali Travaux SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي  لطابق 

 الر�سي دو ر تاحفورت بني سر ج 

جماعة  لصميعة د ئرة تاهلة  - 

35300 تاهلة  ململكة  ملغربية

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

5983
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 مارس   21
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.Hamza-Ali Travaux SARL AU
:  ألشغا1  بإيجاز  غرض  لشركة 

 لغابوية و أشغا1 مختلفة.
:  لطابق  عنو ن  ملقر  الجتماعي 
سر ج  بني  تاحفورت  دو ر   الر�سي 
 - تاهلة   د ئرة  جماعة  لصميعة 

35300 تاهلة  ململكة  ملغربية.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 90.000 رأسما1  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   900   : علي  ور غ   لسيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد علي  ور غ عنو يه) ( تجزئة 
 70 رقم  للسياحة   ملكتب  لوطني 

35000 تـــــازة  ململكة  ملغربية.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد علي  ور غ عنو يه) ( تجزئة 
 ملكتب  لوطني للسياحة رقم  35000 

تـــــازة  ململكة  ملغربية
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 البتد ئية بتازة  بتاريخ 01 ماي 2021 

تحت رقم 255.
822I

لوكسر للحسابات

AMINE LIDER TRAVAUX
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسما1  لشركة

لوكسر للحسابات
11 شارع بركان  لطابق  لثاني رقم 1 

، 60000، وجدة  ملغرب
AMINE LIDER TRAVAUX شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي ساحة 

 وبازة فندق منارة  لطابق  لسفلي - 
60000  وجدة  ملغرب.
رفع رأسما1  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.29817

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تم   2021 مارس   31 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسما1  لشركة  رفع 
»900.000 درهم« أي من »100.000 
عن  درهم«   1.000.000« إلى  درهم« 
أو  يقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
أبريل   28 بتاريخ  بوجدة    لتجارية 

2021 تحت رقم 1597.
823I

FIDUNEL

KORECA PIECES AUTO
إعالن متعدد  لقر ر ت

FIDUNEL
57 زيقة عبد  لكريم  لديوري 

 لطابق 3 رقم 6   لد ر  لبيضاء ، 
20000،  لد ر  لبيضاء  ملغرب

KORECA PIECES AUTO »شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مقرها  الجتماعي: شارع 
مقد د  لحريزي رقم 159-157 - - 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.216189

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
تم  تخاذ   2021 أبريل   13 في   ملؤرخ 

 لقر ر ت  لتالية: 
قر ر رقم 1:  لذي ينص على مايلي: 
تفويت  لسيد  لعلمي  لعرو�سي 750 
درهم    100 فئة  من  يقذية  حصة 
تفويت  و  كر مي   لى  لسيد  دريس 
حصة   750 حنان  حميد   لسيد 
100 درهم  لى  لسيد  يقذية من فئة 
تفويت  لسيد خالد  و   دريس كر مي 
من  يقذية  حصة   750  لعرو�سي 
درهم  لى  لسيد  دريس   100 فئة 

أصبح  لسيد  دريس  بذلك  و  كر مي 

يقذية  حصة   2250 يمتلك  كر مي 

750 حصة  ز ئد  درهم   100 فئة  من 

100 درهم  لتي كايت  يقذية من فئة 

مجموع  لحصص  ليصبح  بحوزته، 

 لتي يمتلكها 3000 حصة. ليصبح هو 

 ملشارك  لوحيد في رأس ما1  لشركة 

بمبلغ 300.000,00 درهم.  

على  ينص  2:  لذي  رقم  قر ر 

قبو1  ستقالة  لسيد  لعلمي  مايلي: 

تعيين  لسيد  دريس  و   لعرو�سي 

كر مي كمسير وحيد للشركة

قر ر رقم 3:  لذي ينص على مايلي: 

للشركة  تحويل  لشكل  لقايوني 

محدودة  مسؤولية  ذ ت  شركة  من 

محدودة  مسؤولية  ذ ت  شركة   لى 

بشريك وحيد

قر ر رقم 1:  لذي ينص على مايلي:

تعديل  لنظام  ألسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

بند رقم 1:  لذي ينص على مايلي:  

محدودة  مسؤولية  ذ ت  شركة 

بشريك وحيد

بند رقم 6:  لذي ينص على مايلي: 

يمتلك  كر مي  أصبح  لسيد  دريس 

 100 فئة  من  يقذية  حصة   2250

من  يقذية  حصة   750 ز ئد  درهم 

بحوزته،  كايت  درهم  لتي   100 فئة 

مجموع  لحصص  لتي  ليصبح 

هو  ليصبح  حصة.   3000 يمتلكها 

 ملشارك  لوحيد في رأس ما1  لشركة 

بمبلغ 300.000,00 درهم.  

على  ينص  15:  لذي  رقم  بند 

كر مي  تعيين  لسيد  دريس  مايلي: 

كمسير وحيد للشركة

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 17 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 778157.

821I

INVEST CENTER SARL

سرتيف طرانز
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

INVEST CENTER SARL
 RUE IBNOU MOUNIR IMM
 75 ETG.3 N°7 MAARIF ، 20330،

CASABLANCA MAROC
ذ ت  شركة  طر يز   سرتيف 

 ملسؤولية  ملحدودة
رقم  مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 
حي  أكتوبر   6 زيقة  أميري  عمارة   32
20300  لد ر لبيضاء   -  لر سين 

 ملغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

في  لسجل  لتجاري  رقم  لتقييد 
.157977

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تعيين  تم   2021 أبريل   30 في   ملؤرخ 
مسير جديد للشركة  لسيد)ة( مسيح 

سمر كمسير وحيد
تبعا لقبو1  ستقالة  ملسير.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 18 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 778597.

825I

OREA

ALLINPACK
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

OREA
RES M ، 20000، CASA MAROC
ALLINPACK شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي مبنى توين 

سنتربرج   طابق 8، ز وية شارع 
زرقطوني و شارع  ملسيرة،  ملعارف - 

20000  لد ر لبيضاء  ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.119683

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تمت   2020 دجنبر   21 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
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)ة(  لشركة   تفويت  لسيد 
ALLINPLAST 500 حصة  جتماعية 
500 حصة لفائدة   لسيد  من أصل 
بتاريخ  )ة(  حمد   ملنجرة  لسعدي  

21 دجنبر 2020.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني   
 27 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

يناير 2021 تحت رقم 762793.
826I

لوكسر للحسابات

GLOBAL TRAVAUX ZAKI
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسما1  لشركة

لوكسر للحسابات
11 شارع بركان  لطابق  لثاني رقم 1 

، 60000، وجدة  ملغرب
GLOBAL TRAVAUX ZAKI  شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي  زيقة 

 لنور طريق  لجز ئر  - 60000 وجدة 
 ملغرب.

رفع رأسما1  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.27721
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تم   2021 مارس   16 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسما1  لشركة  رفع 
من  أي  درهم«   1.100.000«
 1.500.000« إلى  درهم«   100.000«
حصص  تقديم    : طريق  عن  درهم« 

يقدية أو عينية.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
أبريل   28 بتاريخ  بوجدة    لتجارية 

2021 تحت رقم 1598.
827I

INVEST CENTER SARL

سرتيف طرانز
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تغيير نشاط  لشركة

INVEST CENTER SARL
 RUE IBNOU MOUNIR IMM 75

 ETG.3 N°7 MAARIF ، 20330،
CASABLANCA MAROC

سرتيف طر يز شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  الجتماعي رقم 

32 عمارة أميري زيقة 6 أكتوبر 
حي  لر سين رقم 32 عمارة أميري 

زيقة 6 أكتوبر حي  لر سين 20300 

 لد ر لبيضاء  ملغرب.

تغيير نشاط  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.157977

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تغيير  تم   2021 أبريل   30 في   ملؤرخ 

» لنقل  لسياحي  من  نشاط  لشركة 

صالون  لتجميل«  و ستغال1 

و  و  إلير د  صالون  لتجميل   « إلى 

 لتصدير«.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 18 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 778597.

828I

INVEST CENTER SARL

سرتيف طرانز
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

INVEST CENTER SARL

 RUE IBNOU MOUNIR IMM 75

 ETG.3 N°7 MAARIF ، 20330،

CASABLANCA MAROC

سرتيف طر يز شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 32 

عمارة أميري زيقة 6 أكتوبر حي 

 لر سين - 20300  لد ر لبيضاء 

 ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.157977

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تمت   2021 أبريل   30 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :

تفويت  لسيد )ة( مريم مسيح 50 

حصة  جتماعية من أصل 50 حصة 
)ة(  بر هيم  للباري  لفائدة   لسيد 

بتاريخ 22 أبريل 2021.

تفويت  لسيد )ة( مريم مسيح 50 
حصة  جتماعية من أصل 50 حصة 
لفائدة   لسيد )ة( سمر مسيح بتاريخ 

22 أبريل 2021.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني   
 18 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 778597.

829I

STE CAC CONSEIL

MEGDER COLLECTIF
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

STE CAC CONSEIL
 N°19 BLOC J5 CITE DAKHLA

 AGADIR، 80000، AGADIR
MAROC

MEGDER COLLECTIF شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي حي  بن 
86356  يت  عمر  لقليعة  -  

ملو1  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
16067

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2017 دجنبر   28
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.MEGDER COLLECTIF
غرض  لشركة بإيجاز : - مقاو1 في 

 عما1  لتنظيف
- تقديم خدمات  ملطبخ.

حي  بن   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
86356  يت  عمر  لقليعة  -  

ملو1  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : مكدر   لسيد  لحسين 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  مكدر   لسيد  لحسين 

حي  جو ن بنعنفر  لقليعة   

86356   لقليعة   يت ملو1  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو يه) (  مكدر   لسيد  لحسين 

  86356 حي  جو ن بنعنفر  لقليعة   

 لقليعة   يت ملو1  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

يناير   12 بتاريخ  بايزكان    البتد ئية 

2018 تحت رقم 73.

830I

LOGARITHME

 LABORATOIRE DE

BATIMENTS ET GENIE CIVIL
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

LOGARITHME

 Rés hivernage entree B

 app 9 1ere étage AVENUE

 MOHAMED 6، 40000،

MARRAKECH MAROC

 LABORATOIRE DE BATIMENTS

ET GENIE CIVIL شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي تجزئة 

لكو سم رقم 1036 جوهرة  ألطلس 

تسلطايت  لسعادة  لطابق 2  لشقة 

2 مر كش - 10000 مر كش  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.108913
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بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
 ملؤرخ في 01 ماي 2021 تمت 

 ملصادقة على :
زينب  لعايب  )ة(  تفويت  لسيد 
أصل  من  حصة  جتماعية   500
)ة(  لفائدة   لسيد  حصة   1.000
محمد  بلقا�سي بتاريخ 01 ماي 2021.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني   
ماي   06 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 123811.
831I

SMIRCOMPTA

LUXURY LED
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

SMIRCOMPTA
 COMPLEXE RÉSIDENTIEL LES

 FLEURES IMM N°21 1ER ETAGE
 N°8 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
LUXURY LED شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي زيقة و د 
زيز رقم 35  ملحل  لتجاري رقم 5 - 

90000 طنجة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
116393

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   17
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.LUXURY LED
غرض  لشركة بإيجاز : - عمليات 
أيو ع  جميع  وتسويق   ستير د 
 ملعد ت  لكهربائية وخاصة مصابيح 

وأجهزة  لكمبيوتر   LED ومصابيح 

و ألجهزة و لبر مج و أللو ح  لشمسية 

و ملكمالت وأي بند متعلق بالتكييف
عنو ن  ملقر  الجتماعي : زيقة و د 
 -  5 رقم  35  ملحل  لتجاري  رقم  زيز 

90000 طنجة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 10.000 رأسما1  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 100   : بنسرغين   محمد   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد محمد بنسرغين عنو يه) ( 

شارع حافظ  بن عبد  لبار زيقة 93  
طنجة   90000  02 طابق   01 رقم 

 ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد محمد بنسرغين عنو يه) ( 

شارع حافظ  بن عبد  لبار زيقة 93  
طنجة   90000  02 طابق   01 رقم 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   12 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 212358.

832I

LOGARITHME

 LABORATOIRE DE
BATIMENTS ET GENIE CIVIL
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

LOGARITHME

 Rés hivernage entree B

 app 9 1ere étage AVENUE

 MOHAMED 6، 40000،

MARRAKECH MAROC

 LABORATOIRE DE BATIMENTS

ET GENIE CIVIL  شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي تجزئة 

 لكو سم رقم 1036 جوهرة  ألطلس 

تسلطايت  لسعادة  لطابق 2  لشقة 

2 مر كش  - 10000 مر كش   ملغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.108913

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تعيين  تم   2021 ماي   01 في   ملؤرخ 

للشركة  لسيد)ة(  جديد  مسير 

بلقا�سي محمد  كمسير وحيد

تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   06 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 123811.

833I

Face Gestion

BASMA PRO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

Face Gestion

 قامة  ملحيط زيقة  وسلو رقم 12 

 ملحيط ، 10010،  لرباط  ملغرب

BASMA PRO شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 98 شارع 

 ملهدي بن تومرت قطاع ب تابريكت 

سال - 11000 سال  ملغرب.

تحويل   ملقر  الجتماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.9367

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

 ملؤرخ في 28 شتنبر 2020 تم  تحويل  

من  للشركة   ملقر  الجتماعي  لحالي 

»98 شارع  ملهدي بن تومرت قطاع ب 

11000 سال  ملغرب«   - تابريكت سال 

مرس  جماعة  تجزئة  لخير   57« إلى 

 لخير تمارة - 12025 تمارة   ملغرب«.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

يناير   18 بتاريخ  بسال    البتد ئية 

2021 تحت رقم 35773.

831I

لوكسر للحسابات

AL GHAD HM
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

لوكسر للحسابات
11 شارع بركان  لطابق  لثاني رقم 1 

، 60000، وجدة  ملغرب
AL GHAD HM 

 شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي  تجزئة 

 لبستان رقم ؤ 73 طىيق  لجز ئر  - 
60000 وجدة  ملغرب.

تحويل   ملقر  الجتماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.30283
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تم  تحويل    2021 يناير   12 في   ملؤرخ 
من  للشركة   ملقر  الجتماعي  لحالي 
طىيق   73 ؤ  رقم  تجزئة  لبستان   «
 لجز ئر  - 60000 وجدة  ملغرب« إلى 
» المل 3 طريق عويية تجوئة  لعويية 

195  - 60000 وجدة   ملغرب«.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
أبريل   05 بتاريخ  بوجدة    لتجارية 

2021 تحت رقم 1158.
835I

ILYADO CONSULTING

STE AMH IMILCHIL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

ILYADO CONSULTING
 BOULEVARD IBN KHALDOUNE

 IMMB.12 1ER ETAGE (PRES
 CAFE EL OURROUD( ، 23000،

BENI MELLAL MAROC
STE AMH IMILCHIL شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي  لطابق 
 لسفلي  شارع  ملصلى حي موالي 

رشيد  لقصيبة - 23000  لقصيبة 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
1979
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في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   06

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.AMH IMILCHIL

:  شغا1  بإيجاز  غرض  لشركة 

مختلفة .

:  لطابق  عنو ن  ملقر  الجتماعي 

موالي  حي  شارع  ملصلى   لسفلي  

23000  لقصيبة   - رشيد  لقصيبة 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : غزالن  لزموري   لسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   : حد ش   لسيد  مبارك 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  حد ش   لسيد  مبارك 

 23000 عبدهللا  بن  عال1  زيقة 

 لقصيبة  ملغرب.

عنو يه) (   غزالن  لزموري   لسيد 

 23000 تجزئة  ملنظر  لجميل  

 لقصيبة  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيدة غزالن  لزموري عنو يه) (  

 23000 تجزئة  ملنظر  لجميل  

 لقصيبة  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 30 بتاريخ  تادلة   بقصبة   البتد ئية 

أبريل 2021 تحت رقم 16.

836I

د دي و صل

ARBOCO
إعالن متعدد  لقر ر ت

د دي و صل

شارع  لسلطان موالي يوسف 
رقم 10 - ص ب 328 ، 32000، 

 لحسيمة  ملغرب

ARBOCO »شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة«

وعنو ن مقرها  الجتماعي:  لشقة 

في  لطابق  لثاني شارع عبد  لكريم 

 لخطابي رقم 18 - 32000  لحسيمة 

 ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.2183

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

تم  تخاذ   2021 ماي   10 في   ملؤرخ 

 لقر ر ت  لتالية: 

قر ر رقم 1:  لذي ينص على مايلي: 

قرر شركاء شركة ARBOCO بإظافة 

نشاط تجاري : يجارة  اللومنيوم

قر ر رقم 2:  لذي ينص على مايلي: 

في  زيادة  شركاء  لشركة  أيضا  وقرر 
 1.000.000,00 من  رأسما1  لشركة 

درهم إلى 2.000.000,00 درهم

قر ر رقم 3:  لذي ينص على مايلي: 

تحيين  شركاء  لشركة  أيضا  قرر  و 

 لقايون  ألسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

بند رقم 3:  لذي ينص على مايلي: 

نشاط  لشركة

بند رقم 6:  لذي ينص على مايلي: 
رأسما1  لشركة

بند رقم 7:  لذي ينص على مايلي: 

توزيع  لحصص

بند رقم 8:  لذي ينص على مايلي: 
زيادة رأسما1

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 البتد ئية بالحسيمة  بتاريخ 19 ماي 

2021 تحت رقم 167.

837I

CHETTIOUI AHMED

SANAWBAR TRANS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

CHETTIOUI AHMED
حي  ملسيرة  لخضر ء,م/ ,شارع 

01,رقم 31 ، 92150،  لقصر  لكبير 
 ملغرب

SANAWBAR TRANS شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي حي 

 ملناكيب شارع موالي رشيد رقم 01 
مكرر - 92150  لقصر  لكبير  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
2969

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 ماي   10
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.SANAWBAR TRANS
يقل   : بإيجاز  غرض  لشركة 

 الشخاص لجساب  لغير.
حي   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
 01 رقم   ملناكيب شارع موالي رشيد 
مكرر - 92150  لقصر  لكبير  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : محمد  لعبدي   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو يه) (  محمد  لعبدي   لسيد 
طريق  لعر ئش حي  لبساتين زيقة 01 
رقم 3 92150  لقصر  لكبير  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو يه) (  محمد  لعبدي   لسيد 

طريق  لعر ئش حي  لبساتين زيقة 01 
رقم 3 92150  لقصر  لكبير  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 البتد ئية بالقصر  لكبير  بتاريخ 19 

ماي 2021 تحت رقم 368.

838I

جيسط كومبطا ش.ذ.م.م.ش.و

 STE GHARBAJOU PROMO

SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

جيسط كومبطا ش.ذ.م.م.ش.و

شارع  لحسن  ألو1، إقامة باب 

 لعقلة د،  لطابق  ألر�سي، تطو ن 

تطو ن، 93000، تطو ن  ملغرب

 STE GHARBAJOU PROMO

SARL شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع  زرو 

تجزئة ريد  رقم 57 تطو ن تطو ن 

93000 تطو ن  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

29105

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   21

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.GHARBAJOU PROMO SARL

:  النعاش  بإيجاز  غرض  لشركة 

 لعقاري.

عنو ن  ملقر  الجتماعي : شارع  زرو 

تطو ن  تطو ن   57 رقم  ريد   تجزئة 

93000 تطو ن  ملغرب.
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أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 200   : مصطفى  جوالس   لسيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 200   : حفيظة  جايف   لسيدة 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 150   :  لسيد  لعزيز  لغرباوي 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 150   : محمد  لغرباوي   لسيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 150   : حسن  لغرباوي   لسيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 150   : يونس  لغرباوي   لسيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

مصطفى  جوالس   لسيد 
رقم  عال1  لفا�سي  شارع  عنو يه) ( 

111 تطو ن 93000 تطو ن  ملغرب.
 لسيدة حفيظة  جايف عنو يه) ( 
111 تطو ن  شارع عال1  لفا�سي رقم 

93000 تطو ن  ملغرب.
 لسيد  لعزيز  لغرباوي عنو يه) ( 
شارع  ملسيرة  لخضر ء ج ر/د حي 12 
رقم 18  لقصر  لكبير 92150  لقصر 

 لكبير  ملغرب.
 لسيد محمد  لغرباوي عنو يه) ( 
هلل  شارع  لفر ت  قامة  مللك   86
9  ملعاريف كاز باليكا  2 شقة   لطابق 

93000  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
عنو يه) (   لسيد حسن  لغرباوي 
شارع  ملسيرة  لخضر ء ج ر/د حي 12 
رقم 15  لقصر  لكبير 92150  لقصر 

 لكبير  ملغرب.
عنو يه) (  يونس  لغرباوي   لسيد 
شارع  ملسيرة  لخضر ء ج ر/د حي 29 
رقم 06  لقصر  لكبير 92150  لقصر 

 لكبير  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
مصطفى  جوالس   لسيد 
رقم  عال1  لفا�سي  شارع  عنو يه) ( 

111 تطو ن 93000 تطو ن  ملغرب.

 لسيد  لعزيز  لغرباوي عنو يه) ( 
شارع  ملسيرة  لخضر ء ج ر/د حي 12 
رقم 18  لقصر  لكبير 92150  لقصر 

 لكبير  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   11 بتاريخ  بتطو ن    البتد ئية 

2021 تحت رقم 1037.
839I

SOCIETE ELEGANCE MARRAKECH

الكونس مراكش
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 SOCIETE ELEGANCE
MARRAKECH

حي  ملسار تجزئة رقم 785  لطابق 
 الو1 شقة رقم 1 ، 10000، مر كش 

 ملغرب
 لكونس مر كش  شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي تجزئة رقم 
812 تجزئة بامليي 2 تاركة  - 10000 

مر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

111965
في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   29
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 إلقتضاء بمختصر تسميتها :  لكونس 

مر كش .
غرض  لشركة بإيجاز : - مخبزة 

- بائع  لحلويات 
- مطعم .

تجزئة   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
 - تاركة    2 بامليي  تجزئة   812 رقم 

10000 مر كش  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 600   : شعوبي   لسيد  لحسن 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 100   : يادية  مللوكي    لسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (   لسيد  لحسن شعوبي 

  73 فيال   11 شطر  مر كش   بو ب 

10000 مر كش  ملغرب.

عنو يه) (  يادية  مللوكي    لسيدة 

  73 فيال   11 شطر  مر كش   بو ب 

10000 مر كش  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو يه) (   لسيد  لحسن شعوبي 

  73 فيال   11 شطر  مر كش   بو ب 

10000 مر كش  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   18 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 121118.

810I

لوكسر للحسابات

SPEED MECANO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

لوكسر للحسابات

11 شارع بركان  لطابق  لثاني رقم 1 

، 60000، وجدة  ملغرب

SPEED MECANO  شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 707 

تجزئة  لسالم بنعدي طريق تازة - 

60000 وجدة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

37295

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   23

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 SPEED : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

. MECANO
غرض  لشركة بإيجاز : بيع وشر ء 

قطع  لغيار لسيار ت.
 707  : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
 - تازة  طريق  بنعدي  تجزئة  لسالم 

60000 وجدة  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد خالد عيادة :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 لسيد خالد عيادة : 1.000 بقيمة 

100 درهم.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو يه) ( حي  عيادة  خالد   لسيد 
 لوحدة طريق تازة زيقة م 25 رقم 53 

60000 وجدة  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
حي  عنو يه) (  عيادة  خالد   لسيد 
 لوحدة طريق تازة زيقة م 25 رقم 53 

60000 وجدة  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   10 بتاريخ  بوجدة    لتجارية 

2021 تحت رقم 1738.
811I

Sté quick bridge

CASTILLA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تغيير نشاط  لشركة

Sté quick bridge
 Av MED 6 guercif ، 35100،

GUERCIF MAROC
CASTILLA شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  الجتماعي دو ر 

 ملظافرة حوض  لجدي  مللك  ملسمى 
 يكن - 35100 جرسيف  ملغرب.

تغيير نشاط  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.1551
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بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تغيير  تم   2021 ماي   18 في   ملؤرخ 
نشاط  لشركة من »وسيط تجاري

غيار  »قطع  إلى  أعما1  لري« 

 لسيار ت

 إلطار ت«.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

19 ماي   البتد ئية بجرسيف  بتاريخ 

2021 تحت رقم 1083/2021.

812I

مايدرين إينوف

ماندرين إنوف
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

مايدرين إينوف

شارع سيدي محمد بن عبد هللا  

زيقة 67 رقم 3  لطابق  لثاني. طنجة 

-  ملغرب ، 90000، طنجة  ملغرب

مايدرين إيوف شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع 

سيدي محمد بن عبد هللا  زيقة 67 

رقم 3  لطابق  لثاني. طنجة -  ملغرب 

طنجة 90000 طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

116211

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 ماي   07

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 إلقتضاء بمختصر تسميتها : مايدرين 

إيوف.

تنظيم   : بإيجاز  غرض  لشركة 

معارض,  لحفالت  ملوسيقية و لفنية.

شارع   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
 67 زيقة  بن عبد هللا   سيدي محمد 
رقم 3  لطابق  لثاني. طنجة -  ملغرب 

طنجة 90000 طنجة  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
رأسما1  لشركة:   مبلغ 

1.000.000 درهم، مقسم كالتالي:
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
ريدة  لوهابي  لعلمي    لسيدة 
 101 رقم  كوتمبرك  زيقة  عنو يه) ( 

 ملصلى  90000 طنجة  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
ريدة  لوهابي  لعلمي   لسيدة 
 101 رقم  كوتمبرك  زيقة  عنو يه) ( 

 ملصلى  90000 طنجة  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   07 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 1375.

813I

CABINET COMPTAJUR CONSEIL

 ETUDE  ET FABRICATION
 MECANIQUE

INDUSTRIELLE SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسما1  لشركة

 CABINET COMPTAJUR
CONSEIL

 IMM 111 APPT 11 ZONE 20M
 LES PORTES DE MARRAKECH

 MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

 ETUDE  ET FABRICATION
 MECANIQUE INDUSTRIELLE

SARL  شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي  ملحل 
 لكائن بتجزئة  ملعزوزية رقم 133 
مر كش - 10000 مر كش  ملغرب .

رفع رأسما1  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.103927

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تم   2021 أبريل   19 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسما1  لشركة  رفع 

»100.000 درهم« أي من »100.000 

عن  درهم«   200.000« إلى  درهم« 

أو  يقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   03 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 123663.

811I

CHETTIOUI AHMED

RZIGAT TRANS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

CHETTIOUI AHMED

حي  ملسيرة  لخضر ء,م/ ,شارع 
01,رقم 31 ، 92150،  لقصر  لكبير 

 ملغرب

RZIGAT TRANS شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي حي  لسالم 

م/ه زيقة 8 رقم 19 - 92150  لقصر 

 لكبير  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2971

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 ماي   08

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.RZIGAT TRANS

يقل   : بإيجاز  غرض  لشركة 

 الشخاص لحساب  لغير.

حي   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
 لسالم م/ه زيقة 8 رقم 19 - 92150 

 لقصر  لكبير  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لسيد بوسلهام عاطف 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد بوسلهام عاطف عنو يه) ( 
 12 رقم   18 زيقة  م/أ  حي  لعروبة 

92150  لقصر  لكبير  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد بوسلهام عاطف عنو يه) ( 
 12 رقم   18 زيقة  م/أ  حي  لعروبة 

92150  لقصر  لكبير  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 البتد ئية بالقصر  لكبير  بتاريخ 19 

ماي 2021 تحت رقم 369.

815I

KARE ACCOUNTING

CTRAM
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

KARE ACCOUNTING

تقاطع شارع عبد  ملومن و شارع 

 يو A116 1 طابق 3 رقم 19 ، 

20012،  لد ر  لبيضاء  ملغرب

CTRAM شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 182 
شارع  لسفير بن عائشة  لصخور 

 لسود ء  - 20303  لد ر لبيضاء 

 ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.295939

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تمت   2021 مارس   17 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
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بنعمور  ياصر   )ة(  تفويت  لسيد 

150 حصة  جتماعية من أصل 150 

حصة لفائدة   لسيد )ة( كنزة  بنعمور 

بتاريخ 13 أبريل 2021.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني   

 17 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 778293.

816I

يورة

 ELITE TRUCKS MSH S.A.R.L

A.U
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

يورة

هيالية درب  ملجاط رقم 17 مر كش 

، 10030، مر كش  ملغرب

 ELITE TRUCKS MSH S.A.R.L A.U

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي كلم 

5 طريق أسفي حربيل مر كش - 

10000 مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

111617

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقايون  تم   2021 مارس   11

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 ELITE  :  إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.TRUCKS MSH S.A.R.L A.U

*  ستر د   : بإيجاز  غرض  لشركة 

و  لسيار ت  وتصدير  لشاحنات 

 لجديدة و ملستعملة.

*  لتجارة
وتصدير  و ستير د  وبيع  شر ء   *
جميع  ملو د أو  لسلع أو  الكسسو ر ت 
أو  ملنتجات  أو  لسيار ت   لشاحنات 

أو غيرها من  ملنتجات  لالزمة
 5 كلم   : .عنو ن  ملقر  الجتماعي 
طريق أسفي حربيل مر كش - 10000 

مر كش  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : سويبة  محمد   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 1000  : سويبة  محمد   لسيد 

بقيمة 100 درهم.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو يه) (  سويبة  محمد   لسيد 
 CLOS SOUS VARINES SUD
 SAINT DENIS EN BUGEY 01500

FRANCEPY. 01500 فرنسا فرنسا.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (  سويبة  محمد   لسيد 
 CLOS SOUS VARINES SUD
 SAINT DENIS EN BUGEY 01500

FRANCEPY. 01500 فرنسا فرنسا
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   07 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 123813.
817I

 ءتمايية عبد  لرحيم

REMY DELICE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 ءتمايية عبد  لرحيم
زيقة أبو  لعالء  ملعري حي  لوحدة 
رقم 9 ، 15000،  لخميسات  ملغرب

REMY DELICE شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي  لرقم 197 

تجزئة ديار  ملنصور  لخميسات - 

15000  لخميسات  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

29277

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 ماي   01

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 REMY : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.DELICE

مستغل   : بإيجاز  غرض  لشركة 

و ألشغا1  ملختلفة  ومخبزة  مقهى 

و لبناء .

:  لرقم  عنو ن  ملقر  الجتماعي 

197 تجزئة ديار  ملنصور  لخميسات 

- 15000  لخميسات  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيدة ماجدة بوشمامة :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

بوشمامة  ماجدة   لسيدة 

 1 عمارة   23 قطاع  عنو يه) ( 

حي  شارع  ألوكالبتوس   19  لشقة 

 لرياضالرباط 10101  لرباط  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

بوشمامة  ماجدة   لسيدة 

 1 عمارة   23 قطاع  عنو يه) ( 

حي  شارع  ألوكالبتوس   19  لشقة 

 لرياضالرباط 10101  لرباط  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 17 بتاريخ  بالخميسات    البتد ئية 

ماي 2021 تحت رقم 112.

818I

ILYADO CONSULTING

 STE IMMO ROZZANO
SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تفويت حصص

ILYADO CONSULTING
 BOULEVARD IBN KHALDOUNE

 IMMB.12 1ER ETAGE (PRES
 CAFE EL OURROUD( ، 23000،

BENI MELLAL MAROC
 STE IMMO ROZZANO SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي  لطابق 
 لثاني تجزئة 137  لشاطبي 3 شارع 

20 غشت - 23000  بني مال1 
 ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.9917
قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تمت   2021 أبريل   28 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
عبد  الاله   )ة(  تفويت  لسيد 
من  حصة  جتماعية   500  لكامل  
لفائدة   لسيد  حصة   1.000 أصل 
فبر ير   28 بتاريخ  بوصاك  جو د   )ة( 

.2021
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني   
 البتد ئية ببني مال1  بتاريخ 09 مارس 

2021 تحت رقم 168.
819I

STE FIACCOF 

STE AFYAS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
قفل  لتصفية

STE FIACCOF
 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes maroc

STE AFYAS شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي : رقم 97 
حي تقصسبت - 2 صفرو  ملغرب.

قفل  لتصفية
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رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.2313

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
حل  تقرر   2021 فبر ير   12 في   ملؤرخ 
مسؤولية  ذ ت  شركة   STE AFYAS
مبلغ  ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 
وعنو ن  درهم   100.000 رأسمالها 
حي   97 رقم  مقرها  إلجتماعي 
يتيجة  2 صفرو  ملغرب   - تقصسبت 
لقفل  لتصقية لنعد م  الرباح وعدم 

تخقيق هدف  لشركة.
و عين:

 لسيد)ة( خالد   عمور و عنو يه) ( 
صفرو   2 تقصسبت  حي   97 رقم 

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 
 97 رقم  وفي   2021 فبر ير   12 بتاريخ 

حي تقصسبت - 2 صفرو  ملغرب.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   19 بتاريخ  بصفرو    البتد ئية 

2021 تحت رقم 118/2021.

850I

BRI consulting Group

DAHI HOLDING
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

BRI consulting Group
 BP 3018 AL BARID BANK

 LAAYOUNE AL AMAL 71500
 LAAYOUNE SAHARA ، 70000،

Laâyoune Maroc
DAHI HOLDING شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي حي موالي 
رشيد شارع مكة رقم 03  لعيون - 

70000  لعيون  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

36635
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 ماي   07
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 DAHI  :  إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.HOLDING
:  لتجارة  بإيجاز  غرض  لشركة 

و لسياحة.
عنو ن  ملقر  الجتماعي : حي موالي 
 - 03  لعيون  رقم  مكة  شارع  رشيد 

70000  لعيون  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد منصور د هي :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 لسيد حمودي د هي :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد منصور د هي عنو يه) ( حي 
بلوك  و  رشيد  لشطر  لثاني  موالي 

رقم 97 70000  لعيون  ملغرب.
عنو يه) (  د هي  حمودي   لسيد 
97  لعيون  رقم  رشيد  موالي  حي 

70000  لعيون  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد منصور د هي عنو يه) ( حي 
بلوك  و  رشيد  لشطر  لثاني  موالي 

رقم 97 70000  لعيون  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   18 بتاريخ  بالعيون    البتد ئية 

2021 تحت رقم 1511/2021.
851I

ILYADO CONSULTING

 STE IMMO ROZZANO
SARL

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تحويل  لشكل  لقايوني للشركة

ILYADO CONSULTING
 BOULEVARD IBN KHALDOUNE

 IMMB.12 1ER ETAGE (PRES
 CAFE EL OURROUD( ، 23000،

BENI MELLAL MAROC
 STE IMMO ROZZANO SARL

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

و عنو ن مقرها  الجتماعي  لطابق 
 لثاني تجزئة 137  لشاطبي 3 شارع 

20 غشت  - 23000 بني مال1 .
تحويل  لشكل  لقايوني للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.9917
قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
2021 تم تحويل  28 فبر ير   ملؤرخ في 
 لشكل  لقايوني للشركة من »شركة 
ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
ذ ت  ملسؤولية  »شركة  إلى   لوحيد« 

 ملحدودة«.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 البتد ئية ببني مال1  بتاريخ 09 مارس 

2021 تحت رقم 168.
852I

ACCURCONSULTING

IMINTLIT
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

ACCURCONSULTING
 IMM1 APPT 5 3EME ETAGE

 COMPLEXE FIRDAOUS
 KHOURIBGA ، 25000،

KHOURIBGA  ملغرب
IMINTLIT شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي  ملوطن ب 
 لعمارة رقم 1  لشقة رقم 5  لطابق 
3 مجمع  لفردوس - 25000 خريبكة 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
7063

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 ماي   10
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.IMINTLIT
توزيع   : بإيجاز  غرض  لشركة 
وأعما1  و  لبضائع  جميع  ملنتجات 

أخرى.
عنو ن  ملقر  الجتماعي :  ملوطن ب 
5  لطابق  1  لشقة رقم   لعمارة رقم 
3 مجمع  لفردوس - 25000 خريبكة 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : كروم  أحمد   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 10 عنو يه) (  كروم  أحمد   لسيد 
 25000 حي  لفتح   ميشلفن  زيقة 

خريبكة  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (  كروم  أحمد   لسيد 
 25000 حي  لفتح  ميشلفن  زيقة   10

خريبكة  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   18 بتاريخ  بخريبكة    البتد ئية 

2021 تحت رقم 212.

853I

 STE CONFORMITE DISPONIBILITE

INTEGRITE ET CONSULTING

TRIO DES ARTS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

 STE CONFORMITE
 DISPONIBILITE INTEGRITE ET

CONSULTING
 5RUE GHASSAN KANAFANI
 RCE ESPACE JARDIN LALLA

 MERYEM 1EME ETAGE
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 BUREAU 29 V.N، 30000، FES
MAROC

TRIO DES ARTS شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي محل 
رقم 2 أقامة مريم 11 زيقة شكيب 

أرسالن منطقة 5 م.ج - 30000 
فاس  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.61587
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تمت   2021 أبريل   06 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
كريم  حيمدي  )ة(  تفويت  لسيد 
167 حصة  جتماعية من أصل 333 
كر ك  بدر  )ة(  لفائدة   لسيد  حصة 

بتاريخ 06 أبريل 2021.
كريم  حيمدي  )ة(  تفويت  لسيد 
166 حصة  جتماعية من أصل 333 
حصة لفائدة   لسيد )ة( يونس فر ج 

بتاريخ 06 أبريل 2021.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني   
 لتجارية بفاس  بتاريخ 19 ماي 2021 

تحت رقم 61587.
851I

مكتب معيشة للحسابات و  ألستشار ت  لجبائية

RANIA ANAS SERVICES
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

مكتب معيشة للحسابات و 
 ألستشار ت  لجبائية

حي  لسالم بلوك E  رقم 22 -- سيدي 
سليمان ، 11200، سيدي سليمان 

 ملغرب
RANIA ANAS SERVICES شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي حي  لسالم 
بلوك 18 رقم 32 - 11200 سيدي 

سليمان  ملغرب.
تحويل   ملقر  الجتماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.2691

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تحويل   تم    2021 ماي   01 في   ملؤرخ 

من  للشركة   ملقر  الجتماعي  لحالي 

 -  32 رقم   18 بلوك  »حي  لسالم 

سليمان  ملغرب«  سيدي   11200

رقم  ملحل   11 بلوك  إلى »حي  لسالم 

سليمان   سيدي   11200  -  01 رقم 

 ملغرب«.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

11 ماي   البتد ئية بالقنيطرة  بتاريخ 

2021 تحت رقم 121/2021.

855I

afaqconseil

Z-OFFICE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

afaqconseil

 N°257 Q.I SIDI GHANEM

 BUREAU N°9 ETAGE 2

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

Z-OFFICE شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 510 

تجزئة  ملسار  ملحل 1  لطابق 

 لسفلي مر كش - 10000 مر كش 

مغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.69933

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

تمت   2021 مارس   15 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :

تفويت  لسيد )ة( فاطمة  يت بن 

500 حصة  جتماعية من أصل  علي 

500 حصة لفائدة   لسيد )ة(  حمد 

 يت  لزويتين بتاريخ 15 مارس 2021.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني   

ماي   18 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 121066.

856I

STE FIDUCIAIRE AMER FISC SARL

 STE EL GOURARI CARS
SARL

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تعيين مسير جديد للشركة

 STE FIDUCIAIRE AMER FISC
SARL

 RUE OUAZZANE IMMB 01
 DEUXIEME ETAGE NADOR ،

62000، NADOR MAROC
   STE EL GOURARI CARS SARL
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي تجزئة 

 لبستان  لناظور - 62999  لناظور 
 ملغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.20755
قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تعيين  تم   2021 أبريل   26 في   ملؤرخ 
للشركة  لسيد)ة(  جديد  مسير 

 لعمر ني  حمد  كمسير وحيد
تبعا لقبو1  ستقالة  ملسير.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 البتد ئية بالناضور  بتاريخ 22 أبريل 

2021 تحت رقم 20755.

857I

CABINET SARANOR

GRELINETTE MAROC
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

CABINET SARANOR
 AV- ALI CHAARA RUE 3 N° 5
 AIN MELLOUL TETOUAN ،
93000، TETOUAN MAROC

GRELINETTE MAROC شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي شـارع 
بـجـايـة رقــم 1 - 93000 تطــو ن 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

29335

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   19

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.GRELINETTE MAROC

تصنيع   : بإيجاز  غرض  لشركة 

و لغابوية،  و ألدو ت  لزر عية   آلالت 

وجميع  ملعد ت  لصناعية  ألخرى.

عام  لعمليات  وبشكل  عامة  بصفة 

 لتجارية،  ملالية، لصناعية و لتقنية 

 ملرتبطة بأحد  ألغر ض  ملدكورة.

شـارع   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

تطــو ن   93000  -  1 رقــم  بـجـايـة 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيدة كريــمة قـيدي :  20 حصة 

بقيمة 1.000 درهم للحصة .

 لسيد يــاسيـن  لعلمــي :  10 حصة 

بقيمة 1.000 درهم للحصة .

 لسيد محمــد أفـيال1 :  10 حصة 

بقيمة 1.000 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  قـيدي  كريــمة   لسيدة 

عمارة  لحمامة  شارع  لحسن  لثاني 
 93000 رقم35    09 ط   لبيضاء 

تطــو ن  ملغرب.

عنو يه) (  يــاسيـن  لعلمــي   لسيد 
عمارة  ملساوي  شارع  لحسن  لثاني 
 93000  19 رقم   1 ط   200 رقم 

تطــو ن  ملغرب.

عنو يه) (  أفـيال1  محمــد   لسيد 

عمارة  لرزيني  شارع  لجيش  مللكي 
رقم 73 ط 1 رقم 11 93000 تطــو ن 

 ملغرب.
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و لعائلية    ألسماء  لشخصية 
ومو طن مسيري  لشركة:

عنو يه) (  قـيدي  كريــمة   لسيدة 
عمارة  لحمامة  شارع  لحسن  لثاني 
 93000 رقم35    09 ط   لبيضاء 

تطــو ن  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   03 بتاريخ  بتطو ن    البتد ئية 

2021 تحت رقم 971.
858I

HORIZON LINES SARL

TEMPO FOODS
إعالن متعدد  لقر ر ت

HORIZON LINES SARL
شارع محمد  ليزيدي، إقامة 

 أليدلس، بلوك H،  لطابق  لثاني، 
رقم 11 ، 93010، تطو ن  ملغرب
TEMPO FOODS »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة«
وعنو ن مقرها  الجتماعي: شارع 

زحل، طريق مدرسة د وود، رقم 32 
- 93000 تطو ن  ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.25101

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
تم  تخاذ   2021 ماي   11 في   ملؤرخ 

 لقر ر ت  لتالية: 
قر ر رقم 1:  لذي ينص على مايلي: 
قدره  بمبلغ  رأسما1  لشركة  رفع 
درهم   )500.000( ألف  خمسمائة 
درهم   )200.000( ألف  مائتي  مقابل 
رأسما1  لشركة  مجموع  ليصبح 
درهم   )700.000( ألف  سبعمائة 
وذلك عن طريف خلق خمسة أالف 
جديدة  )5.000(  جتماعية  حصة 
من فئة مائة )100( درهم لكل حصة 
مكتتبة جميعها ومحررة يقد  في إسم 
رأسما1  في  نسبتهم  بحسب   لشركاء 
توزيع  أصبح  ذلك  إثر   لشركة. 
لرأسما1  لشركة   لحصص  ملمثلة 
يلي:  لسيد رضو ن  كما  بين  لشركاء 
 لبازي ألف وأربعمائة )1.100( حصة 
 جتماعية من فئة مائة )100( درهم 
محمد  لرحموني  حصة.  لسيد  لكل 

حصة   )1.100( وأربعمائة  ألف 

 جتماعية من فئة مائة )100( درهم 
محمد  لعرباوي  حصة.  لسيد  لكل 

حصة   )1.100( وأربعمائة  ألف 

 جتماعية من فئة مائة )100( درهم 

يوسف  ملزباغي  حصة.  لسيد  لكل 

حصة   )1.100( وأربعمائة  ألف 

 جتماعية من فئة مائة )100( درهم 
معاذ  لشعيري  حصة.  لسيد  لكل 

حصة   )1.100( وأربعمائة  ألف 

 جتماعية من فئة مائة )100( درهم 

لكل حصة.

على  ينص  2:  لذي  رقم  قر ر 

مايلي:  ملصادقة على إستقالة  لسيد 

مغربي  لجنسية،  يوسف  ملزباغي، 

بتطو ن،  كامل  ألهلية،  لقاطن 
 ،10 زيقة   ،53 رقم  شارع  لقنطرة، 
16 من مهامه كمسير ومتصرف  رقم 

للسيد  و لتمديد  بإسم  لشركة، 
مغربي  لجنسية،  رضو ن  لبازي، 

بتطو ن،  كامل  ألهلية،  لقاطن 
رقم   ،2 زيقة  هارون  لرشيد،  شارع 

باسم  لشركة  ومتصرف  كمسير   ،1

باسم  صالحية  لتوقيع  وتخويله 

 لشركة

قر ر رقم 3:  لذي ينص على مايلي: 

إستخد م  لعالمات  على   ملصادقة 

 لتجارية  لتالية: -   لعالمة  لتجاري » 
MILENIA«، رقم  لعالمة: 216635، 

تصنيف  مختلطة،  يوع  لعالمة 

 لعالمة: ييس )29)-)30)-)31)-)32). 

 ،»CAMER« -   لعالمة  لتجاري 
يوع  لعالمة   ،216635 رقم  لعالمة: 

ييس  تصنيف  لعالمة:  مختلطة، 

.(32(-(31(-(30(-(29(

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

بند رقم 6:  لذي ينص على مايلي: 

 ملساهمات

بند رقم 7:  لذي ينص على مايلي: 
رأسما1  لشركة

بند رقم 15:  لذي ينص على مايلي: 

وصالحية  تعيين  ملسيرين،  ملدة 

 لتسير

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   19 بتاريخ  بتطو ن    البتد ئية 

2021 تحت رقم 1099.

859I

zagora consulting sarl

AUTO ECOLE KTAOUA
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

zagora consulting sarl
رقم119  شارع محمد  لخامس ، 

17900، ز كورة  ملغرب---
AUTO ECOLE KTAOUA شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي حي  ملسيرة  
شارع  محمد  لخامس تاكوييت 
ز كورة - 17900 ز كورة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
3533

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 مارس   11
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 AUTO : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.ECOLE KTAOUA
مدرسة   : بإيجاز  غرض  لشركة 

لتعليم  لسياقة .
عنو ن  ملقر  الجتماعي : حي  ملسيرة  
تاكوييت  محمد  لخامس  شارع  

ز كورة - 17900 ز كورة  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد  سماعيل  لساخي :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد  سماعيل  لساخي 
تاكوييت   رشيد  موالي  حي  عنو يه) ( 

17900 ز كورة  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد  سماعيل  لساخي 
تاكوييت   رشيد  موالي  حي  عنو يه) ( 

17900 ز كورة  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   11 بتاريخ  بز كورة    البتد ئية 

2021 تحت رقم 198.

860I

 إئتماني  لبدر

روطام
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

إئتماني  لبدر
شارع  ملقاومة عمارة أكايمدن حرف 
أ 1 شقة 11 مر كش ، 100000، 

مر كش  ملغرب
روطام  شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي  لعززية 
تجزئة  لكرم رقم 661 مر كش - 
10000 مر كش  ململكة  ملغربية
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
111871

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 مارس   22
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 إلقتضاء بمختصر تسميتها : روطام .
مقاولة   : بإيجاز  غرض  لشركة 

للبناء و أشغا1 مختلفة .
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:  لعززية  عنو ن  ملقر  الجتماعي 
 - مر كش   661 رقم  تجزئة  لكرم 

10000 مر كش  ململكة  ملغربية.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : زهر ء  لرياحي   لسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو يه) (  زهر ء  لرياحي   لسيدة 
طريق   111 رقم  تجزئة  لقصور 
مر كش  ململكة   10000  لبيضاء 

 ملغربية.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (  زهر ء  لرياحي   لسيدة 
طريق   111 رقم  تجزئة  لقصور 
مر كش  ململكة   10000  لبيضاء 

 ملغربية
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   17 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 6001.

861I

sofoget

MONDIAL ENGINE PARTS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
 MONDIAL ENGINE PARTS

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي   لقنيطرة 
زيقة 37 رقم 1 عرصة  لقا�سي - 

11000  لقنيطرة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
60627

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   12

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.MONDIAL ENGINE PARTS

غرض  لشركة بإيجاز : بيع  الالت 

وقطع غيار  لسيار ت.

عنو ن  ملقر  الجتماعي :   لقنيطرة 

 - عرصة  لقا�سي   1 رقم   37 زيقة 

11000  لقنيطرة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

عبد ملولى  لسباعي   لسيد  

 لعمر ني :  1.000 حصة بقيمة 100 

درهم للحصة .

عبد ملولى  لسباعي   لسيد  

 لعمر ني : 1000 بقيمة 100 درهم.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عبد  ملولى  لسباعي   لسيد  

 لعمر ني عنو يه) (  سيدي قاسم ---

----  سيدي قاسم  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عبد  ملولى  لسباعي   لسيد 

 لعمر ني عنو يه) (  سيدي قاسم ---

--  سيدي قاسم  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

18 ماي   البتد ئية بالقنيطرة  بتاريخ 

2021 تحت رقم 82162.

862I

fidosoukri

انس اي هداية
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

fidosoukri
زيقة 22 رقم 96 حي  لوحدة 1 

 لعيون ، 70000،  لعيون  ملغرب
 نس  ي هد ية شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي تجزئة 

مدينة  لوحدة بلوك ج رقم 210 - 
70000  لعيون  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
36631

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   01
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 إلقتضاء بمختصر تسميتها :  نس  ي 

هد ية.
 : بإيجاز  غرض  لشركة 
و  الر د,   لنقل, لكر ء  لتصدير 
 لبناءو الشغا1  ملساحات  لخضر ء.

تجزئة   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
 -  210 رقم  ج  بلوك  مدينة  لوحدة 

70000  لعيون  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو يه) (  عرباوي  رشيد   لسيد 
20  لسمارة  رقم  عين  للوح  زيقة 

70000  لعيون  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو يه) (  عرباوي  رشيد   لسيد 
20  لسمارة  رقم  عين  للوح  زيقة 

70000  لعيون  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   12 بتاريخ  بالعيون    البتد ئية 

2021 تحت رقم 1509/2021.
863I

أسماء ميديا

OMNASSE ELEC
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

أسماء ميديا
شارع صهيب  لرومي بلوك 39  لرقم 

20  لبريو�سي  لبيضاء، 20000، 
 لبيضاء  ملغرب

OMNASSE ELEC شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد)في طور  لتصفية(
وعنو ن مقرها  إلجتماعي  لبيضاء 
10 شارع  لحرية  لطابق 3 شقة 

6  لبيضاء - 20000  لد ر لبيضاء 
 ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.311351
قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
حل  تقرر   2021 مارس   25 في   ملؤرخ 
ذ ت  محدودة  مسؤولية  ذ ت  شركة 
  OMNASSE ELEC  لشريك  لوحيد 
درهم   100.000,00 رأسمالها  مبلغ 
مقرها  إلجتماعي  لبيضاء  وعنو ن 
شقة   3 شارع  لحرية  لطابق   10
20000  لد ر لبيضاء   - 6  لبيضاء 

 ملغرب يتيجة 1 : عدم  الشتغا1.
و حدد مقر  لتصفية ب  لبيضاء 
شقة   3 شارع  لحرية  لطابق   10
 20000 6  لبيضاء  لبيضاء 

 لد ر لبيضاء  ملغرب. 
و عين:

و  حكور   لسيد)ة(  ملصطفى   
شقة   16 ع  عنو يه) (  قامة  لهدى 
بوزيان  لد ر لبيضاء  محمد  محج   1
20000  لد ر لبيضاء  ملغرب 

كمصفي )ة( للشركة.
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وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية :  لبيضاء 

 6 شقة   3 شارع  لحرية  لطابق   10

 لبيضاء

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 13 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 771286.

861I

أسماء ميديا

CHOCOLATE AND BAKERY
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

أسماء ميديا

شارع صهيب  لرومي بلوك 39  لرقم 

20  لبريو�سي  لبيضاء، 20000، 

 لبيضاء  ملغرب

  CHOCOLATE AND BAKERY

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في 

طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع 

مامون محمد تجزئة شويتيمار رقم 

58  قامة مريم رقم 1  ملعاريف 

 لد ر لبيضاء 20000  لد ر لبيضاء 

 ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.386169

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

حل  تقرر   2021 مارس   16 في   ملؤرخ 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 

CHOCOLATE AND BAKERY   مبلغ 
رأسمالها 100.000,00 درهم وعنو ن 

مقرها  إلجتماعي شارع مامون محمد 

تجزئة شويتيمار رقم 58  قامة مريم 
رقم 1  ملعاريف  لد ر لبيضاء 20000 

 لد ر لبيضاء  ملغرب يتيجة 1 : عدم 

 الشتغا1.

شارع  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 

رقم  شويتيمار  تجزئة  محمد  مامون 

 - 1  ملعاريف  رقم  مريم  58  قامة 

20000  لد ر لبيضاء  ملغرب. 

و عين:
و  جنات   لبقالي   لسيد)ة( 
عمارة  غايدي  شارع   108 عنو يه) ( 
20000  لد ر لبيضاء  10  لبيضاء 

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 
شارع   : بالتصفية   لوثائق  ملتعلقة 
رقم  شويتيمار  تجزئة  محمد  مامون 

58  قامة مريم رقم 1  ملعاريف
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 12 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 771195.

865I

أسماء ميديا

ROBUSTO  TRANS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

أسماء ميديا
شارع صهيب  لرومي بلوك 39  لرقم 

20  لبريو�سي  لبيضاء، 20000، 
 لبيضاء  ملغرب

ROBUSTO  TRANS  شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد)في طور  لتصفية(
وعنو ن مقرها  إلجتماعي 16 

شارع  لزرقطوني  لطابق 2  لشقة 
6  لبيضاء  لبيضاء 20000 

 لد ر لبيضاء  ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.351833

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تقرر   2021 مارس   03 في   ملؤرخ 
محدودة  مسؤولية  ذ ت  شركة  حل 
  ROBUSTO ذ ت  لشريك  لوحيد 
TRANS   مبلغ رأسمالها 100.000,00 
مقرها  إلجتماعي  وعنو ن  درهم 
 2 شارع  لزرقطوني  لطابق   16
 20000 6  لبيضاء  لبيضاء   لشقة 
 لد ر لبيضاء  ملغرب يتيجة 1 : عدم 

 الشتغا1.

و حدد مقر  لتصفية ب 16 شارع 

 6 2  لشقة   لزرقطوني  لطابق 

 لبيضاء  ملغرب 20000  لد ر لبيضاء 

 ملغرب. 

و عين:

 لسيد)ة( حميد  جبري و عنو يه) ( 

106  لحي  عمارة     9 ه  ج   لبركة 

حسني  لبيضاء 20000  لد ر لبيضاء 

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود   

على  لصالحيات  ملخولة   ملفروضة 

تبليغ  محل  و  محل  ملخابرة  لهم 

 لعقود و  لوثائق  ملتعلقة بالتصفية 

 2 شارع  لزرقطوني  لطابق   16  :

 لشقة 6  لبيضاء

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 12 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 776196.

866I

F&O

ESABER INVEST HOLDING
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

F&O

 rue mohamed el Beqqal ,96

 96, rue mohamed el Beqqal،

40000، MARRAKECH maroc

 ESABER INVEST HOLDING

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع 

محمد  لخامس إقامة جكار شقة 33 

- 10000 مر كش  ململكة  ملغربية

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

108769

 08 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2020 أكتوبر 

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.ESABER INVEST HOLDING

شركة   : بإيجاز  غرض  لشركة 

 ستثمار و ستثمار في  ألسهم.

شارع   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

محمد  لخامس إقامة جكار شقة 33 

- 10000 مر كش  ململكة  ملغربية.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : عي�سى  عارف   لسيد 

حصة بقيمة 100.000 درهم للحصة 

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  عي�سى  عارف   لسيد 
لال  مجموعة  ألميرة   7 1  لزيقة  رقم 

 20160 أسفي  لوريدة  حي  أسماء 

أسفي  ململكة  ملغربية.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو يه) (  عي�سى  عارف   لسيد 
لال  مجموعة  ألميرة   7 1  لزيقة  رقم 

 20160 أسفي  لوريدة  حي  أسماء 

أسفي  ململكة  ملغربية

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

يويبر   27 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2020 تحت رقم 117859.

867I

FIDUCIAIRE EL MOUDDEN

EDIFICE LA COLOMBE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL MOUDDEN

 AV ALLAL EL FASSI RES

 YASMINE WILAYA B1 BLOC

 B1 ENTRE SOL N°5 ، 93040،

TETOUAN MAROC

 EDIFICE LA COLOMBE
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شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي تجزئة 

 لحمامة رقم 20 محل رقم 1 - 

93000 تطو ن  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

28387

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقايون  تم   2020 دجنبر   17

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.EDIFICE LA COLOMBE

:  إلنعاش  بإيجاز  غرض  لشركة 

 لعقاري.

تجزئة   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

 -  1 رقم  محل   20 رقم   لحمامة 

93000 تطو ن  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد محمد أريفي :  800 حصة 

بقيمة 80.000 درهم للحصة .

 200   : مريم  لقري�سي   لسيدة 

حصة بقيمة 20.000 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  أريفي  محمد   لسيد 

2 رقم  شقة  ليمامة بلوك ج  لطابق 

3 93000 تطو ن  ملغرب.

عنو يه) (  مريم  لقري�سي   لسيدة 

ساحة  لحمامة زيقة أ بلوك ج  لطابق 

2 رقم 3 93000 تطو ن  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو يه) (  أريفي  محمد   لسيد 

2 رقم   شقة  ليمامة بلوك ج  لطابق 

93000 تطو ن  ملغرب.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

يناير   06 بتاريخ  بتطو ن    البتد ئية 

2021 تحت رقم 17.

868I

AZ CONSULATNTS

OBJECTIFS PRODUCTION

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

AZ CONSULATNTS

 AVENUE HASSAN PREMIER

 1EME ETAGE IMM 111

 CASABLACA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 OBJECTIFS PRODUCTION

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي عمارة 17 

شارع  ألبطا1 شقة رقم 7  كد 1 - 

10010  لرباط  ملغرب.

تحويل   ملقر  الجتماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.108067

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تم  تحويل    2021 يناير   21 في   ملؤرخ 

من  للشركة   ملقر  الجتماعي  لحالي 

رقم  شقة  شارع  ألبطا1   17 »عمارة 

10010  لرباط  ملغرب«   - 7  كد 1 

إلى »79 شارع  بن سينا  لطابق  لثاني 

 لشقة رقم 6  كد 1 - 10010  لرباط  

 ملغرب«.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

أبريل   26 بتاريخ  بالرباط    لتجارية 

2021 تحت رقم 113110.

869I

AZ CONSULATNTS

DYETS&CO
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
قفل  لتصفية

AZ CONSULATNTS

 AVENUE HASSAN PREMIER

 1EME ETAGE IMM 111

 CASABLACA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

DYETS&CO شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

 : مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 
ٱبو سعيد  و  زيقة عين  لشفاء  ز وية 

20000  لد ر   - ر سين  حي   لسو�سي 

 لبيضاء  ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.369293

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

حل  تقرر   2021 مارس   01 في   ملؤرخ 

مسؤولية  ذ ت  شركة   DYETS&CO

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

درهم   100.000,00 رأسمالها  مبلغ 

زيقة  ز وية  مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 

سعيد  لسو�سي  ٱبو  و  عين  لشفاء 

20000  لد ر  لبيضاء   - ر سين  حي 

 ملغرب يتيجة إلر دة  لشريك  لوحيد.

و عين:

و  لحلو  يادية   منى   لسيد)ة( 
الفويطين  لطابق  زيقة   9 عنو يه) ( 

 20000 ر سين  حي  6  لشقة  ليمنى 

)ة(  كمصفي   لد ر  لبيضاء  ملغرب 

للشركة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 

بتاريخ 01 مارس 2021 وفي ز وية زيقة 

سعيد  لسو�سي  ٱبو  و  عين  لشفاء 

20000  لد ر  لبيضاء   - ر سين  حي 

 ملغرب.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 19 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 771993.

870I

STE FIPARK

 STE SALMA DES ARTS
ANDALOUS

إعالن متعدد  لقر ر ت

STE FIPARK

 RUE ALJIHAD HAY RIAD RTE 12

 AIN SMEN FES ، 30000، FES

MAROC

 STE SALMA DES ARTS

ANDALOUS »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مقرها  الجتماعي: تجزئة 

دليلة 1 مجموعة  لضحى عمارة 28 

 لشقة 5 - - فاس  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.30973

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

تم  تخاذ   2018 ماي   03 في   ملؤرخ 

 لقر ر ت  لتالية: 

قر ر رقم 1:  لذي ينص على مايلي: 

تحويل  ملقر  الجتماعي 

قر ر رقم 2:  لذي ينص على مايلي: 

بيع  حصة  جتماعية 

قر ر رقم 3:  لذي ينص على مايلي: 

 ستقالة مسيرة و تعيين مسير جديد

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

على  ينص  رقم  لر بع:  لذي  بند 

تحويل  ملقر  الجتماعي  لى  مايلي: 

مجموعة  لضحى   1 دليلة  تجزئة 

عمارة 28  لشقة 5 فاس

و  لسابع:  رقم  لسادس  بند 

 10000 بيع  مايلي:  على  ينص   لذي 

طرف  لسيدة  من  حصة  جتماعية 

لبطاقة  حاملة  ميسر  صماكة 

ج378999  رقم   لتعريف  لوطنية 

لبطاقة  حامل  بوزيد  بر هيم  لفائدة 
 لتعريف  لوطنية رقم وو69117.

عشر:  لذي  رقم  لسادس  بند 

مايلي:  ستقالة  لسيدة  على  ينص 

بوزيد  ميسروتعيين  لسيد  صماكة 

غير  ملدة  للشركة  مسير   بر هيم 

محددة.
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باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
يوليوز   27 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2018 تحت رقم 2391/18.

871I

 NORD SUD
MANAGEMENT

 C/O CAE ILOT 13 B BUREAU
 15/11 ZONE FRANCHE VILLE

TANGER
90000 TANGER MAROC 

 يبركوب
 شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي : مكتب  
C / O CAE , 03 / 9 فضاء رقم 

13  ملنطقة  لحرة بطنجة 90000 
طنجة  ملغرب

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

86275
 بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي
تمت   2021 أبريل   19 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
تفويت  لسيد )ة( فولفيو، ماورو 
ماسيمو ماجني 500 حصة  جتماعية 
لفائدة  لسيد  حصة   500 أصل  من 
 19 بتاريخ  أدجوج  سامي  محمد  )ة( 

أبريل 2021.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 لتجارية بطنجة بتاريخ 7 ماي 2021 

تحت رقم 212070.

872I

s1 consulting

لي بلو فغوي فغيش
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

s1 consulting
 imm 2eme etage ville 18

 nouvelle sefrou3 ، 31000،
SEFROU MAROC

لي بلو فغوي فغيش شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة

 ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي عمارة رقم 

 SEFROU 18 شارع محمد 5 صفرو

31000 صفرو  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

3295

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 مارس   23

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

بلو  لي   : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

فغوي فغيش.

و  تجهيز   : بإيجاز  غرض  لشركة 

حفظ  لفو كه و لخضر.

عنو ن  ملقر  الجتماعي : عمارة رقم 

 SEFROU 5 صفرو  محمد  18 شارع 

31000 صفرو  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : محفوض   لسيد  حمد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد  حمد محفوض عنو يه) ( 
رقم 2 درب بني عدس رحبة  لزبيب م 

ق فاس 30100 فاس  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد  حمد محفوض عنو يه) ( 
رقم 2 درب بني عدس رحبة  لزبيب م 

ق فاس 30100 فاس  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

أبريل   22 بتاريخ  بصفرو    البتد ئية 

2021 تحت رقم 3295.

873I

AZ CONSULATNTS

ANGES GLOBAL SUPPORT
إعالن متعدد  لقر ر ت

AZ CONSULATNTS

 AVENUE HASSAN PREMIER

 1EME ETAGE IMM 111

 CASABLACA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 ANGES GLOBAL SUPPORT

»شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

ذ ت  لشريك  لوحيد«

وعنو ن مقرها  الجتماعي: 62 زيقة 

أوكيمدن  كد 1 62 زيقة أوكيمدن 

 كد 1 10010  لرباط  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.101139

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

2021تم  تخاذ   مارس   15 في   ملؤرخ 

 لقر ر ت  لتالية: 

قر ر رقم 1. تغيير  لشريك  لوحيد: 

 لذي ينص على مايلي: تغيير  لشريك 

 ANGES AUDIT شركة  من   لوحيد 

طريق  عن     SECABلى  CONSEIL

 إلدماج

تغيير  لسنة  ملالية:   .  2 قر ر رقم 

تغيير  لسنة  مايلي:  على  ينص   لذي 

 ملالية من فاتح يناير إلى 31 دجنبر

آخر  مسير  تعيين   .3 رقم  قر ر 

للشركة:  لذي ينص على مايلي: تعيين 

مسير آخر للشركة في شخص  لسيدة 

أوريلي شارييي

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

تعديل  لنظام   .1 رقم  بند 

مايلي:  على  ينص   ألسا�سي:  لذي 

يقرر  ملساهم  لوحيد تعديل  لنظام 

 ألسا�سي

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

أبريل   26 بتاريخ  بالرباط    لتجارية 

2021 تحت رقم 113106.

871I

FIDUCIAIRE EL MOUDDEN

IMMOBILIERE ANIAMA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL MOUDDEN

 AV ALLAL EL FASSI RES

 YASMINE WILAYA B1 BLOC

 B1 ENTRE SOL N°5 ، 93040،

TETOUAN MAROC

IMMOBILIERE ANIAMA شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع 

محمد د ود رقم 261 - 93000 

تطو ن  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

17863

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2011 يوييو   12

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.IMMOBILIERE ANIAMA

بيع شر ء   : بإيجاز  غرض  لشركة 

وكر ء.

شارع   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

 93000  -  261 رقم  د ود  محمد 

تطو ن  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 90.000 رأسما1  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد يور  لدين  بن عبد  لوهاب 

درهم   1.500 بقيمة  حصة   15   :

للحصة .

 15   : جلون  بن  يزيهة   لسيدة 

حصة بقيمة 1.500 درهم للحصة .

عبد  لوهاب   لسيدة  لزهرة  بن 

درهم   13.500 بقيمة  حصة   135   :

للحصة .
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  : عبد  لوهاب  علي  بن   لسيد 
درهم   27.000 بقيمة  حصة   270

للحصة .
عبد  لوهاب  مريم  بن   لسيدة 
درهم   13.500 بقيمة  حصة   135   :

للحصة .
عبد  لوهاب  إدريس  بن   لسيد 
درهم   27.000 بقيمة  حصة   270   :

للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد يور  لدين  بن عبد  لوهاب 
عنو يه) ( شارع محمد د ود رقم 261 

93000 تطو ن  ملغرب.
 لسيدة يزيهة بن جلون عنو يه) ( 
 93000  261 رقم  د ود  محمد  شارع 

تطو ن  ملغرب.
عبد  لوهاب   لسيدة  لزهرة  بن 
عنو يه) ( شارع محمد د ود رقم 261 

93000 تطو ن  ملغرب.
عبد  لوهاب  علي  بن   لسيد 
عنو يه) ( شارع محمد د ود رقم 261 

93000 تطو ن  ملغرب.
عبد  لوهاب  مريم  بن   لسيدة 
عنو يه) ( شارع محمد د ود رقم 261 

93000 تطو ن  ملغرب.
عبد  لوهاب  إدريس  بن   لسيد 
عنو يه) ( شارع محمد د ود رقم 261 

93000 تطو ن  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد يور  لدين  بن عبد  لوهاب 
عنو يه) ( شارع محمد د ود رقم 261 

93000 تطو ن  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
11 يوليوز   البتد ئية بتطو ن  بتاريخ 

2011 تحت رقم 31897.
875I

FIDUCIAIRE

ديجتالسيستك
 د ت  لشريك  لوحيد

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE

 BUREAU 9  IMM. 13 RUE DU

 SOUK ، 25000، KHOURIBGA

MAROC

ديجتالسيستك د ت  لشريك 

 لوحيد شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 216 بلوك 

1 شارع 16 يويبر  لنهضة  - 25000 

خريبكة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

7037

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   20

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

د ت  لشريك  ديجتالسيستك 

 لوحيد.

:  عالميات  غرض  لشركة بإيجاز 

وبيع لو زم و معد ت علوم  لكومبيوتر.

عنو ن  ملقر  الجتماعي : 216 بلوك 

 25000  - يويبر  لنهضة    16 1 شارع 

خريبكة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : محمد  سلوي   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  محمد  سلوي   لسيد 
31  لسوق  لقديم  رقم   15 بلوك 

25000 خريبكة  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو يه) (  محمد  سلوي   لسيد 
31  لسوق  لقديم  رقم   15 بلوك 

25000 خريبكة  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   06 بتاريخ  بخريبكة    البتد ئية 

2021 تحت رقم 222/2021.

876I

ste consulting dir SNC 

 SOCIETE ABDELLATIF ET
 ABDERAHIM TRAVAUX

SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 Société ABDELLATIF ET  
 ABDERAHIM TRAVAUX  SARL

 ملـقر  الجتماعي:  يت عال يت 
بورزوين   لحاجب

رأسمـا1  لشركة  :  100000,00 
درهم

 لـــسجل  لتجاري رقم 52281  
و  حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى   I  /
 11/2021/ يوم03  بالحاجب  سجل 
لشركة  وضع  لقايون  ألسا�سي  ثم 
ذ ت  ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 
 لشريك  لوحيد بالخصائص  لتالية :
عبد  :شــركـة  *  لتسمية 
شركة  طرفو   رحيم  عبد  و   للطيف 

د ت  ملسؤولية  ملحدودة 
 SOCIETE ABDELLATIF ET  
                                                                    ABDERAHIM TRAVAUX  SARL

*  لشكل  لقايوني: 
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

*  لهدف  الجتماعي: 
 ألشغا1  ملختلفة و  لنيكوس وتربية 

 البقار .
عال يت  *  ملقر  الجتماعي:  يت 

بورزوين    لحاجب 
*  ملدة : 99 سنة  بتد ء من تاريخ 
في  لسجل  للشركة   لتسجيل  لنهائي 

 لتجاري
100000.00  درهم   : *  لرأسما1 
قيمة  من  حصة   1000 إلى  مقسم 
عبد  ملكية  لسيد  في   درهم    100
رحيم سالم و معزوزي عبد  للطيف 

فاتح  من  تبتدى  *  لسنة  ملالية: 

يناير إلى 31 ديسمبر

* إلد رة : تسير  لشركة من طرف 

ملدة  وذلك  رحيم   عبد  سالم   لسيد 

غير محدودة 

لالحتياطات   %5   : * ألرباح 

 لقايويية و لباقي يرصد وفق مد والت 

 لجمع  لعام  لعادي 

/ II لقد  ثم   إليد ع   لقايوني  لدى  

بمكناس  لالستثمار   ملركز  لجهوي 

عدد  تحت  16فبر ير2021   بتاريخ 

788   لسـجل  لـتجاري رقم 52281

بمثابة مقتطف و بيــــــــان

877I

F&O

LE MEURICE IMMOBILIER
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

F&O

 rue mohamed el Beqqal ,96

 96, rue mohamed el Beqqal،

40000، MARRAKECH maroc

Le meurice immobilier  شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي زيقة 

 ملقاومة إقامة بيلل ڢوي 2 محل رقم 

5. - 10000 مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

112905

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 يناير   08

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 Le  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. meurice immobilier

 Agence  : بإيجاز  غرض  لشركة 

. immobilière
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زيقة   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
 ملقاومة إقامة بيلل ڢوي 2 محل رقم 

5. - 10000 مر كش  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : خلدون  يونس   لسيد 
حصة بقيمة 50.000 درهم للحصة .

 500   : سارة  ألطرش   لسيدة 
حصة بقيمة 50.000 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو يه) (   خلدون  يونس   لسيد 
5  لحي  لشتوي  رقم  زيقة  لناضور 

مر كش 10000 مر كش  ملغرب.
عنو يه) (   سارة  ألطرش   لسيدة 
إقامة  les deux tours ڢيلال 22 تاركا 

10000 مر كش  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (   سارة  ألطرش   لسيدة 
إقامة  les deux tours ڢيلال 22 تاركا 

10000 مر كش  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
مارس   29 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 122301.
878I

CFT CONSULTING

LAVOS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

CFT CONSULTING
 UNITE 2 BLOC 29 N 103

 DAOUDIATE ، 40000،
MARRAKECH MAROC

LAVOS شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع 
عبد  لكريم  لخطابي زيقة حسن 
بن مبارك  قامة  لخطابية عمارة 
ب  لطابق  الو1 رقم 3 - 10000 

مر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

111369

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   06

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.LAVOS

بيع   : بإيجاز  غرض  لشركة 

للمنتجات  عبر  اليتريت  بالتقسيط 

 اللكترويية و ملكتبية.

شارع   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

حسن  زيقة  عبد  لكريم  لخطابي 

عمارة ب  مبارك  قامة  لخطابية  بن 

 لطابق  الو1 رقم 3 - 10000 مر كش 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 70.000 رأسما1  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 110   : عز وي  يور  لدين   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 560   : بناني  عبد  لجليل   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عز وي  يور  لدين   لسيد 

عنو يه) ( دو ر  والد بلعكيد بلوك س 

1212 سيدي  بر هيم  لبور  10000 

مر كش  ملغرب.

بناني  عبد  لجليل   لسيد 

عنو يه) (  لحي  ملحمدي  لشمالي 
مر كش   10000  19 رقم   111 بلوك 

 ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

بناني  عبد  لجليل   لسيد 

عنو يه) (  لحي  ملحمدي  لشمالي 
مر كش   10000  19 رقم   111 بلوك 

 ملغرب.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
أبريل   29 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 123555.
879I

LOSANG GEOCAD TOOLING »SARL«

 LOSANG GEOCAD
TOOLING

إعالن متعدد  لقر ر ت

 LOSANG GEOCAD TOOLING«
»SARL

تجزئة 180  ملنطقة  لحرة 
أوطوموتيف سيتي جماعة  لجو معة 
عمالة فحص  يجرة، طنجة  ملغرب 

طنجة، 90000، طنجة  ملغرب
 LOSANG GEOCAD TOOLING
»شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة«
وعنو ن مقرها  الجتماعي: تجزئة 

180  ملنطقة  لحرة طنجة 
أوطوموتيف سيتي جماعة  لجو معة 

عمالة فحص  يجرة  - 90000  
طنجة  ملغرب .

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.100105
بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
تم  تخاذ   2021 يناير   20 في   ملؤرخ 

 لقر ر ت  لتالية: 
قر ر رقم 1:  لذي ينص على مايلي: 
تحرير رأس ما1  لشركة  لذي  يتقل 
 500.000 إلى  300.000  ورو  من 
ما1  لشركة  رأس  تحرير  تم   ورو. 
200.000  يورو  يعاد1  بمبلغ  يقًد  
2000 سهم بقيمة  من خال1 إصد ر 
مدفوعة  منها  لكل  100  ورو  مائة 
سهم  تحرير2000  تم  بالكامل. 
 LOSANG مكتتب على  لنحو  لتالي: 
 INDUSTRIAL LIMITED 1.600

سهم بقيمة 160.000  ورو • 
بقيمة  سهم   GEOCAD H2V 100

10.000  ورو
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
بند رقم 1:  لذي ينص على مايلي: 
 6 للمادتين   لتعديل  لقايوني  ملقابل 

و 7 من  لنظام  ألسا�سي للشركة.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
أبريل   30 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 1019.

880I

ELOQUENCE

ELOQUENCE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

ELOQUENCE
120 زيقة محمد سميحة  لد ر 

 لبييضاء ، 20090،  لد ر  لبييضاء 
 ملغرب

ELOQUENCE شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 120 زيقة 
محمد سميحة  لد ر  لبييضاء - 
20090  لد ر  لبييضاء  ملغرب.
تحويل   ملقر  الجتماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.379087
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
2021 تم  تحويل   19 أبريل   ملؤرخ في 
من  للشركة   ملقر  الجتماعي  لحالي 
سميحة  لد ر  محمد  زيقة   120«
20090  لد ر  لبييضاء   -  لبييضاء 
 ملغرب« إلى » قامة 55 شقة 12 مكرر 
شارع  لكورييش  قامة   7  لطابق 
متروبوليتان حي أيفا  لد ر  لبييضاء - 

20370  لد ر  لبييضاء   ملغرب«.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 07 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 777581.

881I

Fiduciaire le point

 CANAL THERMIQUE
»CATHERME« SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
حل شركة

Fiduciaire le point
 bd oued oum errabii oulfa ، 311

20200، CASABLANCA maroc
 CANAL THERMIQUE
 »CATHERME« SARL
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شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في 

طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إلجتماعي إقامة 

 لفردوس،  ملنز1 ف ،رقم 6، 

شارع  بن تاشفين زيقة سد تي 

شوي، رقم9،  لصخور  لسود ء - 

 لد ربيضاء - 20290  لد ربيضاء 

 ملغرب .

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.222371

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تقرر   2018 يويبر   13 في   ملؤرخ 

ذ ت  ملسؤولية  شركة  حل 

 CANAL THERMIQUE  ملحدودة 

مبلغ    »CATHERME« SARL
وعنو ن  درهم   10.000 رأسمالها 

إقامة  لفردوس،  مقرها  إلجتماعي 

6، شارع  بن تاشفين   ملنز1 ف ،رقم 
رقم9،  لصخور  سد تي شوي،  زيقة 

 20290  - -  لد ربيضاء   لسود ء 

 لد ربيضاء  ملغرب  يتيجة 1 : توقف 

تام عن  لنشاط.

إقامة  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 

 لفردوس،  ملنز1 ف ،رقم 6، شارع  بن 
رقم9،  شوي،  سد تي  زيقة  تاشفين 

 - - لد ربيضاء   لصخور  لسود ء 

20290  لد ربيضاء  ملغرب . 

و عين:

   MOSTAFA  لسيد)ة( 

عنو يه) (  و   MEKKIOUI

 RESIDENCE ALOUNS ,RUE DE

 BRUXELLELLES ,APT N°12 MERS

  SULTAN  20190 CASABLANCA

MAROC  كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 18 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر ير 2021 تحت رقم 766172.

882I

Global Infobel

STE ES-SMINE IRRIGATION
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

Global Infobel

 N°95 3 émé étage  lotissement

alhouda ، 8000، Agadir Maroc

  STE ES-SMINE IRRIGATION

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي شقة 03  
29 طابق 03  قامة يز هة  يت ملو1  

 يت ملو1  80000  يزكان  كادير 

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

23175

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   16

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. ES-SMINE IRRIGATION

إنشاء   : بإيجاز  غرض  لشركة 

وتركيب أيظمة  لري  لزر عي.

عنو ن  ملقر  الجتماعي : شقة 03  
03  قامة يز هة  يت ملو1   29 طابق 

 يت ملو1  80000  يزكان  كادير .

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  : عبد  لرحيم  لسمين    لسيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000

للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عبد  لرحيم  لسمين    لسيد 

 29 عمارة   03 عنو يه) (  لشقة 
ملو1   03  قامة  لنز هة  يت   لظابق 

80000  يت ملو1  كادير .

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عبد  لرحيم  لسمين   لسيد 

عنو يه) ( عمارة 29  لظابق 03  قامة 

 لنز هة  يت ملو1  80000  يت ملو1 

 كادير 

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

أبريل   30 بتاريخ  بايزكان    البتد ئية 

2021 تحت رقم 1001.

883I

ALLEGEANCE CONSULTING

  CENTRE CANADIEN

 DE NATUROPATHIE

 DIABÉTOLOGIE ET

NUTRITION SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

إضافة تسمية تجارية أو شعار 

ALLEGEANCE CONSULTING

ساحة  لرودني تقاطع شارع طايطان 

و شارع لبنان  قامة لينى رقم 51&50 

، 90000، طنجة  ملغرب

 Centre Canadien  De

 Naturopathie Diabétologie Et

Nutrition SARL   »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مقرها  الجتماعي: شارع 

طنطان  قامة لينا رقم 51 طنجة 

شارع طنطان  قامة لينا رقم 51 

طنجة 90000 طنجة  ملغرب.

»إضافة تسمية تجارية أو شعار«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.108917

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

تقرر   2021 أبريل   23 في   ملؤرخ 

إضافة شعار تجاري للشركة وهو:

CCNDN

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني   

ماي   07 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 212195.

881I

EXPERTS CONSULTANTS DU DETROIT

 PINKDESIGN
بينكديزين

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 EXPERTS CONSULTANTS DU

DETROIT

90 شارع يوسف إبن تاشفين رقم 

85 ، 90000، طنجة  ملغرب

PINKDESIGN بينكديزين شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع 

 لجيش  مللكي،  قامة فلوريس، 

 لطابق  الر�سي، رقم 3 - 90000 

طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

116107

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   26

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

PINKDESIGN بينكديزين.

تشغيل   : بإيجاز  غرض  لشركة 

قاعة  لشاي/ مقهى/مطعم/ 

تصدير   ومخبزة،  حلويات   ملثلجات/ 

و  ستير د.

شارع   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

فلوريس،   لجيش  مللكي،  قامة 
 90000  -  3 رقم   لطابق  الر�سي، 

طنجة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
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 100   : دغنون  حفيظ   لسيد 
حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  دغنون    لسيد حفيظ 
عبد  لرحمان  ليوسفي،  شارع 
 61 9 ،شقة   قامة  لسالم18، طابق 

90000 طنجة  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (  دغنون    لسيد حفيظ 
عبد  لرحمان  ليوسفي،  شارع 
 61 9 ،شقة   قامة  لسالم18، طابق 

90000 طنجة  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   12 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 212370.
885I

Fiduciaire le point

SAX SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

Fiduciaire le point
 bd oued oum errabii oulfa ، 311

20200، CASABLANCA maroc
SAX SARL AU  شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد)في طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إلجتماعي   هل 
لوغالم بلوك م رقم 802 سيدي 

 لبريو�سي  لد ر  لبيضاء - 20620 
 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.223905
قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تقرر   2019 أكتوبر   15 في   ملؤرخ 
محدودة  مسؤولية  ذ ت  شركة  حل 
 SAX SARL ذ ت  لشريك  لوحيد 
100.000 درهم  AU   مبلغ رأسمالها 
مقرها  إلجتماعي   هل  وعنو ن 
سيدي   802 رقم  م  بلوك  لوغالم 
 20620  -  لبريو�سي  لد ر  لبيضاء 
 :  1 يتيجة   لد ر  لبيضاء  ملغرب 

توقف تام عن  لنشاط.

ب   هل  مقر  لتصفية  حدد  و 

سيدي   802 رقم  م  بلوك  لوغالم 

 20620  -  لبريو�سي  لد ر  لبيضاء 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب. 

و عين:

 FATIMA  HOUDAIFA )لسيد)ة 

 RUE CHEIKH  17 عنو يه) (  و 

 ZARROUK ETG 6 APT6

 MAARIF CASABLANCA 20330

كمصفي   CASABLANCA MAROC

)ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 05 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر ير 2020 تحت رقم 729179.

886I

TH CONSULTING

MARJAC
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وفاة شريك

TH CONSULTING

 26BD BRAHIM ROUDANI

 N°8 CASABLANCA ، 20060،

CASABLANCA MAROC

MARJAC  شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي  قامة 

شاتوبريان زيقة 11حفيظ  بر هيم  - 

20060  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

وفاة شريك
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.17869

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تم  إلعالم   2021 أبريل   19 في   ملؤرخ 

توزيع  و  فوزي  غزالن  بوفاة  لشريك 

لرسم   
ً
تبعا على  لورثة  حصصه 

 2020 أكتوبر   17 في   إلر ثة  ملؤرخ 

بالشكل  ألتي :

  ، فوزي   عبد  لرحيم   لسيد)ة( 
208 حصة .

 208   ، متقي   يجاة   لسيد)ة( 
حصة .

  ، قايد   عبد  لرحمان   لسيد)ة( 
312 حصة .

 208   ، قايد   يوسف   لسيد)ة( 
حصة .

 101   ، قايد   ياسمين   لسيد)ة( 
حصة .

 105   ، قايد   جوهرة   لسيد)ة( 
حصة .

 105   ، قايد   ياقوت   لسيد)ة( 
حصة .

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 17 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 778361.
887I

FIDU-NORD-AFRIC

MIXDIS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

FIDU-NORD-AFRIC
رقم 15 زيقة سبتة مويت جولي 

 لطابق 2  لشقة رقم 12  ملحمدية 
 N°15 RUE SEBTA MONT

 ،JOLIE ETG 2 APPT 12، 20830
 ملحمدية  ملغرب

MIXDIS شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد)في 

طور  لتصفية(
وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 15 
زيقة سبتة مويت جولي  لطابق 2 

شقة 12  ملحمدية.  ملغرب 28830 
 ملحمدية  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.11659
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تقرر حل   2020 10 دجنبر  في   ملؤرخ 
ذ ت  محدودة  مسؤولية  ذ ت  شركة 
مبلغ    MIXDIS  لشريك  لوحيد 
وعنو ن  درهم   100.000 رأسمالها 
15 زيقة سبتة  مقرها  إلجتماعي رقم 

 12 شقة   2 جولي  لطابق  مويت 

28830  ملحمدية   ملحمدية.  ملغرب 

تحقيق  لشركة   :  1 يتيجة   ملغرب 

منذ  متتالية  لسنو ت  خسار ت 

إنشائها..

 15 و حدد مقر  لتصفية ب رقم 
 2 جولي  لطابق  مويت  سبتة  زيقة 

 28830 12  ملحمدية.  ملغرب  شقة 

 ملحمدية  ملغرب. 

و عين:

و  محمد   لر مي   لسيد)ة( 

حي  كابو1  شارع   112 عنو يه) ( 

28830  ملحمدية   لقدس  ملحمدية. 

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 23 بتاريخ  باملحمدية    البتد ئية 

فبر ير 2021 تحت رقم 526.

888I

FIDUCIAIRE CHAIBI CONSEIL MAROC

بروجيكتس ستادي ديفلوبمنت 

أند ايفالويشن
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

 FIDUCIAIRE CHAIBI CONSEIL

MAROC

 N° 46  AZLI MARRAKECH ،

40150، MARRAKECH MAROC

بروجيكتس ستادي ديفلوبمنت أيد 

 يفالويشن  شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد)في 

طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إلجتماعي مكتب 

3  قامة  ملنار 10 زيقة  بن بطوطة 

مر كش - 10000 مر كش  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.22613
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قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

حل  تقرر   2021 يناير   20 في   ملؤرخ 

ذ ت  محدودة  مسؤولية  ذ ت  شركة 

بروجيكتس ستادي   لشريك  لوحيد 

مبلغ  أيد  يفالويشن    ديفلوبمنت 
وعنو ن  درهم   350.000 رأسمالها 

3  قامة  مكتب  مقرها  إلجتماعي 
مر كش  بطوطة  زيقة  بن   10  ملنار 

 :  1 يتيجة  مر كش  ملغرب   10000  -

- لتوقف  لنهائي للنشاط  لتجاري .

مكتب  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
بطوطة  زيقة  بن   10 3  قامة  ملنار 

مر كش - 10000 مر كش  ملغرب. 

و عين:

و  مصطفى    لبر   لسيد)ة( 
عنو يه) ( بلوك 3 رقم 13  زيقة خالد 

 10000 مر كش  جيليز  بن  لوليد 

مر كش  ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

أبريل   23 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 123363.

889I

TH CONSULTING

MARJAC
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

TH CONSULTING

 26BD BRAHIM ROUDANI

 N°8 CASABLANCA ، 20060،

CASABLANCA MAROC

MARJAC شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي  قامة 

شاتوبريان - 11 شارع حفيظ 

إبر هيم  لد ر  لبيضاء - 20060 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.17869

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تمت   2021 أبريل   19 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :

متقي  يجاة   )ة(  تفويت  لسيد 

101 حصة  جتماعية من أصل 208 

ياسمين  )ة(  لفائدة   لسيد  حصة 

قايد بتاريخ 21 أبريل 2021.

متقي  يجاة   )ة(  تفويت  لسيد 

101 حصة  جتماعية من أصل 101 

حصة لفائدة   لسيد )ة( جوهرة قايد 

بتاريخ 21 أبريل 2021.

عبد  لرحيم  )ة(  تفويت  لسيد 

من  حصة  جتماعية   101 فوزي 

)ة(  لفائدة   لسيد  208 حصة  أصل 

يوسف قايد بتاريخ 19 أبريل 2021.

عبد  لرحيم  )ة(  تفويت  لسيد 

من  حصة  جتماعية   101 فوزي 

)ة(  لفائدة   لسيد  101 حصة  أصل 

ياقوت قايد بتاريخ 19 أبريل 2021.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني   

 17 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 778361.

890I

GENERAL FOOD IMP-EX

GENERAL FOOD IMP-EX
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 SOCIETE »GENERAL FOOD

IMP-EX« (S.A.R.L(:شركة

رأسما1 100.00,00 درهم

 ملقر  الجتماعي : تجزئة  لوفاق 

عمارة رقم 255  ملحل  لتجاري رقم 

01 - تارة

تأسيس

خاص  توقيع  ذي  عقد  بموجب 

وضع  تم    2021/05/06 بتاريخ 

ذ ت  لشركة   لقايون  ألسا�سي 

 ملميز ت  لتالية  

 SOCIETE »GENERAL FOOD  

IMP-EX« (S.A.R.L(:  لتسمية

بالجملة/  بائع  لتو بل   لهدف: 

 الستر د و  لتصدير.

تجزئة  لوفاق   :  ملقر  الجتماعي 

رقم  255  ملحل  لتجاري  رقم  عمارة 

01 - تارة

 ملدة:  99 سنة من تاريخ تأسيسها 

 لنهائي

درهم   100.00,00 رأسمالها: 

1000 حصة  كل و حدة  إلى  مقسمة 

بأكملها  محررة  درهم   100 بقيمة 

لفائدة كل من  لسيد  لعرعري  يقد  

حصة،  لعرعري   310 مصطفى 

أحمد 330 حصة و  لعرعري سفيان 

330 حصة.

 إلد رة :  لسيد مصطفى  لعرعري 

مسير  للشركة

إلى  يناير  فاتح  من   لسنة  ملالية: 

31 دجنبر

من  ألرباح   تخصم   ألرباح:  

لتكوين  الحتياطي   في  ملئة  خمسة 

يخصص  أو  يوزع  لباقي  و   لقايوني 

لتكوين  حتياطي إضافي.

بكتابة  تم   إليد ع  لقايوني 

بتازة  باملحكمة  البتد ئية   لضبط 

271 و رقم  لسجل  إيد ع رقم  تحت 

 لتجاري 6009 بتاريخ 2021/06/18

891I

RAYAN TREFILAGE ريان  ثريفيالج

ريان ثريفيالج

RAYAN TREFILAGE 

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

RAYAN TREFILAGE ريان  ثريفيالج

 S2 ، 23 قطب  لحضري رأس  ملا

30020، فاس  ملغرب

 RAYAN TREFILAGE ريان ثريفيالج

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي تجزئة 23 

 لقطب  لحضري ر س  ملاء - 30020 

فاس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

67609

 30 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقايون  تم   2021 مارس 

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

ريان   : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.RAYAN TREFILAGE ثريفيالج

تصنيع   : بإيجاز  غرض  لشركة 

مو د  لبناء  ملعديية .

عنو ن  ملقر  الجتماعي : تجزئة 23 

 لقطب  لحضري ر س  ملاء - 30020 

فاس  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد مفيد فؤ د :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد مفيد فؤ د عنو يه) ( زيقة 

لال أمينة  لشقة 3 م.ج. 30000 فاس 

 ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد مفيد فؤ د عنو يه) ( زيقة 

لال أمينة  لشقة 3 م.ج.  30000 فاس 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

أبريل   30 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2021 تحت رقم -.

892I
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Fiduciaire le point

LAND CONFECTION
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

Fiduciaire le point

 bd oued oum errabii oulfa ، 311

20200، CASABLANCA maroc

LAND CONFECTION  شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية(

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 101 شارع 

أبوركرك مسمي حي  لحسني  لد ر 

 لبيضاء - 20230   لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.183555

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

حل  تقرر   2021 مارس   31 في   ملؤرخ 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 

مبلغ     LAND CONFECTION
وعنو ن  درهم   10.000 رأسمالها 

مقرها  إلجتماعي 101 شارع أبوركرك 

 - حي  لحسني  لد ر  لبيضاء  مسمي 

20230   لد ر  لبيضاء  ملغرب يتيجة 

1 : توقف تام عن  لنشاط.

و حدد مقر  لتصفية ب 101 شارع 

حي  لحسني  لد ر  مسمي  أبوركرك 

20230   لد ر  لبيضاء   -  لبيضاء 

 ملغرب. 

و عين:

و   RACHID  BOUJIDI  لسيد)ة( 

 LOT VERMONT RUE عنو يه) ( 

 10 N° 2 CASABLANCA 20150

كمصفي   CASABLANCA MAROC

)ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 06 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 777339.

893I

YATEK AUDIT & CONSEIL SARL AU

 MAGHRIAFRIQUE

IMMOBILIERE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

 YATEK AUDIT & CONSEIL SARL

AU

 IMMEUBLE 101 N° 3

 LOTISSEMENT IGUIDER

 2 ROUIDATE ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 MAGHRIAFRIQUE

IMMOBILIERE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي  ملسيرة 1 

A رقم 93 - 10000 مر كش  ملغرب.

تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.31179

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تمت   2021 فبر ير   09 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :

عبد  لعظيم   )ة(  تفويت  لسيد 

من  حصة  جتماعية   18 حسناوي 

)ة(  لفائدة   لسيد  200 حصة  أصل 

فبر ير   09 بتاريخ  حسناوي  محسن  

.2021

)ة( زكريا حسناوي  تفويت  لسيد 

 200 أصل  من  حصة  جتماعية   18

محسن   )ة(  لفائدة   لسيد  حصة 

حسناوي بتاريخ 09 فبر ير 2021.

محمود  )ة(  تفويت  لسيد 

من  حصة  جتماعية   18 حسناوي 

)ة(  لفائدة   لسيد  200 حصة  أصل 

فبر ير   09 بتاريخ  حسناوي  محسن  

.2021

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني   

ماي   10 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 5815.

891I

MAY CONSULTING

KETA PLASTIC
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

MAY CONSULTING
7 زيقة  ملالزم فريايد الفيليت ، 
20300،  لد ر لبيضاء  ملغرب
KETA PLASTIC شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 130 زيقة 
 شبيليا زيقة و طو منطقة بالطو  - 

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
501883

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   13
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 KETA  :  إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.PLASTIC
صنع   : بإيجاز  غرض  لشركة 
وغرفة  و لتصدير   لقالب,  الستير د 

 لعرض.
عنو ن  ملقر  الجتماعي : 130 زيقة 
 - بالطو   منطقة  و طو  زيقة   شبيليا 

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : مينك  بييزهويك   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 1000  : مينك  بييزهويك   لسيد 

بقيمة 100 درهم.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

بييزهويك مينك عنو يه) (   لسيد 

زيقة  لد خلة  لطابق  الو1    191

20000 برشيد  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

بييزهويك مينك عنو يه) (   لسيد 

زيقة  لد خلة  لطابق  الو1    191

20000 برشيد  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 05 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم -.

895I

YATEK AUDIT & CONSEIL SARL AU

KAKI ZIZO

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

 YATEK AUDIT & CONSEIL SARL

AU

 IMMEUBLE 101 N° 3

 LOTISSEMENT IGUIDER

 2 ROUIDATE ، 40000،

MARRAKECH MAROC

KAKI ZIZO شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي : جنان 

 ور د  قامة 17 عمارة B شقة 7 

محل رقم 12  الزدهار - 10000 

مر كش  ملغرب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.90921

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

حل  تقرر   2021 مارس   31 في   ملؤرخ 

ذ ت  ملسؤولية  شركة   KAKI ZIZO

 100.000 رأسمالها  مبلغ   ملحدودة 

درهم وعنو ن مقرها  إلجتماعي جنان 

 ور د  قامة 17 عمارة B شقة 7 محل 

مر كش   10000  - 12  الزدهار  رقم 

1-تد عيات  زمة  يتيجة   ملغرب 

كوفيد 19.
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و عين:
لعزيزة    لعمر وي   لسيد)ة( 
حي  لز وية  لعزوزية  عنو يه) (  و 
جرير   ملغرب  13150  بن   15 رقم 

كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 
جنان  وفي   2021 مارس   31 بتاريخ 
 ور د  قامة 17 عمارة B شقة 7 محل 
مر كش   10000  - 12  الزدهار  رقم 

 ملغرب.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   10 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 5817.

896I

MOORISH

VINEX SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

 ذ ت  لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

MOORISH
39 شارع لال ياقوت  لطابق 5 شقة د 

، 20080،  لد ر  لبيضاء  ملغرب
VINEX SARL AU شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 11 شارع 
محمد  لزرقطوني  قامة طرفاية 

طابق 7 شقة 20   - 20000 
 لد ر لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
503173

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   02
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 VINEX : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.SARL AU

مركز   : بإيجاز  غرض  لشركة 

أعما1.

 11  : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

محمد  لزرقطوني  قامة  شارع 

 20000 -   20 7 شقة  طرفاية طابق 

 لد ر لبيضاء  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 10.000 رأسما1  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد طارق وز ري  :  100 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  وز ري   طارق   لسيد 

 7 طابق  محمد  لزرقطوني  شارع   11

 20000 حي  ملستشفيات    19 شقة 

 لد ر لبيضاء  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو يه) (  وز ري   طارق   لسيد 

 7 طابق  محمد  لزرقطوني  شارع   11

 20000 حي  ملستشفيات    19 شقة 

 لد ر لبيضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 18 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 778316.

897I

JAD PARFUMERIE

C.F.T.C
إعالن متعدد  لقر ر ت

C.F.T.C

CASA ، 20000،  لد ر  لبيضاء 

maroc

C.F.T.C »شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة ذ ت  لشريك  لوحيد«

وعنو ن مقرها  الجتماعي: 61 شارع 

لال  لياقوت ز وية مصطفى  ملعاني 

 لطابق 2  لرقم 85 - 20080  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.125357

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
تم  تخاذ   2021 أبريل   18 في   ملؤرخ 

 لقر ر ت  لتالية: 
على  ينص  1:  لذي  رقم  قر ر 
مايلي: بمقت�سى قر ر  لشريك  لوحيد 
تمت   2021 أبريل   18 في   ملؤرخ 
نشاط  إلى  إضافة  ألنشطة  لتالية 
 PROMOTEUR  :  لشركة  لحالي 
 IMMOBILIER TRAVAUX
 DIVERS ET CONSTRUCTION
 MARCHAND DES MATERIAUX

.DE CONSTRUCTION
قر ر رقم 2:  لذي ينص على مايلي: 
بمقت�سى قر ر  لشريك  لوحيد  ملؤرخ 
مسيرة  تعيين  تم   2021 أبريل   18 في 
للشركة  لسيدة  لهباش  جديدة 
نعيمة كمسيرة وحيدة تبعا إلستقالة 

 ملسيرمحمد  لعبدوني 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
على  ينص  2:  لذي  رقم  بند 
إضافة  ألنشطة  تمت  مايلي: 
 : نشاط  لشركة  لحالي  إلى   لتالية 
 PROMOTEUR IMMOBILIER
 TRAVAUX DIVERS ET
 CONSTRUCTION MARCHAND
 DES MATERIAUX DE

.CONSTRUCTION
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 12 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 778101.
898I

JAD PARFUMERIE

HSN EXPORT
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
قفل  لتصفية

HSN EXPORT
CASA ، 20000،  لد ر  لبيضاء 

maroc
HSN EXPORT شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي : 61 شارع 
لال  لياقوت ز وية مصطفى  ملعاني 

 لطابق 2  لرقم 85 - 20080  لد ر 
 لبيضاء  ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.125351

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
حل  تقرر   2021 فبر ير   21 في   ملؤرخ 
HSN EXPORT شركة ذ ت مسؤولية 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 
درهم   100.000 رأسمالها  مبلغ 
شارع   61 مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 
مصطفى  ملعاني  ز وية  لال  لياقوت 
20080  لد ر   -  85 2  لرقم   لطابق 
الإلستحالة  يتيجة   لبيضاء  ملغرب 

إستمر ر نشاط  لشركة.
و عين:

و  يوسف    لهباش   لسيد)ة( 
تجزئة  ملايا    07 زيقة   25 عنو يه) ( 
)ة(  كمصفي  آسفي  ملغرب   16000

للشركة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 
61 شارع  2021 وفي  22 أبريل  بتاريخ 
مصطفى  ملعاني  ز وية  لال  لياقوت 
20080  لد ر   -  85 2  لرقم   لطابق 

 لبيضاء  ملغرب.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 17 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 778113.
899I

ST2C

JEX
إعالن متعدد  لقر ر ت

ST2C
 AV MOULAY YOUSSEF RUE

 MIMOSAS N°1 RES NAJM APPT
N°4 ، 90000، TANGER MAROC

JEX »شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة ذ ت  لشريك  لوحيد«
وعنو ن مقرها  الجتماعي: إقامة 
 لزموري  لطابق  ألر�سي بلوك 

A1 طريق  لرباط - 90000 طنجة 
 ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.106617
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بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
تم  تخاذ   2021 مارس   15 في   ملؤرخ 

 لقر ر ت  لتالية: 
على  ينص  01:  لذي  رقم  قر ر 
من  وإعفاء  ألطر ف  قبو1  مايلي:  
تفويت  بعد  جميع  إلخطار ت 
مارس   15 في  تم   لحصص  لذي 
أسية  لعلمي  بين  لسيدة    2021
أمين  محمد  جومار  و لسيد   ملفوتة 

 ملفوت  ليه
على  ينص  02:  لذي  رقم  قر ر 
أسية  قبو1  ستقالة  لسيدة  مايلي: 
جومار  على  لسيد  و إلبقاء   لعلمي  

محمد أمين كمسير وحيد للشركة
على  ينص  03:  لذي  رقم  قر ر 
13 من  7 و  6 و  مايلي: تعديل  لبنود 

 لنظام  ألسا�سي
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
على  ينص  06:  لذي  رقم  بند 
يساهم  لشريك  لوحيد  مايلي: 
لهذه  باملبالغ  لنقدية  لتالية 
محمد   جومار  وهي:  لسيد   لشركة 
أمين,100.000,00 درهم. -  ملجموع : 

100.000,00 درهم 
بند رقم 07:  لذي ينص على مايلي: 
تم تحديد رأس  ملا1 بمبلغ مائة ألف 
ومقّسم  درهم(   100،000.00( درهم 
إلى ألف )1000( حصة  بقيمة  سمية 
مكتتب   ، للحصة  درهم   )100( مئة  
بالكامل ومدفوع بالكامل و ملخصصة 
مساهمته  بنسبة  للشريك  لوحيد 
أمين  محمد  جومار  -  لسيد  وهي: 
 1000  : - ملجموع  حصة.    1000  :

حصة  
على  ينص  13:  لذي  رقم  بند 
مايلي: تسير  لشركة من قبل شخص 
ذ تي و حد أو أكثر ، سو ء أكان مرتبطا 
قبل  لشريك  من  تعيينه  يتم   ، ال  أم 
بقر ر  أو  في  لنظام  ألسا�سي   لوحيد 
أو  مع   ، من  لشركاء  عادي  جماعي 
بدون حد زمني.   لسيد جومار محمد 
بطنجة   09/09/1988 مو ليد  أمين 
،رقم  لبطاقة  ،  لجنسية  ملغربية 
 لوطنية K127507 ، مقيم  بتجزيئة 
 78 رقم  زيقة سيدي  دريس   جميلة 

طنجة  تمارس وظائف  لتسيير بشكل 

يتم  عتبار  لشركة  حيث   ، فردي 

بتوقيعه  أعمالها  جميع  في  ملتزمة 

 لفردي  

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   11 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 1118.

900I

FIDUSMAN

SOMADDAK TRAV

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تفويت حصص

FIDUSMAN

 RUE DAMAS 1 ERE ETAGE.67

 BERRECHID 67.RUE DAMAS

 1 ERE ETAGE BERRECHID،

26100، BERRECHID MAROC

SOMADDAK TRAV  شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي سوق 

جمعة  والد عبو شارع حسن  لتاني 

رقم 118  قليم برشيد  برشيد  

26100 برشيد   ملغرب.

تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.11095

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

تمت   2021 ماي   12 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :

علي  لد كري  )ة(  تفويت  لسيد 

أصل  من  حصة  جتماعية   100

1.000 حصة لفائدة   لسيد )ة( يبيل 

فتاح بتاريخ 12 ماي 2021.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني   

ماي   19 بتاريخ  ببرشيد    البتد ئية 

2021 تحت رقم 625.

901I

TH CONSULTING

MARJAC 
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

توسيع نشاط  لشركة 

TH CONSULTING
 26BD BRAHIM ROUDANI

 N°8 CASABLANCA ، 20060،
CASABLANCA MAROC

 MARJAC شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنو ن مقرها  الجتماعي  قامة 
شاتوبريان - 11 شارع حفيظ 

إبر هيم  - 20060  لد ر  لبيضاء 
 ملغرب.

توسيع نشاط  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.17869
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تمت   2021 أبريل   19 في   ملؤرخ 
نشاط  إلى  إضافة  ألنشطة  لتالية 

 لشركة  لحالي :
وتخزين  وتجارة  وتصدير   ستير د 
أيو ع  ملو د  جميع  وتوزيع  ويقل 
شبه  ملصنعة  و ملنتجات   ،  لخام 
ملو د  لغذ ئية  و ملنتجات  لنهائية   ،
 ، ومستحضر ت  لتجميل   ،
شبه  أو  و ملستحضر ت  لصيداليية 
 لصيداليية ، و ملنظفات أو غيرها من 

 لصناعات  ملماثلة ؛
تحويل وتعبئة منتجات  لتنظيف.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني   
 17 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 778361.
902I

FIDUS 17

MY GPS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

FIDUS 17
283’ شارع يعقوب  ملنصور  لطابق 

 الو1 رقم 3 ، 20200،  لد ر 
 لبيضاء  ملغرب

MY GPS شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة)في طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 16 شارع 

 لزرقطوني  لطابق  لثاني شقة رقم 
6 - 20200  لد ر  لبيضاء   ملغرب .

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.117593
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
حل  تقرر   2020 يويبر   28 في   ملؤرخ 
 MY شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 
GPS  مبلغ رأسمالها 100.000 درهم 
شارع   16 مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 
رقم  شقة   لزرقطوني  لطابق  لثاني 
20200  لد ر  لبيضاء   ملغرب    -  6

يتيجة 1 : تصفية مسبقة .
و حدد مقر  لتصفية ب 16 شارع 
رقم  شقة   لزرقطوني  لطابق  لثاني 

6 - 20200  لد ر  لبيضاء   ملغرب . 
و عين:

و  معتصم  بدر     لسيد)ة(  
حرودة  عين  زيقة   ’12 عنو يه) ( 
ر سين  20200  لد ر  لبيضاء   ملغرب  

كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود   
على  لصالحيات  ملخولة   ملفروضة 
تبليغ  محل  و  محل  ملخابرة  لهم 
 لعقود و  لوثائق  ملتعلقة بالتصفية 
16 شارع  لزرقطوني  لطابق  لثاني   :

شقة رقم 6
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 29 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

دجنبر 2020 تحت رقم 759507.
903I

FIDUS 17

 WOMEN's WELLNESS
CENTRE

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

حل شركة

FIDUS 17
283’ شارع يعقوب  ملنصور  لطابق 

 الو1 رقم 3 ، 20200،  لد ر 
 لبيضاء  ملغرب

 WOMEN›s WELLNESS CENTRE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد)في طور  لتصفية(
وعنو ن مقرها  إلجتماعي 56’ شارع 
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موالي يوسف  لطابق  لثالث رقم 

11 - 20200  لد ر  لبيضاء   ملغرب .

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.127975

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

حل  تقرر   2020 يويبر   30 في   ملؤرخ 

محدودة  مسؤولية  ذ ت  شركة 

 WOMEN’s ذ ت  لشريك  لوحيد 

مبلغ    WELLNESS CENTRE
وعنو ن  درهم   100.000 رأسمالها 

موالي  شارع   ’56 مقرها  إلجتماعي 

 -  11 رقم  يوسف  لطابق  لثالث 

20200  لد ر  لبيضاء   ملغرب  يتيجة 

1 : تصفية مسبقة .

و حدد مقر  لتصفية ب 56’ شارع 

موالي يوسف  لطابق  لثالث رقم 11 

- 20200  لد ر  لبيضاء  ملغرب. 

و عين:

 لسيد)ة( حسن   جبلي و عنو يه) ( 
 قامة  لضحئ  قامة د 93 رقم 6 عين 

 لسبع 20200  لد ر  لبيضاء   ملغرب  

كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

 ملخابرة و محل تبليغ  لعقود و  لوثائق 

 ملتعلقة بالتصفية : 56’ شارع موالي 

يوسف  لطابق  لثالث رقم 11

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 13 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

يناير 2021 تحت رقم 761061.

901I

Fiduciaire le point

AMAL NEGOCE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

Fiduciaire le point

 bd oued oum errabii oulfa ، 311

20200، CASABLANCA maroc

AMAL NEGOCE  شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد)في طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إلجتماعي مجمع 
  E1 لسكني  لخز مة رقم 96 منطقة 

ليساسفة  لد ر لبيضاء - 20190 
 لد ر لبيضاء  ملغرب .

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.335207
قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
حل  تقرر   2021 يناير   19 في   ملؤرخ 
ذ ت  محدودة  مسؤولية  ذ ت  شركة 
   AMAL NEGOCE  لشريك  لوحيد 
درهم   100.000 رأسمالها  مبلغ 
مجمع  مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 
  E1 96 منطقة  رقم   لسكني  لخز مة 
 20190  - ليساسفة  لد ر لبيضاء 
  :  1 يتيجة   لد ر لبيضاء  ملغرب  

توقف تام عن  لنشاط.
مجمع  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
  E1 96 منطقة  رقم   لسكني  لخز مة 
 20190  - ليساسفة  لد ر لبيضاء 

 لد ر لبيضاء  ملغرب . 
و عين:

و  فاتحة    لعطار    لسيد)ة( 
مج   2 لعليا  رياض  اللفة  عنو يه) ( 
9 عمارة 25 شقة 188 ح ح  لبيضاء  
كمصفي  20210  لبيضاء   ملغرب  

)ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 01 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر ير 2021 تحت رقم 761127.

905I

VERRES MEDITERRANEE

KHASHAN
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

KHASHAN
إقامة  لعزيزية شارع  ململكة  لعربية 
 لسعودية  لطابق  لثالث رقم 20 ، 

90000، طنجة  ملغرب

KHASHAN شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي إقامة 
 لعزيزية شارع  ململكة  لعربية 

 لسعودية  لطابق  لثالث رقم 20 - 
طنجة - - 90000 طنجة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
116191

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 ماي   10
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.KHASHAN
:  ستير د  بإيجاز  غرض  لشركة 

 لكتب و للو زم  ملدرسية.
وتوزيع  عبر  إليتريت  و لبيع   لبيع 

 لكتب و للو زم  ملدرسية .
بكال  جميع  لخدمات  ملتعلقة 

 لنشاطين..
إقامة   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
شارع  ململكة  لعربية   لعزيزية 
 -  20 رقم   لسعودية  لطابق  لثالث 

طنجة - - 90000 طنجة  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد عيد يوسف خشان :  100 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
خشان  يوسف  عيد   لسيد 
   ALLENDALE ROAD, 15 عنو يه) ( 
  B25 8 NU BIRMINGHAM

. ROYAUME UNI
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

خشان  يوسف  عيد   لسيد 
  ALLENDALE ROAD, 15 عنو يه) ( 
  B25 8 NU BIRMINGHAM

 ROYAUME UNI
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   18 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 1598.

906I

STE FIDUCAT

STE SOFRAT AL HAOUZ
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تقليص هدف  لشركة

STE FIDUCAT
 BOULEVARD ZERKTOUNI
 2 eme ETAGE N°13 GUELIZ

 MARRAKECH ، 40000،
Marrakech MAROC

STE SOFRAT AL HAOUZ شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  الجتماعي 21 شارع 
 المير موالي عبد هللا،  قامة  لسالم 

شقة رقم 26 مر كش - 10000 
مر كش  ملغرب.

تقليص هدف  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

32311
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
حذف  تم   2021 أبريل   15 في   ملؤرخ 
نشاط  لشركة  من   ألنشطة  لتالية 

 لحالي :
يقل  ملستخدمين.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   06 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 123809.

907I

IBTI DOM

AMIS INTER TRANS
إعالن متعدد  لقر ر ت

IBTI DOM
  N° 8 2EME ÉTAGE RÉSIDENCE
 BOUBCHER BD MOHAMMED

V ، 63300، BERKANE  ملغرب
 AMIS INTER TRANS
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شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد«

وعنو ن مقرها  الجتماعي: زيقة 
دمشق رقم 30 حي  لفالح بركان - 

63300 بركان   ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: -.
بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
تم  تخاذ   2021 أبريل   05 في   ملؤرخ 

 لقر ر ت  لتالية: 
1:  لذي ينص على  قر ر رقم رقم 
دمشق  زيقة  تحويل  ملقر  لى  مايلي: 

رقم 30 حي  لفالح 
6:  لذي ينص على  قر ر رقم رقم 

مايلي: تغيير  لحصص 900 حصة 
قر ر رقم رقم15:  لذي ينص على 
تغيير  ملسير   ملسير  لجديد  مايلي: 

ر�سى بن يوسف  
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
على  ينص  1:  لذي  رقم  رقم  بند 

مايلي: تحويل  ملقر
على  ينص  6:  لذي  رقم  رقم  بند 

مايلي:  لحصص
على  ينص  7:  لذي  رقم  رقم  بند 

مايلي: ر سما1 
على  ينص  رقم15:  لذي  رقم  بند 

مايلي: تغيير  ملسير 
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   08 بتاريخ  ببركان    البتد ئية 

2021 تحت رقم 261.
908I

AFRODITA

 SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE CONDOR

شركة  ملحاصة
قفل  لتصفية

AFRODITA
 17Avenue Prince Moulay

 Abdellah ، 90020، TANGER
MAROC

 SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
CONDOR شركة  ملحاصة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي : 11 
زيقة  لدكتور فرج - 90000 طنجة 

 ملغرب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.9315

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

حل  تقرر   2021 أبريل   26 في   ملؤرخ 

 SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE

مبلغ  شركة  ملحاصة   CONDOR

وعنو ن  درهم   10.000 رأسمالها 

زيقة  لدكتور   11 مقرها  إلجتماعي 

يتيجة  طنجة  ملغرب   90000  - فرج 

الاليقاف  لنهائي للشركة.

و عين:

و  أكتاو   مرزوك     لسيد)ة( 

عنو يه) ( تجزئة  لعيون زيقة 17 رقم 

90000 طنجة  ملغرب  1 حي  لشرف 

كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 

زيقة   11 وفي   2021 أبريل   26 بتاريخ 

 لدكتور فرج - 90000 طنجة  ملغرب.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   19 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 212163.

909I

ALMOURAJIAA CONSEILS

بان  طلس

)PAIN  ATLAS(  
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

ALMOURAJIAA CONSEILS

بوتبرة  وريكة  لحوز ، 12152، 

مر كش  ملغرب

  (PAIN  ATLAS(         بان  طلس

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي دو ر 

مصرف  لبرج بوميا  وريكة مر كش - 

12172 مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

111027

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   02

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

بان   : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. (PAIN  ATLAS(         طلس 

غرض  لشركة بإيجاز : -مخبزة 

- يتاج  لحلويات.

دو ر   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

 - مصرف  لبرج بوميا  وريكة مر كش 

12172 مر كش  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 600.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 : عبد  لعاطي   لسيد  لسابق 

 300.000 بقيمة   الصل  لتجاري 

درهم.

 لسيد  وبال عبد  لفتاح :  ملعد ت 

بقيمة 300.000 درهم.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عبد  لعاطي   لسيد  لسابق 

بوميا  مصرف  لبرج  دو ر  عنو يه) ( 
12172  لحوز  مر كش   وريكة 

 ملغرب.

 لسيد  وبال عبد  لفتاح عنو يه) ( 

بوميا  وريكة  مصرف  لبرج  دو ر 

مر كش 12172  لحوز  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عبد  لعاطي   لسيد  لسابق 

بوميا  مصرف  لبرج  دو ر  عنو يه) ( 

 وريكة مر كش 12172  لحوز  ملغرب

 لسيد  وبال عبد  لفتاح عنو يه) ( 

بوميا  وريكة  مصرف  لبرج  دو ر 

مر كش 12172  لحوز  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

أبريل   21 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 123256.

910I

Société marocaine de révision des comptes

WWB
إعالن متعدد  لقر ر ت

 Société marocaine de

révision des comptes

 Boulevard de la Corniche 63

 , résidence le Yacht, immeuble

 B 5éme étage bureau N° 139

 63 Boulevard de la Corniche ,

 résidence le Yacht, immeuble

 B 5éme étage bureau N° 139،

20000، CASABLANCA MAROC

ذ ت  ملسؤولية  »شركة   WWB

 ملحدودة«

 ،26 مقرها  الجتماعي:  وعنو ن 

 ،26 رقم  محمد  لقري،عمارة  زيقة 

 -  ،8 رقم  مكتب   لطابق  لثاني، 

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«

في  لسجل  لتجاري:  رقم  لتقييد 

.102919

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 06 أبريل 2021

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 

على  ينص  1:  لذي  رقم  قر ر 

قررت  لجمعية  لعمومية  مايلي: 

بيع  لسيدة  على  باإلجماع  ملو فقة 

حصصها  لجميع  عايشة  سنباطي 

حصة  تسعون  بيع  ،أي   الجتماعية 

سعيد  للسيد    )90(  جتماعية 

موييا  وع�سي  بيع  لسيدة  و  أسامة. 

أي   ، حصصها  الجتماعية  لجميع 

عشر حصص  جتماعية )10( للسيد 

سعيد أسامة.

قر ر رقم 2:  لذي ينص على مايلي: 

إستقالت  عائشة  سنباطي   لسيدة 

من وظائفها  إلد رية كمسيرة  لشركة 

محدودة  مسؤولية  ذ ت   «  WWB«

غير  أحاط  الجتماع  لعام  .وقد 

وأعطى  بهذه  الستقالة  علما   لعادي 

إبر ء ذمة كاملة ودون تحفظ للمسير 

 لذي  ستقا1.
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على  ينص  3:  لذي  رقم  قر ر 
تعيين  تقرر  لجمعية  لعامة  مايلي: 
أسامة  سعيد  ،  لسيد  جديد  مسير 
مغربي   ،  1988 يوييو   20 مو ليد   ،
رقم  لبطاقة  حامل   لجنسية 
 لوطنية  BE832208، مقيم في  لد ر 
 لبيضاءإقامة  دين طماريس، عمارة 
يو صر.   ، بوعزة  د ر   ،A3 رقم   ،178
خال1  من  تسيير لشركة  سيتم 
 لتوقيع  لوحيد للسيد سعيد أسامة.
قر ر رقم 1:  لذي ينص على مايلي: 
،  لشركة  بعد  لقر رت  لسابقة 
من  جديد.  قايوني  شكل  ستأخد 
إلى  محدودة  مسؤوليه  ذ ت  شركه 
محدودة  مسؤوليه  ذ ت  شركه 

 لشريك  لوحيد
قر ر رقم 5:  لذي ينص على مايلي: 
يقل  ملكتب  قرر  الجتماع  لعام 
 : إلى  لعنو ن  لتالي  للشركة   لرئي�سي 
لد ر  لبيضاء،بوركون، 17، زيقة والد 

تايمة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
بند رقم 1:  لذي ينص على مايلي: 
تصبح  خال1  لقر ر ت  لسابقة  من 
للقو يين  ملنظمة  تابعة   لشركة 
محدودة  مسؤولية  ذ ت  للشركات  

ذ ت  لشريك  لوحيد.
على  ينص  1:  لذي  رقم  بند 
لد ر  في  يقع  ملكتب  ملسجل  مايلي: 
والد  زيقة   ،17  لبيضاء،بوركون، 
آخر  مكان  أي  إلى  يقلها  تايمة.يجوز 
ويقل  إنشاء  من  إلد رة.تم  بقر ر 
وإغالق  ملؤسسات  لفرعية في جميع 
 ، من  إلد رة  بسيط  بقر ر   ألماكن 
على  قيود  ألي  مر عاة  المتثا1  مع 
تكون منصوص  قد   لصالحيات  لتي 

عليها لهذه  لعمليات.
بند رقم 6:  لذي ينص على مايلي: 
 ملساهمات  لتي قدمها  لسيد سعيد 
من  للشركة  ملبلغ  الجمالي  أسامة 
 ملا1 وهو عشرة آالف )10،000.00) 

درهم.
بند رقم 7:  لذي ينص على مايلي: 
عشرة  بمبلغ  رأس  ملا1  تحديد  تم 
وهي  درهم.    )10،000.00( آالف 

بمئة  حصة   )100( مائة  إلى  مقسمة 

مرقمة   ، منهم  لكل  درهم   )100.00(

مخصصة  وكلها   ،  100 إلى   1 من 

للشريك  ملساهم  لوحيد

بند رقم 15:  لذي ينص على مايلي: 

قبل  من  ) ملديرين(  تعيين  ملدير  يتم 

وجود  حالة  في   ، أو   ملساهم  لوحيد 

قبل  من   ، و حد  مساهم  من  أكثر 

بأغلبية  يقررون   ملساهمين  لذين 

ثالثة أرباع رأس  ملا1 لفترة محددة أو 

غير محددة في  لقر ر.تم تعيين  لسيد 

سعيد أسامة كمسير وحيد لفترة غير 

ذ ت   WWB شركة  محددة.وستلتزم 

ذ ت  لشريك  و   ملسؤولية  ملحدودة 

لجميع   ، صحيح  بشكل   ،  لوحيد 

بها  أعما1  إلد رة و لتصرف  ملتعلقة 

للسيد  خال1  لتوقيع  ملنفرد  من   ،

سعيد أسامة.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 12 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 778126.

911I

CSN MAROC

STE M.O MATERIAUX
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

CSN MAROC

 N° 1537 SOCOMA 1

 MARRAKECH ، 40150،

MARRAKECH MAROC

STE M.O MATERIAUX  شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

 CENTRE وعنو ن مقرها  إلجتماعي

 LAKHMISS COMMUNE TIDILI

 MESFIOUA AIT OURIR EL

HAOUZ  - 12085 مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

111865

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   28
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. M.O MATERIAUX
أعما1    : بإيجاز  غرض  لشركة 

مختلفة أو  لبناء.
 لتجارة.

إد رة تشغيل  لخدمات  لتجارية. .
 CENTRE : عنو ن  ملقر  الجتماعي
 LAKHMISS COMMUNE TIDILI
 MESFIOUA AIT OURIR EL

HAOUZ  - 12085 مر كش  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : محمد  ويوب   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو يه) (  محمد  ويوب   لسيد 
قصر  يت يحي  لنيف  52152 تنغير  

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (  محمد  ويوب   لسيد 
قصر  يت يحي  لنيف  52152 تنغير  

 ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   17 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 121039.
912I

NORD SUD MANAGEMENT

ابيركوب
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تغيير تسمية  لشركة

NORD SUD MANAGEMENT
 C/O CAE ILOT 13 B BUREAU

 ZONE FRANCHE VILLE 15/11

 TANGER، 90000، TANGER

MAROC

 بيركوب  شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

 C/O وعنو ن مقرها  الجتماعي

CAE , فضاء 03/9 , مكتب رقم 

13  ملنطقة  لحرة بطنجة 90000 

طنجة  ملغرب.

تغيير تسمية  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

86275

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تغيير  تم   2021 ماي   07 في   ملؤرخ 

إلى   « » بيركوب  من  تسمية  لشركة 

»سامي و ييلو  يتيرياسيويا1« .

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   07 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 212070.

913I

BOUKRAA CONSULTATION JURIDIQUE

MLKGE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 BOUKRAA CONSULTATION

JURIDIQUE

 60 رقم  ساحة  لنيل  حي  لفتح 

 لعيون ، 70000،  لعيون  ملغرب

مسؤولية  ذ ت  شركة   MLKGE

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

مدينة  مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 
 - 166  لعيون  رقم   J بلوك   لوحدة 

70000  لعيون  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

36621

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 ماي   17

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
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ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.MLKGE
:  شغا1  بإيجاز  غرض  لشركة 

 لبناء  ملتعددة.
مدينة   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
 - 166  لعيون  رقم   J بلوك   لوحدة 

70000  لعيون  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد محمد ملين خي :  100.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 1000  : خي  ملين  محمد   لسيد 

بقيمة 10 درهم.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو يه) (  خي  ملين  محمد   لسيد 
قيادة بوكر ع 70000  لعيون  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (  خي   لسيدة  لنصرة 
رشيد  موالي  حي   16 رقم   02 بلوك 
 لشطر  لثاني 70000  لعيون  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   17 بتاريخ  بالعيون    البتد ئية 

2021 تحت رقم 1526.
911I

moorish co

SAM COMPAGNIE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

moorish co
 3rue ishsaq ibn hanin etage

 1 apt 1 bd yacoub elmansour
 casablanca ، 20100، casablanca

maroc
SAM COMPAGNIE شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع عبد 

 ملومن وزيقة سمية إقامة شهرز د 

3  لطابق 1 رقم 20  لد ر  لبيضاء - 

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

502859

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 ماي   01

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 SAM  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.COMPAGNIE

 : بإيجاز  غرض  لشركة 

در سات   الستشار ت  لصناعية 

في   ملشاريع  الستشارية  لصناعية 

و لشبكات  أعما1  لغاليات  أليابيب 

 أليابيب و لهيكل  مليكاييكي.

عنو ن  ملقر  الجتماعي : شارع عبد 

شهرز د  إقامة  سمية  وزيقة   ملومن 
20  لد ر  لبيضاء -  1 رقم  3  لطابق 

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 10.000 رأسما1  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

سامو  هيرمان   لسيد  ولريش 

تشابتشيت :  100 حصة بقيمة 100 

درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

سامو  هيرمان   لسيد  ولريش 

فرح  لسالم  عنو يه) (  تشابتشيت 

طابق    131 عمارة   82 مجموعة 

20000  لد ر  1 ح ح  لبيضاء  سفلي 

 لبيضاء  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

سامو  هيرمان   لسيد  ولريش 
فرح  لسالم  عنو يه) (  تشابتشيت 
طابق    131 عمارة   82 مجموعة 
20000  لد ر  1 ح ح  لبيضاء  سفلي 

 لبيضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 12 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 778107.
915I

FIDUS 17

PLATINO TRANS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

FIDUS 17
283’ شارع يعقوب  ملنصور  لطابق 

 الو1 رقم 3 ، 20200،  لد ر 
 لبيضاء  ملغرب

PLATINO TRANS  شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية(
وعنو ن مقرها  إلجتماعي إقامة 

صوفيا ز وية شارع طنطان و محمد 
سجلما�سي محل رقم 5 بوركون - 
20200  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.118095
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
حل  تقرر   2020 يويبر   28 في   ملؤرخ 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
رأسمالها  مبلغ     PLATINO TRANS
مقرها  وعنو ن  درهم   10.000.000
شارع  ز وية  صوفيا  إقامة   إلجتماعي 
طنطان و محمد سجلما�سي محل رقم 
20200  لد ر  لبيضاء   - بوركون   5

 ملغرب يتيجة 1 : تصفية مسبقة .
إقامة  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
محمد  و  طنطان  شارع  ز وية  صوفيا 
 - بوركون   5 رقم  محل  سجلما�سي 

20200  لد ر  لبيضاء  ملغرب . 
و عين:

و  معتصم  بدر    لسيد)ة(  
حرودة  عين  زيقة   ’12 عنو يه) ( 
ر سين 20200  لد ر  لبيضاء  ملغرب 

كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود   

على  لصالحيات  ملخولة   ملفروضة 

تبليغ  محل  و  محل  ملخابرة  لهم 

 لعقود و  لوثائق  ملتعلقة بالتصفية 

طنطان  شارع  ز وية  صوفيا  إقامة   :

 5 رقم  محل  سجلما�سي  محمد  و 
بوركون

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 13 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

يناير 2021 تحت رقم 761065.

916I

TH CONSULTING

DELI FOOD
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

TH CONSULTING

 26BD BRAHIM ROUDANI

 N°8 CASABLANCA ، 20060،

CASABLANCA MAROC

DELI FOOD  شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 301 شارع 

 بر هيم  لرود ني  قامة  لشفاء 

 لطابق  لخامس  لشقة رقم 10 

معاريف - 20390  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

503267

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   27

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 DELI  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. FOOD
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وجبات    : بإيجاز  غرض  لشركة 
 - بيع  لوجبات  لجاهزة   ، سريعة 
عقود  وتسويق  وتطوير  ممو1-إنشاء 

 لشر كة  لتجارية.
 301  : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
شارع  بر هيم  لرود ني  قامة  لشفاء 
 10 رقم   لطابق  لخامس  لشقة 
20390  لد ر  لبيضاء   - معاريف 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : سليم  لظافر   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد سليم  لظافر عنو يه) ( حي 
  79 رقم  زيقة  لهدهد  أوالد  بر هيم 

62000  لناظور  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد سليم  لظافر عنو يه) ( حي 
 79 رقم  زيقة  لهدهد  أوالد  بر هيم 

62000  لناظور  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 18 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 778666.
917I

A&T  AUDITEURS CONSULTANTS

HOLDING FARIS
إعالن متعدد  لقر ر ت

 A&T  AUDITEURS
CONSULTANTS

 Res LES QUARTES TEMPS Bloc
 C N° 19 ، 90000، TANGER

 ملغرب
HOLDING FARIS »شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد«
وعنو ن مقرها  الجتماعي: 13 بيس، 

شارع مالباطا، إقامة  لعالية - 
90000 طنجة  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.10563
بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
تم  تخاذ   2020 دجنبر   31 في   ملؤرخ 

 لقر ر ت  لتالية: 
قر ر رقم 1:  لذي ينص على مايلي: 
من  على  لرغم   ستمر رية  لشركة 
ربع  عن  تقل  أن  لوضعية  لصافية 

رأسمالها
قر ر رقم 2:  لذي ينص على مايلي: 
من  لعنو ن  تحويل  ملقر  الجتماعي 
إقامة  مالباطا،  شارع  بيس،   13
 لعالية إلى  لعنو ن 2، شارع عبد هللا 
 39 رقم  ب،  بار د يز  إقامة   لهبطي، 

مكتب رقم 1، طنجة 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
بند رقم 1:  لذي ينص على مايلي: 
عبد  شارع  ب2،  مقر  لشركة  يوجد 
رقم  ب،  بار د يز  إقامة  هللا  لهبطي، 

39 مكتب رقم 1، طنجة
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
دجنبر   31 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2020 تحت رقم 3565.

918I

A&T  AUDITEURS CONSULTANTS

 NOUVELLE RESIDENCES
DE LA BAIE S.A باختصار 

NOREBA
إعالن متعدد  لقر ر ت

 A&T  AUDITEURS
CONSULTANTS

 Res LES QUARTES TEMPS Bloc
 C N° 57 ، 90000، TANGER

 ملغرب
 NOUVELLE RESIDENCES DE

 NOREBA باختصار LA BAIE S.A
»شركة   ملساهمة«

وعنو ن مقرها  الجتماعي: 13 بيس، 
شارع مالباطا، إقامة  لعالية 13 

بيس، شارع مالباطا، إقامة  لعالية 
90000 طنجة  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.5221

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
تم  تخاذ   2020 دجنبر   21 في   ملؤرخ 

 لقر ر ت  لتالية: 
على  ينص  1:  لذي  رقم  قر ر 
بمبلغ  رأسما1  لشركة  رفع  مايلي: 
قدره 39.110.212 درهم، ليرتفع من 
32.060.000 درهم إلى 71.500.212 
رفع  لقيمة  إلسمية  عبر  درهم، 
 223،02 إلى  درهم   100 من  لألسهم 
مبلغ  دفع  سيتم  أيه  علما  درهم. 
 لرفع كامال عند  الكتتاب من خال1 
وإجر ء  يقد ،   492،08 مبلغ  دفع 
ديون  لشركة  ملحددة  مع  مقاصة 
تبلغ  و ملستحقة،  لتي   ملقد ر 

39.439.719،92 درهم.
على  ينص  2:  لذي  رقم  قر ر 
رأسما1  لشركة  خفض  مايلي: 
إلى  درهم،   71.500.212 من 
عبر  متصاص  درهم،   32.060.000
خفض  لقيمة  خال1  من   لخسائر، 
درهم   223،02 من  للسهم   إلسمية 

إلى 100 درهم.
قر ر رقم 3:  لذي ينص على مايلي: 
عدم تعديل أي بند من بنود  لنظام 

 ألسا�سي
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
على  ينص  00:  لذي  رقم  بند 

مايلي: ال �سيء
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
أبريل   22 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 3727.
919I

ZITRONIQ PRODUCTION

ILAYCOM AGENCY
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

ILAYCOM Agency
61 زيقة آكادير طابق 1 شقة 1 - 
20130  لبيضاء ، 20300،  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب
ILAYCOM Agency شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي 61 زيقة 
آكادير طابق 1 شقة 1 - 20130 

 لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

502217

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 فبر ير   15

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.ILAYCOM Agency

 : بإيجاز  غرض  لشركة 

 Agence conseil en  •

communication

. Promotion  •
61 زيقة   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

 20130  -  1 شقة   1 طابق  آكادير 

 لبيضاء  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 50.000 رأسما1  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

250 حصة    : كنوني   لسيد  مين 

بقيمة 100 درهم للحصة .

250 حصة    : كنوني  يبيل   لسيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  كنوني   لسيد  مين 

بوعزة  لنو صر  د ر  تجزئة  ملتوكل 

27223  لبيضاء  ملغرب.

عنو يه) (  كنوني  يبيل   لسيد 

تجزئة ييكست هاوس عمارة 1  لشقة 

 27223 بوعزة  لنو صر  د ر   132

 لبيضاء  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو يه) (  كنوني   لسيد  مين 

بوعزة  د ر   233 تجزئة  ملتوكل 

 لنو صر 27223  لبيضاء  ملغرب.
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عنو يه) (  كنوني  يبيل   لسيد 

تجزئة ييكست هاوس عمارة 1  لشقة 

 27223 بوعزة  لنو صر  د ر   132

 لبيضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 07 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 777171.

920I

ZITRONIQ PRODUCTION

ZITRONIQ PRODUCTION

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

ZITRONIQ PRODUCTION

61 زيقة آكادير طابق 1 شقة 1 - 

20130  لبيضاء ، 20130،  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

  ZITRONIQ PRODUCTION

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي تجزئة 

 ملتوكل رقم 233 د ر بوعزة  لنو صر 

- 27223  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

تحويل   ملقر  الجتماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.369575

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

 ملؤرخ في 15 فبر ير 2021 تم  تحويل  

من  للشركة   ملقر  الجتماعي  لحالي 

بوعزة  د ر   233 رقم  »تجزئة  ملتوكل 

27223  لد ر  لبيضاء   -  لنو صر 

طابق  زيقة  كادير   61« إلى   ملغرب« 

20130  لد ر  لبيضاء    -  1 شقة   1

 ملغرب«.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 07 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 777175.

921I

FOUZMEDIA

 STE CENTRE
PNEUMATIQUE ZAHRAOUI

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 STE CENTRE PNEUMATIQUE

ZAHRAOUI شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع 
 لعلويين بقعة بوتجدير محل رقم 6 

- --1 سوق  ربعاء  لغرب  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

27033
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 فبر ير   12
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 
 STE CENTRE PNEUMATIQUE

.ZAHRAOUI
غرض  لشركة بإيجاز : بيع وشر ء 

 لعجالت.
شارع   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
 لعلويين بقعة بوتجدير محل رقم 6 - 

--1 سوق  ربعاء  لغرب  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
بوسلهام   لسيد  لزهر وي 
عنو يه) (  لحي  لصناعي رقم 110 --- 

سوق أربعاء  لغرب  ملغرب.
عبد لسالم   لسيد  لزهر وي 
عنو يه) (  لحي  لصناعي رقم 110 --- 

سوق أربعاء  لغرب  ملغرب.

و لعائلية   ألسماء  لشخصية 
ومو طن مسيري  لشركة:

عبد لسالم   لسيد  لزهر وي 
عنو يه) (  لحي  لصناعي رقم 110 --- 

سوق أربعاء  لغرب  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
بسوق  الربعاء  لغرب    البتد ئية 

بتاريخ 05 مارس 2021 تحت رقم -.

922I

EXPERTO

 FIKRI BENABDALLAH
ARCHITECTES SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

EXPERTO
01 شارع أبو فارس  ملريني حسان 
 لرباط  لرباط، 10000،  لرباط 

 ملغرب
 FIKRI BENABDALLAH

ARCHITECTES SARL AU  شركة 
ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي 18، زيقة 
16 يويبر ، شقة.5 ، أكد 1 ـ  لرباط 

.  - 10080  لرباط  ملغرب 
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
151915

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 يناير   01
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 FIKRI  :  إلقتضاء بمختصر تسميتها 
 BENABDALLAH ARCHITECTES

. SARL AU
:  لهندسة  بإيجاز  غرض  لشركة 

 ملعمارية .

عنو ن  ملقر  الجتماعي : 18، زيقة 

ـ  لرباط  أكد 1   ، ، شقة.5  يويبر   16

.  - 10080  لرباط  ملغرب .

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 500.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

-  لسيد محمد فكري بنعبد هللا  : 

5000 بقيمة 100 درهم.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

هللا   بنعبد  فكري  محمد   لسيد 

 1 رقم  بلوك  و   12 قطاع  عنو يه) ( 

حي  لرياض 10100   لرباط  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

هللا   بنعبد  فكري  محمد   لسيد 

 1 رقم  بلوك  و   12 قطاع  عنو يه) ( 

حي  لرياض 10100   لرباط  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   10 بتاريخ  بالرباط    لتجارية 

2021 تحت رقم 111555.

923I

STE » NORTE BUILDING INVESTORS «  SARL

 COSTAMEDIC GLOBAL
SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 sté   » COSTAMEDIC GLOBAL »

SARL AU

حي يجيبة زيقة 88 رقم 11  لطابق 

 ألر�سي ، 90000، طنجة  ملغرب

 COSTAMEDIC GLOBAL SARL

AU شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي حي يجية 
زيقة 88 رقم 11  لطابق  ألر�سي - 

90000 طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

116119
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقايون  تم   2021 ماي   19

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

 COSTAMEDIC GLOBAL SARL

.AU

غرض  لشركة بإيجاز : بيع وشر ء 

 ملو د  لطبية و إلنسايية

 الستير د و لتصدير  و لتسويق

جميع  لعمليات  لصناعية 

و لتجارية و ملالية  لتي لها صلة بهدف 

 لشركة.

عنو ن  ملقر  الجتماعي : حي يجية 

 - 11  لطابق  ألر�سي  رقم   88 زيقة 

90000 طنجة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لسيد عبد هللا  لهيشو 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد عبد هللا  لهيشو عنو يه) ( 

عمارة  5 مجمع جو ر  حي  ملجاهدين 

أ5 رقم 87 90000 طنجة  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد  لعبد هللا  لهيشو عنو يه) ( 

عمارة  5 مجمع جو ر  حي  ملجاهدين 

أ5 رقم 87 90000 طنجة  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   05 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 212098.

921I

ste controle balance sarl

CARRIERE AL WAFAE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

ste controle balance sarl
 appt 3 immb 1031. lot riad
 al ismailia  marjane 1 . meknes
 meknes، 50000، MEKNES

maroc
شركة   CARRIERE AL WAFAE

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 1016 
 لسفلي  مرجان 2 مكناس  - 50000 

مكناس   ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

53271
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   21
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.CARRIERE AL WAFAE
غرض  لشركة بإيجاز :  ستخر ج 

منتوجات  ملقالع.
رقم   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
 - مكناس    2 مرجان  1016  لسفلي  

50000 مكناس   ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
موالي  دريس  لحسني   لسيد 
علوي  :  500 حصة بقيمة 100 درهم 

للحصة .
محمد  لشريف   لسيد  لسيد 
بقيمة  500 حصة    :  لحسني علوي  

100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
موالي  دريس  لحسني   لسيد 
 1 مالك  عنو يه) (  قامة  علوي  

ج  م  شارع  لجيش  مللكي   17  لشقة 
مكناس 50000 مكناس  ملغرب.

محمد  لشريف   لسيد  لسيد 
322 شارع   لحسني علوي  عنو يه) ( 
ديور  لجامع   1 شقة   لحسن  لتاني 

 لرباط  10000  لرباط  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
موالي  دريس  لحسني   لسيد 
 1 مالك  عنو يه) (  قامة  علوي  
ج  م  شارع  لجيش  مللكي   17  لشقة 

مكناس 50000 مكناس  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   19 بتاريخ  بمكناس    لتجارية 

2021 تحت رقم 2161.

925I

 لناظور للحسابات

FER MAR EURO
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
قفل  لتصفية

 لناظور للحسابات
شارع  المير سيدي محمد  لحي 
 الد ري سيتي  ملحمدية بلوك د 
 لطابق  لثاني رقم 5 ، 62000، 

 لناظور  ملغرب
FER MAR EURO شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي : حي 
 بنعيساتن رقم 178  لناظور 

62000  لناظور  ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.18733

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
حل  تقرر   2021 ماي   01 في   ملؤرخ 
ذ ت  شركة   FER MAR EURO
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 
 10.000 رأسمالها  مبلغ   لوحيد 
حي  مقرها  إلجتماعي  وعنو ن  درهم 
 بنعيساتن رقم 178  لناظور 62000 
عدم   -1 يتيجة   لناظور  ملغرب 

تحقيق أهد ف  لشركة.

و عين:

و  رحمة   لسيد)ة(  لحيبور  

بر قة  حي  بنعيساتا  عنو يه) ( 

62000  لناظور  ملغرب   127 رقم 

كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 

حي  وفي   2021 أبريل   26 بتاريخ 

 62000  -  178 رقم   بنعيساتن 

 لناظور  ملغرب.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   10 بتاريخ  بالناضور    البتد ئية 

2021 تحت رقم 919.

926I

 لناظور للحسابات

FER MAR EURO
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

 لناظور للحسابات

شارع  المير سيدي محمد  لحي 

 الد ري سيتي  ملحمدية بلوك د 

 لطابق  لثاني رقم 5 ، 62000، 

 لناظور  ملغرب

FER MAR EURO شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد)في طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إلجتماعي  لناظور 

 لناظور 62000  لناظور  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.18733

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

حل  تقرر   2021 أبريل   26 في   ملؤرخ 

ذ ت  محدودة  مسؤولية  ذ ت  شركة 

  FER MAR EURO  لشريك  لوحيد 

مبلغ رأسمالها 10.000 درهم وعنو ن 

مقرها  إلجتماعي  لناظور  لناظور 

 :  1 يتيجة  62000  لناظور  ملغرب 

-عدم تحقيق  هد ف  لشركة.

حي  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 

 62000 178  ملغرب   بنعيساتن رقم 

 لناظور  ملغرب. 
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و عين:
رحمة   لحيبور    لسيد)ة( 

بر قة  حي  بنعيساتن  عنو يه) (  و 
62000  لناظور  ملغرب   178 رقم 

كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

تبليغ  لعقود  محل  و    ملخابرة 

و  لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   10 بتاريخ  بالناضور    البتد ئية 

2021 تحت رقم 918.

927I

محاسب معتمد

NEWLIFE COSMETIQUES
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

محاسب معتمد

117، شارع  ملقاومة،  لطابق 1، ، 

20500،  لد ر  لبيضاء  ملغرب

 NEWLIFE COSMETIQUES

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد)في طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 3، زيقة 

أيت أورير،  لد ر  لبيضاء - 20330 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.176983

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تقرر   2021 أبريل   05 في   ملؤرخ 

محدودة  مسؤولية  ذ ت  شركة  حل 

 NEWLIFE ذ ت  لشريك  لوحيد 

رأسمالها  مبلغ    COSMETIQUES

مقرها  وعنو ن  درهم   100.000
أورير،  لد ر  أيت  زيقة   ،3  إلجتماعي 

20330  لد ر  لبيضاء   -  لبيضاء 

مسبقة  -تصفية   :  1 يتيجة   ملغرب 

.NewlifeCosméti لشركة
3، زيقة  و حدد مقر  لتصفية ب 

 20330  - أورير،  لد ر  لبيضاء  أيت 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب. 

و عين:
و  بنيس  عبد  لحميد    لسيد)ة( 
أيو 1،  لشقة  شارع   ،30 عنو يه) ( 
20250  لد ر  25،  لد ر  لبيضاء 
 لبيضاء  ملغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 11 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 777971.
928I

COG CONSULTING SARL

مخبزة حلويات باب النخيل
عقد تسيير حر ألصل تجاري ) ألشخاص 

 لطبيعيون(
عقد تسيير حر ألصل تجاري
مخبزة حلويات باب  لنخيل

 19 في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
2021 أعطى  لسيد)ة(  خليفة  يناير 
للبطاقة  )ة(   لفوضيلي  لحامل 
H103801  ملسجل  رقم     لوطنية 
بالسجل  لتجاري 130320 باملحكمة 
 لتجارية بمر كش حق  لتسيير  لحر 
رقم  ب  لألصل  لتجاري  لكائن 
مر كش   10000  - 1961  لعزوزية 
للسيد)ة(  لحسين  حساين   ملغرب 
رقم    للبطاقة  لوطنية  )ة(   لحامل 
من  تبتدئ  1 سنة  ملدة    EB106731
01 يناير 2021 و تنتهي في 31 دجنبر 
  15.000 شهري  مبلغ  مقابل   2021

درهم.
929I

FIDU-NORD-AFRIC

FEDALA TERRASSEMENT
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

FIDU-NORD-AFRIC
رقم 15 زيقة سبتة مويت جولي 

 لطابق 2  لشقة رقم 12  ملحمدية 
 N°15 RUE SEBTA MONT

 ،JOLIE ETG 2 APPT 12، 20830

 ملحمدية  ملغرب
 FEDALA TERRASSEMENT

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد)في طور  لتصفية(
وعنو ن مقرها  إلجتماعي طريق 

107 كلم 7 عين حرودة  ملحمدية. - 
28630  ملحمدية  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.2311
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تقرر   2020 دجنبر   16 في   ملؤرخ 
محدودة  مسؤولية  ذ ت  شركة  حل 
 FEDALA ذ ت  لشريك  لوحيد 
رأسمالها  مبلغ    TERRASSEMENT
مقرها  وعنو ن  درهم   100.000
عين   7 كلم   107 طريق   إلجتماعي 
حرودة  ملحمدية. - 28630  ملحمدية 
تحقيق  لشركة   :  1 يتيجة   ملغرب 
منذ  متتالية  لسنو ت  خسار ت 

إنشائها..
طريق  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
 - حرودة  ملحمدية.  عين   7 كلم   107

28630  ملحمدية  ملغرب. 
و عين:

و  بوطرف  خليل    لسيد)ة( 
عنو يه) ( عمارة 73 رقم 6 حي  لوفاء 
28830  ملحمدية  ملغرب   ملحمدية 

كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 البتد ئية باملحمدية  بتاريخ 18 يناير 

2021 تحت رقم 106.
930I

Fiduciaire le point

NA PHONE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

Fiduciaire le point
 bd oued oum errabii oulfa ، 311

20200، CASABLANCA maroc

NA PHONE شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

)في طور  لتصفية(

 WIFAK وعنو ن مقرها  إلجتماعي

 1 RUE 15 N 11 HAY HASSANI

 OULFA CASABLANCA - 20220

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.328515

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

حل  تقرر   2021 مارس   05 في   ملؤرخ 

ذ ت  محدودة  مسؤولية  ذ ت  شركة 

NA PHONE  مبلغ   لشريك  لوحيد 

وعنو ن  درهم   100.000 رأسمالها 

 WIFAK 1 RUE مقرها  إلجتماعي 

 15 N 11 HAY HASSANI OULFA

CASABLANCA - 20220  لد ر 

:  لتوقف   1 يتيجة   لبيضاء  ملغرب 

 لتام عن  لنشاط.

 WIFAK و حدد مقر  لتصفية ب 

 1 RUE 15 N 11 HAY HASSANI

 OULFA CASABLANCA - 20220

 لد ر  لبيضاء  ملغرب. 

و عين:

  MOHAMMED  لسيد)ة( 

 RUE  60 عنو يه) (  و   MIMOUNI

 MOULY SLIMANE EL YASMINE

KHEMISSAT 15010 1  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 22 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

مارس 2021 تحت رقم 771267.

931I
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Cabinet Solution Consulting and Accounting

SAYSU SOLUTIONS SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

 Cabinet Solution Consulting
and Accounting

 Avenue Al Qods,N°6, appt n°:
Tabriquet, SALE ، 11000 ,2، سال 

 ملغرب
SAYSU SOLUTIONS SARL شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في طور 
 لتصفية(

وعنو ن مقرها  إلجتماعي  القامة 
 م هاني 1 عمارة 17 شقة رقم 1 

طريق  لقنيطرة  سال  - 11160  سال  
 ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

. 29197
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
حل  تقرر   2020 يويبر   07 في   ملؤرخ 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
مبلغ    SAYSU SOLUTIONS SARL
وعنو ن  درهم   100.000 رأسمالها 
 1 هاني  مقرها  إلجتماعي  القامة  م 
عمارة 17 شقة رقم 1 طريق  لقنيطرة  
سال  - 11160  سال   ملغرب يتيجة 1 

:  لحل  ملبكر للشركة..
و حدد مقر  لتصفية ب  القامة 
 1 رقم  شقة   17 عمارة   1 هاني   م 
طريق  لقنيطرة  سال  - 11160  سال  

 ملغرب. 
و عين:

ياسين    ملعقو1   لسيد)ة(  حمد 
و عنو يه) (  القامة  م هاني 1 عمارة 
17 شقة رقم 1 طريق  لقنيطرة  سال  
)ة(  كمصفي  سال   ملغرب    11160

للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 البتد ئية بسال  بتاريخ 06 ماي 2021 

تحت رقم 36595.
932I

CSN MAROC

STE R.B CONSTRUCTION
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

CSN MAROC
 N° 1537 SOCOMA 1

 MARRAKECH ، 40150،
MARRAKECH MAROC

 STE R.B CONSTRUCTION
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي مركز 

 لخميس جماعة تيديلي مسفيوة 
 يت  ورير  لحوز  - 12085 مر كش 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
111913

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   28
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.R.B CONSTRUCTION
أعما1   : بإيجاز  غرض  لشركة 

مختلفة أو  لبناء.
تجارة.

إد رة عمليات  لخدمات  لتجارية..
مركز   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
مسفيوة  تيديلي  جماعة   لخميس 
مر كش   12085  -  يت  ورير  لحوز  

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
رأسما1  لشركة:   مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : بوملان   لسيد  بر هيم 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  بوملان   لسيد  بر هيم 

قصر  يت يحيى  لنيف تنغير 52152 

تنغير  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو يه) (  بوملان   لسيد  بر هيم 

قصر  يت يحيى  لنيف تنغير 52152 

تنغير  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   18 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 121107.

933I

EXPERTS CONSULTANTS DU DETROIT

  BLUE N&R

بلو اين اي ار
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 EXPERTS CONSULTANTS DU

DETROIT

90 شارع يوسف إبن تاشفين رقم 

85 ، 90000، طنجة  ملغرب

BLUE N&R  بلو  ين  ي  ر شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 14،16و 

18 زيتقة  لقصبة  - 90000 طنجة 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

116173

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 ماي   05

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 BLUE  :  إلقتضاء بمختصر تسميتها 

N&R  بلو  ين  ي  ر.

غرض  لشركة بإيجاز :  لفندقة و 

 ملطاعم .

عنو ن  ملقر  الجتماعي : 14،16و 
طنجة   90000  - زيتقة  لقصبة    18

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 50.000 رأسما1  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد نعام  لشودري  :  25 حصة 

بقيمة 1.000 درهم للحصة .

جلون  لتويمي  بن  ر�سى   لسيد 

درهم   1.000 بقيمة  حصة   25   :

للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  نعام  لشودري    لسيد 

كريمة  تجزئة  فاسكون  سكو  شارع 

90000 طنجة  ملغرب.

جلون  لتويمي  بن  ر�سى   لسيد 
عنو يه) ( زيقة  لجبهة  لوطنية ،رقم 

2  90000 طنجة  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو يه) (  نعام  لشودري    لسيد 

كريمة  تجزئة  فاسكون  سكو  شارع 

90000 طنجة  ملغرب

جلون  لتويمي  بن  ر�سى   لسيد 
عنو يه) ( زيقة  لجبهة  لوطنية ،رقم 

2  90000 طنجة  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   18 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 212136.

931I

Cabinet LAMRINI HADI

MARCORY IMMOBILIERE 
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

Cabinet LAMRINI HADI

18,شارع إبن سينا  لناضور ، 

62000،  لناضور  ملغرب

 MARCORY IMMOBILIERE 

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد



11325 الجريدة الرسميةعدد 5666 - 21 شو 1 1112 )2 يوييو 2021) 

وعنو ن مقرها  إلجتماعي حي 

بويز رز ن  لناضور - 62673 

 لناظور  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

22099

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2020 دجنبر   25

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.MARCORY IMMOBILIERE

:  النعاش  بإيجاز  غرض  لشركة 

 لعقاري ; بيع  ألر �سي.

حي   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

بويز رز ن  لناضور - 62673  لناظور 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد أقليع أحمد :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  أحمد  أقليع   لسيد 

109 22 شارع ديمينين ماركت ليز ليل 

59520 ليل فرنسا.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو يه) (  أحمد  أقليع   لسيد 

109 22 شارع ديمينين ماركت ليز ليل 

59520 ليل فرنسا

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 البتد ئية بالناضور  بتاريخ 07 يناير 

2021 تحت رقم 52.

935I

comptafine

121IMMO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

comptafine
 rue fnedeq ، 20230، 1

casablanca maroc
121IMMO شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي 56 شارع 
موالي يوسف   طابق 3  لشقة 11 - 

20230  لد ر  لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

503119
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 ماي   07
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.121IMMO
:  لترويج  بإيجاز  غرض  لشركة 

 لعقاري.
عنو ن  ملقر  الجتماعي : 56 شارع 
موالي يوسف   طابق 3  لشقة 11 - 

20230  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 ISWA HOLDING :  500 لشركة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 لشركة HGS  :  500 حصة بقيمة 

100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 ISWA HONDING  لشركة 
عنو يه) (  لد ر  لبيضاء 20230  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.
عنو يه) (  لد ر   HGS  لشركة 
20230  لد ر  لبيضاء   لبيضاء 

 ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 
ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد يوفل خبازي عنو يه) ( 15 
شارع دي الرديش ، بولو 20230  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب
 لسيد أنس بنجلون زهر عنو يه) ( 
و حة  شارع   ،  2 سامية  تجزئة   ،  56
 لنخيل 20230  لد ر  لبيضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 19 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 778767.
936I

BOUKRAA CONSULTATION JURIDIQUE

DAHA & ABDI CAR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 BOUKRAA CONSULTATION
JURIDIQUE

حي  لفتح ساحة  لنيل رقم 60 
 لعيون ، 70000،  لعيون  ملغرب
DAHA & ABDI CAR شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي حي خط 

 لرملة 2 زيقة  لقايد  لناجم رقم 17 
 لعيون - 70000  لعيون  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

36619
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 ماي   17
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 DAHA : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.& ABDI CAR
كر ء   : بإيجاز  غرض  لشركة 

 لسيار ت.
: حي خط  عنو ن  ملقر  الجتماعي 
 لرملة 2 زيقة  لقايد  لناجم رقم 17 

 لعيون - 70000  لعيون  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 50.000   : رقيبي  ياسين   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 50.000   : جما1  لعبدي   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

بقيمة   500  : ياسين رقيبي   لسيد 

100 درهم.

 لسيد جما1  لعبدي : 500 بقيمة 

100 درهم.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  رقيبي  ياسين   لسيد 
زيقة 2 رقم 21 حي  لوحدة 2  لعيون 

70000  لعيون  ملغرب.

عنو يه) (  جما1  لعبدي   لسيد 
زيقة  تار رقم 05 حي خط  لرملة 01 

 لعيون 70000  لعيون  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو يه) (  رقيبي  ياسين   لسيد 
زيقة 2 رقم 21 حي  لوحدة 2  لعيون 

70000  لعيون  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   17 بتاريخ  بالعيون    البتد ئية 

2021 تحت رقم 1525.

937I

ELECTROSABAK SARL

ELECTROSABAK SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

ELECTROSABAK SARL

 MADCHAR AIN DALIA

 SEGHIRA. COMMUNE

 AOUAMA - BP N° 10221

 AGENCE 20 AOUT POSTE

 MAROC ، 90000، TANGER

MAROC

ELECTROSABAK SARL شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي  لز ودية 
زيقة 11 رقم 6 - 90000 طنجة 

 ملغرب  .
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تحويل   ملقر  الجتماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.13217

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

 ملؤرخ في 16 مارس 2021 تم  تحويل  

من  للشركة   ملقر  الجتماعي  لحالي 
 90000  -  6 رقم   11 زيقة  » لز ودية 

طنجة  ملغرب  » إلى »مدشرعين د لية 
وكالة   10221 رقم  ص.ب.   لصغيرة. 

 90000  - بريد  ملغرب  غشت   20

طنجة   ملغرب  ».

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

أبريل   23 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 211618.

938I

TH CONSULTING

FIR HOUSE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

TH CONSULTING

 26BD BRAHIM ROUDANI

 N°8 CASABLANCA ، 20060،

CASABLANCA MAROC

FIR HOUSE شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 301 شارع 

 بر هيم  لرود ني  قامة  لشفاء 

 لطابق  لخامس  لشقة رقم 10 

معاريف - 20390  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

503211

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   27

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 FIR  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.HOUSE
شر ء   : بإيجاز  غرض  لشركة 
وتأجير جميع  لعقار ت- لترويج  وبيع 

 لعقاري.
 301  : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
شارع  بر هيم  لرود ني  قامة  لشفاء 
 10 رقم   لطابق  لخامس  لشقة 
20390  لد ر  لبيضاء   - معاريف 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : سليم  لظافر   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد سليم  لظافر عنو يه) ( حي 
 79 رقم  زيقة  لهدهد  أوالد  بر هيم 

62000  لناظور  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد سليم  لظافر عنو يه) ( حي 
 79 رقم  زيقة  لهدهد  أوالد  بر هيم 

62000  لناظور  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 18 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 778165.

939I

YATEK AUDIT & CONSEIL SARL AU

 MAGHRIAFRIQUE
IMMOBILIERE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تحويل  لشكل  لقايوني للشركة

 YATEK AUDIT & CONSEIL SARL
AU

 IMMEUBLE 101 N° 3
 LOTISSEMENT IGUIDER

 2 ROUIDATE ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 MAGHRIAFRIQUE
 IMMOBILIERE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
و عنو ن مقرها  الجتماعي  ملسيرة 1 

A رقم 93 - 10000 مر كش .
تحويل  لشكل  لقايوني للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.31179
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
2021 تم تحويل  09 فبر ير   ملؤرخ في 
 لشكل  لقايوني للشركة من »شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة« إلى »شركة 
ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد«.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   10 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 5815.
910I

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

RUMEP TESTING
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 L›ORIENTATION DE
COMPTABILITE

 N°.5 RUE ABOU TAIB
 ELMOUTANABI LOTS WALILI
 AV DES F.A.R BUREAU N°.12

FES ، 30000، FES MAROC
RUMEP TESTING شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع 
عبد لكريم  لخطابي عمارة  بن 
مو�سى  لكو ش  لطابق 2 فاس - 

30000 فاس  ململكة  ملغربية
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

67817
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   09
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.RUMEP TESTING

 : بإيجاز  غرض  لشركة 
ورشة  الصالح  لصناعي  تشغيل 
-  لفحص  -  إلستشار ت  إلد رية 
 - صناعة  لطير ن  في  و  إلختبار ت 

مهندس  ستشاري.
شارع   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
عمارة  بن  عبد لكريم  لخطابي 
 - فاس   2 مو�سى  لكو ش  لطابق 

30000 فاس  ململكة  ملغربية.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : شهاب  عبدهللا   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
500 حصة    : و ئل  بنيس   لسيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو يه) (  شهاب  عبدهللا   لسيد 
حي كريمة زيقة  لولجة رقم 100 سال 

11050 سال  ململكة  ملغربية.
 8 عنو يه) (  بنيس  و ئل   لسيد 
تجزءة  ريسطو  يموز ر فاس 30000 

فاس  ململكة  ملغربية.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (  شهاب  عبدهللا   لسيد 
حي كريمة زيقة  لولجة رقم 100 سال 

11050 سال  ململكة  ملغربية
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 لتجارية بفاس  بتاريخ 17 ماي 2021 

تحت رقم 2312.

911I

STE FIDUCONFIANCE

GEOVOIRIE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

STE FIDUCONFIANCE
 Imm 116, Bureaux Nada, Appt
 9, Bd Med V, V.N, Fès ، 30000،

FES MAROC
GEOVOIRIE  شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
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وعنو ن مقرها  إلجتماعي متجر 

 ملوجود بالطابق  الر�سي حي كريو 
رقم 217 مكرر بلوك A زو غة فاس  

- 30000 فاس  ملغرب 

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

66895

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 فبر ير   09

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. GEOVOIRIE
مقاو1   : بإيجاز  غرض  لشركة 
- مقاو1   الشغا1  ملختلفة   و  لبناء 

 لزر عة  و صياية  لحد ئق و  لشو رع 

متجر   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

كريو  حي  بالطابق  الر�سي   ملوجود 
فاس   زو غة   A بلوك  مكرر   217 رقم 

- 30000 فاس  ملغرب .

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد عبد  لكريم  ملر بط  :  300 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 لسيد عبد  لحق مغر وي  :  350 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 350   : بسكومة    لسيد  لطاهر 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عبد  لكريم  ملر بط    لسيد 

عنو يه) ( دو ر لدخان و د  مليل تازة  

35000 تازة   ملغرب .
مغر وي   عبد  لحق   لسيد 

تجزئة  ملامويية  قامة   19 عنو يه) ( 
02  لطابق  الو1  شقة   لقرويين 

فاس   30000 فاس   صفرو  طريق 

 ملغرب.

 لسيد  لطاهر بسكومة  عنو يه) ( 
زو غة  حي  لوفاق   125 رقم  بلوك   

 لعليا فاس  30000 فاس  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد  لطاهر بسكومة  عنو يه) ( 
زو غة  حي  لوفاق   125 رقم  بلوك   

 لعليا فاس  30000 فاس  ملغرب
مغر وي   عبد  لحق   لسيد 
تجزئة  ملامويية  قامة   19 عنو يه) ( 
02  لطابق  الو1  شقة   لقرويين 
فاس   30000 فاس   صفرو  طريق 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
مارس   21 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2021 تحت رقم 1378/021.

912I

KAMAR BENOUNA

 STRATEGY INTERNTIONA
ش م م

إعالن متعدد  لقر ر ت

KAMAR BENOUNA
 RUE CHARAM ACHAYKH 31

، 20160، Casablanca MAROC
 STRATEGY INTERNTIONA
ذ ت  ملسؤولية  »شركة  م   م  ش 

 ملحدودة«
 52 مقرها  الجتماعي:  وعنو ن 
شارع  لزرقطوني  لطابق  لثالث 
مكتب رقم 23  - 20060  لد ر لبيضاء  

 ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

في  لسجل  لتجاري:  رقم  لتقييد 
.278257

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
 ملؤرخ في 03 ماي 2021

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 
قر ر رقم 1:  لذي ينص على مايلي: 
 600.000 من  ر سما1  في   لزيادة 

درهم  لى 1.200.000 درهم 
قر ر رقم 2:  لذي ينص على مايلي: 
من  و  لثامن  تغيير  لبند  لسابع 

 لقو يين 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

بند رقم 7:  لذي ينص على مايلي: 

ر سما1

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 10 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 777818.

913I

 ملركز  لجهوي لالستثمار لجهة  لعيون  لساقية 

 لحمر ء

EL ABBASSI BRO
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

 ملركز  لجهوي لالستثمار لجهة 

 لعيون  لساقية  لحمر ء

صندوق  لبريد 2266 ، 70000، 

 لعيون  ملغرب

EL ABBASSI BRO شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي حي  المان 

02 رقم 2571 بوجدور  - 71000  

بوجدور   ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

36127

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   08

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 EL  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.ABBASSI BRO

أعما1   : بإيجاز  غرض  لشركة 

وخدمات متنوعة

أعما1 مختلفة :

 ، ، و ألعما1  لفنية  بناء  لدولة   -

و ألشغا1  لعامة ، و آلبار ، وإمد د ت 

و لستائر   ، و لصرف  لصحي   ،  ملياه 

للمشاريع بجميع هذه  ألشكا1.

- صياية وإصالح  ملركبات و آلالت.

- بيع قطع غيار و صالح  الطار ت.

-  لنقل  لدولي. يقل  لبضائع 

و لجر فيت و لحجر و لرمل وغيرها

تنظيف   ، -  لتنظيف  إلد ري 

أيو عه  بجميع  ،  لتطهير   ملباني 

مكافحة   ، مكافحة  لحشر ت   ،

 لجرذ ن ، مكافحة  لبعوض.

و لتسويق  -  لصيد  لبحري 

و لتجارة و لتوزيع و لعمولة على هذه 

 ملنتجات.

- جميع أعما1  لبناء.

- جميع خدمات  لطاقة.

-  لسمسرة  لعقارية.

أيو ع  وجميع  تنظيم  ملعارض   -

 لفعاليات  لثقافية وغيرها.

تركيب   ، إيجار   ، بيع   ، تموين   -

جميع معد ت  لحفالت.

-  لنقل  لسياحي.

بأيو عها  وبيع  للحوم  شر ء   -

و ملنتجات  لغذ ئية بشكل عام.

مستحضر ت  وبيع  شر ء   -

 لتجميل.

و ملو د  وتركيب  ملعد ت  توريد   -

 لزر عية  ملائية.
يباتات  لتقاوى  سماد  شر ء   -

وكافة  ملدخالت  لزر عية.

تربية  وأدو ت  معد ت  توريد   -

 لنحل و لزر عة.

 لتفاوض  لعام:

- وسيط تجاري.

 ، )كهرباء  فو تير  لطاقة  توزيع   -

ماء وغيرها ...(

وتجارة  وتسويق  وبيع  شر ء   -

تتعلق  معد ت  أو  بند  أي  وتوزيع 

و لصرف  و ملياه  بأعما1  لكهرباء 

 لصحي.

تأثيث عام.
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- شر ء أو بيع أو تسويق أو تد و1 
أو عمولة أو توزيع أي قطعة أثاث أو 

معد ت.
 ملساحات  لخضر ء و لحضاية:

- جميع  ألعما1  ملتعلقة بالزر عة 
وكذلك  لعمل في  ملساحات  لخضر ء
وصياية  ملساحات  إنشاء   -

 لخضر ء
- زر عة وري  لنباتات  لحرجية

ومو د  منتجات  وشر ء  بيع   -
 لبستنة

تاجر مو د  لبناء و لتشييد:
وتجارة  وتسويق  وبيع  شر ء   -
وعمولة وتوزيع  لتجزئة لجميع  ملو د 

و ألصناف  ملعدة ألعما1  لبناء.
- صيدلية عامة.

- أعما1 إنشائية مختلفة.
-  لتعاقد من  لباطن بأشكاله.

أعما1  لتطوير؛  لصياية   -
و لنظافة.

وكذلك  أعما1  لدهايات  جميع   -
أعما1 تزيين  ملباني.

- تصنيع جميع مو د  لبناء.
-  عما1  لطوب و ملو سير وجميع 

مو د  لبناء.
 ستغال1  ملحجر:

-  ستغال1  ملحجر
و لحجر  و لح�سى  مقلع  لرمل   -

وغيرها.
- تصنيع وبيع  لطوب في  لتكتالت 

وفوهات  أليابيب.
 لتبريد و لتكييف:

وصياية  وإصالح  وتركيب  بيع   -
معد ت  لتبريد و لتكييف.

ومعد ت  كمبيوتر  أجهزة  تاجر 
مكتبية

و ألجهزة  أجهزة  لكمبيوتر  بيع   -
 ملكتبية

- إصالح وتركيب أجهزة  لكمبيوتر. 
كهربائي.

على  ستخد م  -  لتدريب 
 لحاسوب.

- تطوير  لبرمجيات وإنشاء  ملو قع 
 إللكترويية.

- تركيب  لشبكة.

- تصليح ماكينات  لتصوير.
مكتب توريد.  -

ومنتجات  لطباعة  -  لقرطاسية 
ومستلزمات  ملكاتب  ملختلفة.

- صياية وإصالح أجهزة  لكمبيوتر 
و لكهرباء و ألثاث  ملكتبي.

تسويق  ملستلزمات  لكهربائية   -
وتكنولوجيا  ملعلومات.

- مكتبة عامة.
- إنشاء هياكل  ملر قبة بالفيديو.

-  إلعالن بكافة أشكاله.
 ستير د و تصدير

-  ستير د وتصدير كافة  ألصناف 
و ملعد ت  ملتعلقة لغرض  لشركة.

تجارية  معاملة  أي   ، أعم  وبشكل 
أو صناعية أو مالية أو عقارية تتعلق 
بشكل مباشر أو غير مباشر باألشياء 
 ملحددة أعاله أو بأي أشياء مماثلة أو 

ذ ت صلة.
- تمثيل  لشركات  ملقيمة بالخارج.

 لنقل  لعام
فروعه  لبرية  بجميع  -  لنقل 
يقل  هو  و لجوية  لوطنية  و لبحرية 

دولي
-  لنقل  ملبرد

يقل  ملنتجات  لغذ ئية   -
و لدو جن و ملاشية و ألعالف

إلى  من  لوقود  يقل  لسو ئل   -
 لوقود  لبالستيكي وفتحات  ملنتجات 

 لنفطية
-  لنقل للتأجير أو  ملكافأة

 ، ،  لح�سى  ) لرمل  يقل  ملو د   -
 لردم  لتالي ، إلخ(

و آلالت  يقل  آلالت  يعتبر   -
و ملعد ت و ملو د مادة أولية

و ملنتجات  يقل  لبضائع   -
 لخشبية

من  يقل  ملعد ت  لخشبية   -
 لخشب

-  لنقل  لوطني و لدولي هو تجارة 
 لخضار و لفاكهة  لطازجة و ملعيشة 

منتج غذ ئي زر عي
-  لنقل  لسياحي مسافر

- يقل  ملنتجات  لزر عية  لغذ ئية
 لتفاوض  لعام:
- وسيط تجاري

وتجارة  وتسويق  وبيع  شر ء   -

وعمولة وتوزيع أي سلعة ومعد ت

 ألعما1  لبحرية

-  إلعالن بكافة أشكاله

تاجر  لسمك هو بائع سمك

تجهيز وتخزين  ملأكوالت  لبحرية

في  ملأكوالت  لبحرية   لتجارة 

و ملأكوالت  و لقشريات   ألسماك 

 لبحرية و ألعشاب  لبحرية هي منتج 

مماثل

 ملعالجة بالتجميد و لتعبئة ، يقع 

 ملنتجات  لبحرية وتجفيفها

أعماق  لبحار  لصيد  في   لصيد 

 لساحلي هو صيد حرفي

بيع  ملنتجات  لغذ ئية

- بيع جميع منتجات  أللبان متنوع

جميع  ملنتجات  لغذ ئية  بيع   -

بالجملة على  لدعامة

جميع  ملو د  لغذ ئية  بيع   -

 لتجارية

جميع  لجهات  في  -  لتسويق 

 لغذ ئية

 لنشاط  لسياحي
خدمات  لحجز و ألنشطة  ألخرى 

وأنشطة  لترويج   ، ذ ت  لصلة 

، وأنشطة  لدليل  لسياحي   لسياحي 

 ، وتوفير  ملعلومات  لسياحية   ،

 ، وخدمات  ملساعدة  لسياحية 

 ، للعروض  بيع  لتذ كر  وأنشطة 

و ألحد ث  لرياضية وجميع  ألحد ث 

وخدمات  لتباد1   ،  لترفيهية  ألخرى 

 ، و ألحد ث  لرياضية   ، بالوقت 

وخدمات  لحجز  ألخرى  ملتعلقة 

بالسفر ..

عنو ن  ملقر  الجتماعي : حي  المان 
  71000  - بوجدور    2571 رقم   02

بوجدور   ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 100   : محمد  لعبا�سي   لسيد 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  محمد  لعبا�سي   لسيد 

  71000 بوجدور    02 حي  المان 

بوجدور   ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو يه) (  محمد  لعبا�سي   لسيد 

  71000 بوجدور    02 حي  المان 

بوجدور   ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

أبريل   30 بتاريخ  بالعيون    البتد ئية 

2021 تحت رقم 1377/2021.

911I

cabinet aux services des affaires

 ANAS FIRST LIGHT

ARFOUD
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

cabinet aux services des affaires

 n° 99 rue my lhassan 1er

 etage erfoud ، 52200، erfoud

MAROC

  ANAS FIRST LIGHT ARFOUD

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي قصر 

 لعبادلة  ملعاضيد ع ص ز  رفود - 

52200  رفود  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

11865

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 ماي   03

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
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عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 ANAS : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

. FIRST LIGHT ARFOUD
بيع   : بإيجاز  غرض  لشركة 

وتركيب  لو زم  ملعلوماتية.
قصر   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
 - ز  رفود  ص  ع   لعبادلة  ملعاضيد 

52200  رفود  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : محمد   لسيد  لعوني 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو يه) (  محمد   لسيد  لعوني 
حي  لحمري  محمد  لزرقطوني  شارع 

 رفود 52200  رفود  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (  محمد   لسيد  لعوني 
حي  لحمري  محمد  لزرقطوني  شارع 

 رفود 52200  رفود  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 البتد ئية بالرشيدية  بتاريخ 18 ماي 

2021 تحت رقم 227.
915I

PACIOFIS

مارينا السعيدية
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

PACIOFIS
 BD.IDRISS AL AKBAR ET BD

 ALLAH BEN ABDELLAH IMM
 MAHDAOUI 3EME ÉTAGE

N°10، 60000، OUJDA MAROC
مارينا  لسعيدية شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي : شارع  بن 

مارين  قامة  لطلحاوي - 60000 
Oujda  ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.18831

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تقرر   2021 أبريل   15 في   ملؤرخ 

ذ ت  شركة  مارينا  لسعيدية  حل 

رأسمالها  مبلغ   ملسؤولية  ملحدودة 

مقرها  وعنو ن  درهم   100.000

مارين  قامة  شارع  بن   إلجتماعي 

Oujda  ملغرب   60000  -  لطلحاوي 

تحقيق  لغرض  الستحالة  يتيجة 

 الجتماعي للشركة.

و عين:

و  جما1   لطلحاوي   لسيد)ة( 

مارين  قامة  شارع  بن  عنو يه) ( 

وجدة  ملغرب   60000  لطلحاوي 

كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 

2021 وفي شاع  بن  أبريل   15 بتاريخ 

 60000  - مارين  قامة  لطلحاوي 

وجدة  ملغرب.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   11 بتاريخ  بوجدة    لتجارية 

2021 تحت رقم 1771.

916I

KAMAR BENOUNA

SECURANCE ش م م
إعالن متعدد  لقر ر ت

KAMAR BENOUNA

 RUE CHARAM ACHAYKH ، 31

20160، Casablanca MAROC

SECURANCE ش م م   »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مقرها  الجتماعي:  قامة كنزة  

11 زيقة عين يفرن رقم 2 بوركون  - 

20050  لد ر لبيضاء  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.90057

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 30 أبريل 2021

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 

قر ر رقم 1:  لذي ينص على مايلي: 

من   ستقالة  لسيد  ما1  لقادري 

 لتسير 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

بند رقم 0:  لذي ينص على مايلي: 

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 10 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 777819.

917I

KAMAR BENOUNA

 DENTSU AEGIS NETWORK

 MOROCCO
 ش م م د ت مساهم وحيد

إعالن متعدد  لقر ر ت

KAMAR BENOUNA

 RUE CHARAM ACHAYKH ، 31

20160، Casablanca MAROC

 DENTSU AEGIS NETWORK

MOROCCO  ش م م د ت مساهم 

وحيد »شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة ذ ت  لشريك  لوحيد«

وعنو ن مقرها  الجتماعي: 5 ملتقى 

شارع  لزرقطوني و زيقة جنيف - 

20590  لد ر لبيضاء  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.255515

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

تم  تخاذ   2021 مارس   21 في   ملؤرخ 

 لقر ر ت  لتالية: 

قر ر رقم 1:  لذي ينص على مايلي: 

 DENTSU« تغيير تسمية  لشركة   لى

« MOROCCO

قر ر رقم 2:  لذي ينص على مايلي: 

من  للمادة  لثالثة  وفقا   لتعديل 

 لقايون 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

بند رقم 0:  لذي ينص على مايلي: 

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 11 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 778056.

918I

إئتمايية BKM لإلرشاد ت

STE YOUBSHOP

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

حل شركة

إئتمايية BKM لإلرشاد ت

رقم 10 تجزئة  ملركز ورز ز ت ، 

15000، ورز ز ت  ملغرب

STE YOUBSHOP شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد)في طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إلجتماعي حي تكمي 

 لجديد  ترميكت  - 15000 ورز ز ت 

 ملغرب.

حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.6107

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

حل  تقرر   2021 مارس   15 في   ملؤرخ 

ذ ت  محدودة  مسؤولية  ذ ت  شركة 

  STE YOUBSHOP  لشريك  لوحيد 

درهم   100.000 رأسمالها  مبلغ 

تكمي  حي  مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 

15000 ورز ز ت   -  لجديد  ترميكت  

 ملغرب يتيجة 1 :  زمة جائحة كورويا.

و حدد مقر  لتصفية ب حي تكمي 

15000 ورز ز ت   -  لجديد  ترميكت  

 ملغرب. 

و عين:

 لسيد)ة( جميلة  يوب و عنو يه) ( 

 15000 ترميكت   تكمي  لجديد   حي 

ورز ز ت  ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 البتد ئية بورز ز ت  بتاريخ 26 مارس 

2021 تحت رقم 202.

919I
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 ملركز  لجهوي لالستثمار لجهة  لعيون  لساقية 

 لحمر ء

SIDI BRO
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 ملركز  لجهوي لالستثمار لجهة 
 لعيون  لساقية  لحمر ء

صندوق  لبريد 2266 ، 70000، 
 لعيون  ملغرب

SIDI BRO شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي حي موالي 
عبد هللا زيقة  لوطية رقم 102 

بوجدور - 71000  بوجدور   ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
36129

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   30
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 SIDI  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.BRO
أعما1   : بإيجاز  غرض  لشركة 

وخدمات متنوعة
أعما1 مختلفة :

 ، ، و ألعما1  لفنية  بناء  لدولة   -
و ألشغا1  لعامة ، و آلبار ، وإمد د ت 
و لستائر   ، و لصرف  لصحي   ،  ملياه 

للمشاريع بجميع هذه  ألشكا1.
- صياية وإصالح  ملركبات و آلالت.
- بيع قطع غيار و صالح  الطار ت.
-  لنقل  لدولي. يقل  لبضائع 

و لجر فيت و لحجر و لرمل وغيرها
تنظيف   ، -  لتنظيف  إلد ري 
أيو عه  بجميع  ،  لتطهير   ملباني 
مكافحة   ، مكافحة  لحشر ت   ،

 لجرذ ن ، مكافحة  لبعوض.
و لتسويق  -  لصيد  لبحري 

و لتجارة و لتوزيع و لعمولة على هذه 
 ملنتجات.

- جميع أعما1  لبناء.
- جميع خدمات  لطاقة.

-  لسمسرة  لعقارية.
أيو ع  وجميع  تنظيم  ملعارض   -

 لفعاليات  لثقافية وغيرها.
تركيب   ، إيجار   ، بيع   ، تموين   -

جميع معد ت  لحفالت.
-  لنقل  لسياحي.

بأيو عها  وبيع  للحوم  شر ء   -
و ملنتجات  لغذ ئية بشكل عام.

مستحضر ت  وبيع  شر ء   -
 لتجميل.

و ملو د  وتركيب  ملعد ت  توريد   -
 لزر عية  ملائية.

يباتات  لتقاوى  سماد  شر ء   -
وكافة  ملدخالت  لزر عية.

تربية  وأدو ت  معد ت  توريد   -
 لنحل و لزر عة.

- وسيط تجاري مفاوضة عامة.
 ، )كهرباء  فو تير  لطاقة  توزيع   -

ماء وغيرها ...(
وتجارة  وتسويق  وبيع  شر ء   -
تتعلق  معد ت  أو  بند  أي  وتوزيع 
و لصرف  و ملياه  بأعما1  لكهرباء 

 لصحي.
تأثيث عام

- شر ء أو بيع أو تسويق أو تد و1 
أو عمولة أو توزيع أي قطعة أثاث أو 

معد ت.
 ملساحات  لخضر ء و لحضاية:

- جميع  ألعما1  ملتعلقة بالزر عة 
وكذلك  لعمل في  ملساحات  لخضر ء
وصياية  ملساحات  إنشاء   -

 لخضر ء
- زر عة وري  لنباتات  لحرجية

ومو د  منتجات  وشر ء  بيع   -
 لبستنة

تاجر مو د  لبناء و لتشييد:
وتجارة  وتسويق  وبيع  شر ء   -
وعمولة وتوزيع  لتجزئة لجميع  ملو د 

و ألصناف  ملعدة ألعما1  لبناء.
- صيدلية عامة.

- أعما1 إنشائية مختلفة.
-  لتعاقد من  لباطن بأشكاله.

أعما1  لتطوير؛  لصياية   -
و لنظافة.

وكذلك  أعما1  لدهايات  جميع   -
أعما1 تزيين  ملباني.

- تصنيع جميع مو د  لبناء.
-  عما1  لطوب و ملو سير وجميع 

مو د  لبناء.
 ستغال1  ملحجر:

-  ستغال1  ملحجر
و لحجر  و لح�سى  مقلع  لرمل   -

وغيرها.
- تصنيع وبيع  لطوب في  لتكتالت 

وفوهات  أليابيب.
 لتبريد و لتكييف:

وصياية  وإصالح  وتركيب  بيع   -
معد ت  لتبريد و لتكييف.

ومعد ت  كمبيوتر  أجهزة  تاجر 
مكتبية

و ألجهزة  أجهزة  لكمبيوتر  بيع   -
 ملكتبية

- إصالح وتركيب أجهزة  لكمبيوتر. 
كهربائي.

على  ستخد م  -  لتدريب 
 لحاسوب.

- تطوير  لبرمجيات وإنشاء  ملو قع 
 إللكترويية.

- تركيب  لشبكة.
- تصليح ماكينات  لتصوير.

مكتب توريد.  -
ومنتجات  لطباعة  -  لقرطاسية 

ومستلزمات  ملكاتب  ملختلفة.
- صياية وإصالح أجهزة  لكمبيوتر 

و لكهرباء و ألثاث  ملكتبي.
تسويق  ملستلزمات  لكهربائية   -

وتكنولوجيا  ملعلومات.
- مكتبة عامة.

- إنشاء هياكل  ملر قبة بالفيديو.
-  إلعالن بكافة أشكاله.

IMPRT / تصدير
-  ستير د وتصدير كافة  ألصناف 

و ملعد ت  ملتعلقة لغرض  لشركة.
تجارية  معاملة  أي   ، أعم  وبشكل 
أو صناعية أو مالية أو عقارية تتعلق 
بشكل مباشر أو غير مباشر باألشياء 
 ملحددة أعاله أو بأي أشياء مماثلة أو 

ذ ت صلة.

- تمثيل  لشركات  ملقيمة بالخارج.

 لنقل  لعام

فروعه  لبرية  بجميع  -  لنقل 

يقل  هو  و لجوية  لوطنية  و لبحرية 

دولي

-  لنقل  ملبرد

يقل  ملنتجات  لغذ ئية   -

و لدو جن و ملاشية و ألعالف

إلى  من  لوقود  يقل  لسو ئل   -

 لوقود  لبالستيكي وفتحات  ملنتجات 

 لنفطية

-  لنقل للتأجير أو  ملكافأة

 ، ،  لح�سى  ) لرمل  يقل  ملو د   -

 لردم  لتالي ، إلخ(

و آلالت  يقل  آلالت  يعتبر   -

و ملعد ت و ملو د مادة أولية

و ملنتجات  يقل  لبضائع   -

 لخشبية

من  يقل  ملعد ت  لخشبية   -

 لخشب

-  لنقل  لوطني و لدولي هو تجارة 

 لخضار و لفاكهة  لطازجة و ملعيشة 

منتج غذ ئي زر عي

-  لنقل  لسياحي مسافر

- يقل  ملنتجات  لزر عية  لغذ ئية

 لتفاوض  لعام:
- وسيط تجاري

وتجارة  وتسويق  وبيع  شر ء   -

وعمولة وتوزيع أي سلعة ومعد ت

 ألعما1  لبحرية

-  إلعالن بكافة أشكاله

تاجر  لسمك هو بائع سمك

تجهيز وتخزين  ملأكوالت  لبحرية

في  ملأكوالت  لبحرية   لتجارة 

و ملأكوالت  و لقشريات   ألسماك 

 لبحرية و ألعشاب  لبحرية هي منتج 

مماثل

و لتعبئة  بالتجميد   ملعالجة 

وتنقع  ملأكوالت  وتجفيف  و لتغليف 

 لبحرية

أعماق  لبحار  لصيد  في   لصيد 

 لساحلي هو صيد حرفي

بيع  ملنتجات  لغذ ئية
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- بيع جميع منتجات  أللبان متنوع

جميع  ملنتجات  لغذ ئية  بيع   -

بالجملة على  لدعامة

جميع  ملو د  لغذ ئية  بيع   -

 لتجارية

جميع  لجهات  في  -  لتسويق 

 لغذ ئية

 لنشاط  لسياحي

خدمات  لحجز و ألنشطة  ألخرى 

وأنشطة  لترويج   ، ذ ت  لصلة 

، وأنشطة  لدليل  لسياحي   لسياحي 

 ، وتوفير  ملعلومات  لسياحية   ،

 ، وخدمات  ملساعدة  لسياحية 

 ، للعروض  بيع  لتذ كر  وأنشطة 

و ألحد ث  لرياضية وجميع  ألحد ث 

وخدمات  لتباد1   ،  لترفيهية  ألخرى 

 ، و ألحد ث  لرياضية   ، بالوقت 

وخدمات  لحجز  ألخرى  ملتعلقة 

بالسفر ..

عنو ن  ملقر  الجتماعي : حي موالي 

 102 رقم  زيقة  لوطية  هللا  عبد 

بوجدور - 71000  بوجدور   ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 100   : هيب  محجوب   لسيد 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (   هيب  محجوب   لسيد 

رقم 2325 حي  لعودة  لعيون 71000  

بوجدور   ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو يه) (   هيب  محجوب   لسيد 

رقم 2325 حي  لعودة  لعيون 71000  

بوجدور   ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

أبريل   30 بتاريخ  بالعيون    البتد ئية 

2021 تحت رقم 1381/2021.

950I

NADYMED

نادي ميد
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

NADYMED

 13RUE AHMED EL MAJJATI

 RES LES ALPES 1ER ETAGE

 N°8 MAARIF ، 20330،

CASABLANCA MAROC

يادي ميد شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 13 شارع 
أحمد  ملجاتي ألبيس   لدور  ألو1 

رقم 8  معاريف - 20330  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

199235

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   02

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

يادي   : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

ميد.

بيع   : بإيجاز  غرض  لشركة 

 ملعد ت  لطبية و لجر حية.

عنو ن  ملقر  الجتماعي : 13 شارع 

أحمد  ملجاتي ألبيس   لدور  ألو1 رقم 

20330  لد ر  لبيضاء   - معاريف    8

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد  لباز كما1 :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

 2 عنو يه) (  كما1   لسيد  لباز 
 10060 عبد  لليمون  محمد  شارع 

 لرباط  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 2 عنو يه) (  كما1   لسيد  لباز 
 10060 عبد  لليمون  محمد  شارع 

 لرباط  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 15 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

أبريل 2021 تحت رقم -.
951I

COMPTE A JOUR

PHYTO CAMPAMINTO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

COMPTE A JOUR
 AV SAKIA EL HAMRAE N° 13

 2EME ETG N° 4 NADOR ،
62000، NADOR MAROC

PHYTO CAMPAMINTO شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي سكتور 
مسعود بلوك 73 رقم 632 بوعرك - 

62000  لناظور  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

22157
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   27
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.PHYTO CAMPAMINTO
بيع   : بإيجاز  غرض  لشركة 

 ملنتوجات  لنياتية.
سكتور   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
632 بوعرك -  73 رقم  مسعود بلوك 

62000  لناظور  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 150   : سفيان  وسار   لسيد  
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

500 حصة    :  لسيد  سمير وسار 
بقيمة 100 درهم للحصة .

 لسيد سعيد  وسار :  350 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  سفيان  وسار   لسيد  
بوعرك   73 بلوك  مسعود  سكتور 

سلو ن 620000  لناظور  ملغرب.
عنو يه) (  سمير وسار   لسيد  
بوعرك   73 بلوك  مسعود  سكتور 

سلو ن 62000  لناظور  ملغرب.
عنو يه) (  سعيد  وسار   لسيد 
بوعرك   73 بلوك  مسعود  سكتور 

سلو ن 62000  لناظور  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (  سفيان  وسار   لسيد  
بوعرك   73 بلوك  مسعود  سكتور 

سلو ن 62000  لتاظور  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   17 بتاريخ  بالناضور    البتد ئية 

2021 تحت رقم 992.
952I

TH CONSULTING

HYPERPACK
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

TH CONSULTING
 26BD BRAHIM ROUDANI

 N°8 CASABLANCA ، 20060،
CASABLANCA MAROC
HYPERPACK شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي 301 شارع 

 بر هيم  لرود ني  قامة  لشفاء 
 لطابق  لخامس  لشقة رقم 10 
معاريف - 20390  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب
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تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
503151

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   27
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.HYPERPACK
:  ستير د  بإيجاز  غرض  لشركة 
وتجارة  لجملة  وتصنيع  وتصدير 
منتجات  لجميع  وشبه  لجملة  
وجميع  ملنتجات  ملرتبطة   لتغليف 

بالتغليف 
و  عمليات  الستير د  جميع 

 لتصدير و  لتجارة.
 301  : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
شارع  بر هيم  لرود ني  قامة  لشفاء 
 10 رقم   لطابق  لخامس  لشقة 
20390  لد ر  لبيضاء   - معاريف 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
331 حصة    :  لسيد  كين عزر ن 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 333   : بنلحسن  مردو�سي   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 لسيد مييريان حز ن :  333 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 12 عنو يه) (  كين عزر ن   لسيد  
زيقة عين حرودة  لطابق 6  لشقة 23 
20360   لد ر  لبيضاء  حي  لر سين  

 ملغرب.
بنلحسن  مردو�سي   لسيد 
محمد  شارع  لدكتور   6 عنو يه) ( 
20050  لد ر  بوركون   لسجلما�سي 

 لبيضاء  ملغرب.

 2  لسيد مييريان حز ن عنو يه) ( 
زيقة سيدي  بر هيم طابق 5  20050 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو يه) (   عزر ن  كين   لسيد  
زيقة عين حرودة  لطابق 6  لشقة 23 

20360   لد ر  لبيضاء  حي  لر سين  

 ملغرب

 2  لسيد مييريان حز ن عنو يه) ( 
زيقة سيدي  بر هيم طابق 5  20050 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 19 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 778769.

953I

KARIMI CONSEIL

ASAAD EVENTO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

KARIMI CONSEIL

19 زيقة جبل هابري  لخيام 2 ، 

80000،  كادير  ملغرب

ASAAD EVENTO شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية(

وعنو ن مقرها  إلجتماعي زيقة 676 
رقم 8  لخيام 2  - 80000  كادير 

 ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.31351

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

حل  تقرر   2020 يوييو   10 في   ملؤرخ 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 

رأسمالها  مبلغ    ASAAD EVENTO

مقرها  وعنو ن  درهم   100.000
8  لخيام  رقم   676 زيقة   إلجتماعي 

2  - 80000  كادير  ملغرب يتيجة 1 : 

 سباب  قتصادية و مالية.

و حدد مقر  لتصفية ب زيقة 676 
80000  كادير   -   2 8  لخيام  رقم 

 ملغرب. 

و عين:

و  صابري   لسيد)ة(  حمد  
رقم  محمد  لوالتي  زيقة  عنو يه) ( 

80000  كادير  ملغرب   2 18  لخيام 

كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
يوليوز   09 بتاريخ  باكادير    لتجارية 

2020 تحت رقم 91039.

951I

COMPTE A JOUR

 TRANSPORT
 FRIGORIFIQUES
INTERNATIONAL

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

COMPTE A JOUR

 AV SAKIA EL HAMRAE N° 13

 2EME ETG N° 4 NADOR ،

62000، NADOR MAROC

 TRANSPORT FRIGORIFIQUES

INTERNATIONAL شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي حي 

عريضسكتور 2 زيقة 163 - 62000 

 لناظور  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

22163

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 مارس   20

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 
 TRANSPORT FRIGORIFIQUES

.INTERNATIONAL
غرض  لشركة بإيجاز : يقل  لسلع 

للغير.
حي   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
 62000 -  163 زيقة   2 عريضسكتور 

 لناظور  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : بالبشير  هشام   لسيد  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو يه) (  بالبشير  هشام   لسيد  

 لناظور 62000  لناظور  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (  بالبشير  هشام   لسيد  

 لناظور 62000  لناظور  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   17 بتاريخ  بالناضور    البتد ئية 

2021 تحت رقم 989.

955I

KARIMI CONSEIL

JOKER ENVIRONMENT
إعالن متعدد  لقر ر ت

KARIMI CONSEIL
19 زيقة جبل هابري  لخيام 2 ، 

80000،  كادير  ملغرب
JOKER ENVIRONMENT »شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة«
وعنو ن مقرها  الجتماعي: كر ج رقم 
225  لتجزئة  لعسكرية بنسركاو 
 كادير - 80000  كادير  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.16551
بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
تم  تخاذ   2021 أبريل   17 في   ملؤرخ 

 لقر ر ت  لتالية: 
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على  ينص  1:  لذي  رقم  قر ر 
تعيين  لسيد  لجيش  مايلي: 

عبد لحق,كمسير إضافي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
بند رقم ال �سيء:  لذي ينص على 

مايلي: ال �سيء
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
أبريل   28 بتاريخ  باكادير    لتجارية 

2021 تحت رقم 99321.

956I

FOUZMEDIA

H. A. PRODECT « Sarl-au
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
H. A. PRODECT « Sarl-au شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد)في طور  لتصفية(
وعنو ن مقرها  إلجتماعي 32 زيقة 
معمورة رقم 2  - 11000  لقنيطرة 

 ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.18591

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
حل  تقرر   2021 يناير   21 في   ملؤرخ 
ذ ت  محدودة  مسؤولية  ذ ت  شركة 
 H. A. PRODECT  لشريك  لوحيد 
 100.000 رأسمالها  مبلغ    « Sarl-au
مقرها  إلجتماعي  وعنو ن  درهم 
 11000  -   2 رقم  معمورة  زيقة   32
حل   :  1 يتيجة   لقنيطرة  ملغرب 

 لشركة  ملسبق.
و حدد مقر  لتصفية ب 32 زيقة 
لقنيطرة   11000  -   2 رقم  معمورة 

 ملغرب. 
و عين:

 لسيد)ة( عبد لر فيع   حد وي  و 
كمصفي  إيطاليا   ---  --  --- عنو يه) ( 

)ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 البتد ئية بالقنيطرة  بتاريخ 29 يناير 

2021 تحت رقم 1127.
957I

FOUZMEDIA

»QUALIDOT«
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
»QUALIDOT« شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي 59 إقامة 
موالي عبد  لعزيز شارع موالي عبد 
 لعزيز رقم 1،  لقنيطرة. - 11000 

 لقنيطرة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

60601
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   21
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.»QUALIDOT«
تهدف   : بإيجاز  غرض  لشركة 
 لشركة أساسا  لى :  ستشارة  لتسيير 

ومر قبة  لجودة ؛
جميع  لعمليات  عامة،  وبصفة 
 لتجارية،  لصناعية،  ملالية  لعقارية 
منقولة  ملرتبطة  أو  لغير   ملنقولة 
مباشرة  غير  أو  مباشرة  بصفة 
باألهد ف  ملحددة أعاله أو بأي هدف 

آخر يعطي أفضلية لتطور  لشركة.
عنو ن  ملقر  الجتماعي : 59 إقامة 
عبد  موالي  عبد  لعزيز شارع  موالي 

 11000  - 1،  لقنيطرة.  رقم   لعزيز 
 لقنيطرة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  كوثر  لر ي�سي   لسيدة 
10 زيقة هارون  لرشيد عمارة أ شقة 

2 11000  لقنيطرة  ملغرب.
 لسيد حكيم  مضاري        عنو يه) ( 

---- 11000  لقنيطرة  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (  كوثر  لر ي�سي   لسيدة 
10 زيقة هارون  لرشيد عمارة أ شقة 

2 11000  لقنيطرة  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
12 ماي   البتد ئية بالقنيطرة  بتاريخ 

2021 تحت رقم -.

958I

STE CROWN CONSULTING SARL

STE BREAK RESTO SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 STE CROWN CONSULTING
SARL

 ANGLE RUE ALGERIE N°02
 ET RUE HAJRAT NEKOUR

 N°166,3EME ETAGE
 B,ALHOCEIMA ، 32000،

ALHOCEIMA MAROC
 STE BREAK RESTO SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي كر ج 
بشارع  لحسن  لثاني رقم 27  - 

32000  لحسيمة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
3367

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقايون  تم   2021 ماي   06

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.BREAK RESTO SARL AU

غرض  لشركة بإيجاز : مقهى 

مطعم

ممون  لحفالت .

كر ج   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

 -   27 رقم  بشارع  لحسن  لثاني 

32000  لحسيمة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : أخيار   رمزي   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 لسيد رمزي أخيار  : 1000 بقيمة 

100 درهم.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  أخيار   رمزي   لسيد 

أهل  إقامة  شارع  ملحمدية  ملصلى 

 لخير بلوك 1 طابق 1 شقة 2 93000 

تطو ن  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو يه) (  أخيار   رمزي   لسيد 

أهل  إقامة  شارع  ملحمدية  ملصلى 

 لخير بلوك 1 طابق 1 شقة 2 93000 

تطو ن  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 البتد ئية بالحسيمة  بتاريخ 19 ماي 

2021 تحت رقم 537.

959I
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BOUKHRIS &ASSOCIES

PROMILSA

شركة  ملساهمة

تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

PROMILSA

شركة مساهمة

  درهم 800.000 رأسمالها

شارع   216 مقرها  الجتماعي 

 لزرقطوني،  لد ر  لبيضاء

 RC n° 172821 – IF N°

18557009

مجلس  الد رة  محضر  بموجب 

 ،2020 يوليوز   01 بتاريخ   ملنعقد 

تقرر ما يلي:

للشركة  يقل  ملقر  الجتماعي   -

شارع  لحسن  لثاني  لد ر   123 من 

شارع  لزرقطوني   216  لبيضاء  لى 

 لد ر  لبيضاء.

محضر  لجمع  لعام  بموجب 

مارس   19 بتاريخ   الستثنائي  ملنعقد 

2021، تقرر ما يلي:

من  قر ر  ملتخذ  على  -  ملصادقة 

في  جتماعها  مجلس  الد رة  قبل 

 2020 يوليوز  فاتح  بتاريخ   ملنعقد 

بنقل  ملقر  الجتماعي للشركة.

من  لنظام   1 تحيين  لفصل   -

 ألسا�سي للشركة.

-  لحل  ملستبق للشركة.

باملقر  مقر  لتصفية  تحديد   -

شارع   216 للشركة   الجتماعي 

 لزرقطوني  لد ر  لبيضاء.

جوهرتي  كوثر  تعيين  لسيدة   -

كمصفية للشركة.

بالسجل  تم  إليد ع  لقايوني 

لدى  ملحكمة  لتجارية   لتجاري 

 778106 عدد  تحت  بالد ر  لبيضاء 

بتاريخ 12 ماي 2021.

ملخص قصد  لنشر

960I

مستامنة تيمادير ش.م.م  ش.و

شركة ستور الرحال
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

مستامنة تيمادير ش.م.م  ش.و

حي لعري شيخ عمارة  لشفاء  لطابق 

 لر بع  لناظور، 62000،  لناظور 

 ملغرب

شركة ستور  لرحا1 شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي  والد 

بوطيب سكتور ب رقم 03  لناظور  

 لناظور 62000  لناظور  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

21653

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 فبر ير   15

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

: شركة  بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

ستور  لرحا1.

:  لتجارة  بإيجاز  غرض  لشركة 

 لغد ئية.

:  والد  عنو ن  ملقر  الجتماعي 

03  لناظور   رقم  ب  سكتور  بوطيب 

 لناظور 62000  لناظور  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : رحالي    لسيد  حمد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 لسيد  حمد رحالي  : 1000 بقيمة 

100 درهم.

و لعائلية   ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  رحالي    لسيد  حمد 
 62000 سلو ن  لناظور  حي  لوفاق 

 لناظور  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (  رحالي   لسيد  حمد 
 62000 سلو ن  لناظور  حي  لوفاق 

 لناظور  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   19 بتاريخ  بالناضور    البتد ئية 

2021 تحت رقم 01 مارس 2021.
961I

NOTAIRE

 DRISSIA TRANSFERT
SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

NOTAIRE
 ANGLE AVENUE JAMAL

 EDDINE AFRANI ET BD IBN
 TACHEFINE IMM. ABDALASS
 II ENTRE SOL BUREUA N° 25،

90000، TANGER MAROC
 DRISSIA TRANSFERT SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي 10 زيقة 
 حمد  ملقري 1.  ملعمورة قطعة  

19   لطابق  الر�سي  طنجة 90000 
طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
116177

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 مارس   15
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.DRISSIA TRANSFERT SARL AU

تحويل   : بإيجاز  غرض  لشركة 

 المو 1.

10 زيقة   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

قطعة   1.  ملعمورة   حمد  ملقري 

 90000 طنجة  19   لطابق  الر�سي  

طنجة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد يوفل  يت  لحوجاج :  100 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

يوفل  يت  لحوجاج   لسيد 

عنو يه) ( حي فاطمة  لزهر ء زيقة 21 

رقم 31 90000 طنجة  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

يوفل  يت  لحوجاج   لسيد 

عنو يه) ( حي فاطمة  لزهر ء زيقة 21 

رقم 31 90000 طنجة  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 لتجارية بطنجة  بتاريخ 18 ماي 2021 

تحت رقم 10611121011180.

962I

ديو ن  لخدمات

DAJAJ AL ANDALOUS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

ديو ن  لخدمات

شارع محمد  لخامس رقم 91 سيدي 

قاسم ، 16000، سيدي قاسم 

 ملغرب

DAJAJ AL ANDALOUS شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي  ملحل رقم 

15 شارع محمد  لخامس - 16000 

سيدي قاسم  ملغرب
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تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

28867

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   28

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 DAJAJ : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.AL ANDALOUS

مطعم   : بإيجاز  غرض  لشركة 

بسعر ثابت

ممون حفالت.

عنو ن  ملقر  الجتماعي :  ملحل رقم 

 16000  - محمد  لخامس  شارع   15

سيدي قاسم  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لسيد  بر هيم سايقهم 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد  بر هيم سايقهم عنو يه) ( 

تجزئة  لضحى فا1 فلوري ع 21 ط 2 

رقم 6 90060 طنجة  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد  بر هيم سايقهم عنو يه) ( 

تجزئة  لضحى فا1 فلوري ع 21 ط 2 

رقم 6 90060 طنجة  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 18 بتاريخ  قاسم   بسيدي   البتد ئية 

ماي 2021 تحت رقم 135.

963I

MILA MARRAKECH

MILA MARRAKECH
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

MILA MARRAKECH

 MARRAKECH MARRAKECH،

40000، MARRAKECH MAROC

MILA MARRAKECH شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي  بو ب 

مر كش عمارة 18  لطابق 2 شقة 13 

مر كش - 10000 مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

111917

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 ماي   19

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 MILA  :  إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.MARRAKECH

 : بإيجاز  غرض  لشركة 

 C A F E ; B A R ; R E S TA U RA N T ;

.TRAITEUR

:  بو ب  عنو ن  ملقر  الجتماعي 

مر كش عمارة 18  لطابق 2 شقة 13 

مر كش - 10000 مر كش  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

بنعليال  عبد  لخالق   لسيد 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

بنعليال  عبد  لخالق   لسيد 
عنو يه) (  قامة لوكارلطون  لطابق 2 
شقة 21 شارع  لحسن  لثاني 10000 

مر كش  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
بنعليال  عبد  لخالق   لسيد 
عنو يه) (  قامة لوكارلطون  لطابق 2 
شقة 21 شارع  لحسن  لثاني 10000 

مر كش  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   18 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 6085.
961I

mohammed boumzebra

ASSAFA SOLAIRE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

mohammed boumzebra
 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH
 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC
ASSAFA SOLAIRE شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي حي  بتسام 
شارع عال1 بن عبد هللا  لرقم 178 
 لطابق  لثاني - 23200  لفقيه بن 

صالح  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
1719

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 ماي   05
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.ASSAFA SOLAIRE

في  تاجر   : بإيجاز  غرض  لشركة 
مقاو1   -  ملعد ت   لطاقة  لشمسية 

في  لبناء-  الستير د و لتصدير.
حي   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
 بتسام شارع عال1 بن عبد هللا  لرقم 
23200  لفقيه   - 178  لطابق  لثاني 

بن صالح  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
رأسما1  لشركة:   مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد  ولهو حمزة :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو يه) (  حمزة   لسيد  ولهو 
بن  23200  لفقيه  بن صالح   لفقيه 

صالح  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (  حمزة   لسيد  ولهو 
بن  23200  لفقيه  بن صالح   لفقيه 

صالح  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
بتاريخ  صالح   بن  بالفقيه   البتد ئية 
18 ماي 2021 تحت رقم 111/2021.

965I

Société somicoc

 شركة أمبور إكسبور نيڭوس 
قاديس

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

Société somicoc
 Rue Abbas mssadi appt 2  VN

Fes، 30000، Fes Maroc
 شركة أمبور إكسبور ييڭوس 
قاديس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 65 

تجزئة  لسعادة س.دبغ عين  لنقبي  - 
30000 فاس  ملغرب.

تحويل   ملقر  الجتماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.56385
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بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
2021 تم  تحويل   21 أبريل   ملؤرخ في 
من  للشركة   ملقر  الجتماعي  لحالي 
»رقم 65 تجزئة  لسعادة س.دبغ عين 
إلى  فاس  ملغرب«   30000  -  لنقبي  
بوطاعة  جنان  22  لحي  لكبير  »رقم 
فاس    30000  - بوجيدة   سيدي 

 ملغرب«.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 لتجارية بفاس  بتاريخ 18 ماي 2021 

تحت رقم 2396/2021.
966I

FOUZMEDIA

 SHINY LIGHTING«
 »KENITRA

»SLK « باختصار
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 »SHINY LIGHTING KENITRA«

باختصار » SLK« شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 60 ز وية 
سعد زغلو1 وشارع  المام علي متجر 
رقم 3،  - 11000  لقنيطرة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
60603

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 ماي   07
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 
 »SHINY LIGHTING KENITRA«

.»SLK « باختصار
تجارة   : بإيجاز  غرض  لشركة 

جميع  الدو ت و ملو د  لكهربائية ؛
جميع  ملنشئات  و يجاز  در سة 
،  الشغا1  لكهربائية   لكهربائية 

و  لتوتر   BT ) لتوتر  ملنخفض 

(HTو  لتوتر  لعالي MT ملتوسط 

جميع  لعمليات  عامة،  وبصفة 

 لتجارية،  لصناعية،  ملالية  لعقارية 

منقولة  ملرتبطة  أو  لغير   ملنقولة 

مباشرة  غير  أو  مباشرة  بصفة 

باألهد ف  ملحددة أعاله أو بأي هدف 

آخر يعطي أفضلية لتطور  لشركة.

عنو ن  ملقر  الجتماعي : 60 ز وية 

سعد زغلو1 وشارع  المام علي متجر 

رقم 3،  - 11000  لقنيطرة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  ضفور   أمينة   لسيد 

س  1  ملغرب  لعربي  شقة   1 عمارة 

11000  لقنيطرة  ملغرب.

عنو يه) (  يوسف  دبيش   لسيد 

--- 11000  لقنيطرة  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو يه) (  ضفور   أمينة   لسيد 

س  1  ملغرب  لعربي  شقة   1 عمارة 

11000  لقنيطرة  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

12 ماي   البتد ئية بالقنيطرة  بتاريخ 

2021 تحت رقم -.

967I

sofoget

TROUKASTI CAR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

TROUKASTI CAR شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية(

وعنو ن مقرها  إلجتماعي    لقنيطرة 
شارع محمد  لخامس إقامة 127 

 لطابق 2 شقة 2   11000   لقنيطرة  
 ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.10971
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
حل  تقرر   2020 يويبر   10 في   ملؤرخ 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
رأسمالها  مبلغ    TROUKASTI CAR
مقرها  وعنو ن  درهم   100.000
محمد  شارع   إلجتماعي    لقنيطرة 
2 شقة  127  لطابق  إقامة   لخامس 
2   11000   لقنيطرة   ملغرب يتيجة 

1 :  زيادة خسائر  لشركة.
و حدد مقر  لتصفية ب   لقنيطرة 
 127 إقامة  محمد  لخامس  شارع 
 لطابق 2 شقة 2 - 11000   لقنيطرة 

 ملغرب. 
و عين:

 لسيد)ة(  عبد لرحيم    لسعليتي 
عنو يه) (  لقنيطرة  و   لتروكاستي 
كمصفي  11000  لقنيطرة  ملغرب 

)ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
17 ماي   البتد ئية بالقنيطرة  بتاريخ 

2021 تحت رقم 82111.
968I

GLOBE FIDUCIAIRE

CT VIBES
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

GLOBE FIDUCIAIRE
11  شارع  لزرقطوني  لطابق 9 رقم 
18 ، 20100،  لد ر  لبيضاء  ملغرب
CT VIBES  شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي 10 شارع 

 لحرية  لطابق 3 رقم 5  لد ر 
 لبيضاء - 20000  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.118713

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تعيين  تم   2021 فبر ير   22 في   ملؤرخ 

للشركة  لسيد)ة(  جديد  مسير 

طنطاوي شيماء  كمسير وحيد

تبعا لقبو1  ستقالة  ملسير.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 30 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 776531.

969I

MARCHICA CONSEIL

CHANDEG
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

MARCHICA CONSEIL

11 ، شارع طوكيو،  لطابق 1، شقة 

1،  لناظور. ، 62000،  لناظور 

 ملغرب

CHANDEG شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي تجزئة 

 لبستان،رقم 382 ، لناظور. - 

62000  لناظور  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

22117

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   21

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.CHANDEG
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غرض  لشركة بإيجاز :  ملطعم
بيتزيريا
مثلجة.

تجزئة   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
 - ، لناظور.   382  لبستان،رقم 

62000  لناظور  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 10.000 رأسما1  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد  سامة صبار :  100 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو يه) (  صبار   لسيد  سامة 
شارع عباس محمود  لعقاد ،رقم 21، 

 لناظور. 62000  لناظور  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (  صبار   لسيد  سامة 
شارع عباس محمود  لعقاد ،رقم 21، 

 لناظور. 62000  لناظور  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 البتد ئية بالناضور  بتاريخ 01 أبريل 

2021 تحت رقم 907.
970I

FISCALITY CONSULTING CENTER

TEC INFO FREE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رأسما1  لشركة

 FISCALITY CONSULTING
CENTER

 AV  PRINCE MY ABDELLAH
 AHLAM B IMM 38  3EME

 ETAGE  APPT 13 MARRAKECH
 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc
TEC INFO FREE شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي متجر 
27 ، إقامة C1 ، مجمع يوسف بن 
تاشفين ، شارع موالي عبد هللا ، 
مر كش - 10000 مر كش  ملغرب.

رفع رأسما1  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.36189
قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
رفع  تم   2021 ماي   05 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسما1  لشركة 
 10.000« من  أي  درهم«   90.000«
عن  درهم«   100.000« إلى  درهم« 
أو  أرباح  أو  إدماج  حتياطي    : طريق 

عالو ت إصد ر في رأس  ملا1.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   19 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 121131.
971I

 ئتمايية زهير

SOUFELE
إعالن متعدد  لقر ر ت

 ئتمايية زهير
زيقة  بن عائشة عمارة باريس 

 لطابق  لتالت مكتب رقم 11 كيليز 
مر كش ، 10000، مر كش  ملغرب
SOUFELE »شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة«
وعنو ن مقرها  الجتماعي: عمارة 
 لسالم رقم 8 ملتقى شارع موالي 

عبد هللا و 11 يناير - 10000 مر كش 
 ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.11105
بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
تم  تخاذ   2020 دجنبر   30 في   ملؤرخ 

 لقر ر ت  لتالية: 
قر ر رقم 1:  لذي ينص على مايلي: 
بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
و ملسجل   30/12/2020 في   ملؤرخ 
رفع  تم   23/01/2021 في  بمر كش 
درهم   30000 من  رأسما1  لشركة  
 9700 بخلق  درهم   1000000  لى 
درهم   100 سهم  كل  قيمة  سهم 
مشكلة كالتالي: - عن طريق  لحساب 
 160000 بمبلغ  للشركاء   لجاري 
دمج  ألرباح  بو سطة   - درهم.  
 - درهم.   500000 بمبلغ   ملتر كمة 

يقد  بمبلغ 310000 درهم.      

قر ر رقم 2:  لذي ينص على مايلي: 
تحيين  لقايون  السا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

بند رقم 6:  لذي ينص على مايلي: 
 ألسهم

بند رقم 7:  لذي ينص على مايلي: 
رأسما1  لشركة 

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   18 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 121071.

972I

amina zouheir

كابيني أمين سوفل ديسبوار
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

amina zouheir
 n°175 lotissment wifaq route

 ain smen zouagha haute ،
30000، fes maroc

كابيني أمين سوفل ديسبو ر  شركة 
ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 32 
شارع أحمد لوكيلي شقة 1  لطابق 

 ألر�سي  - 30000 فاس  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
67859

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2020 يوييو   16
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
كابيني   : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

أمين سوفل ديسبو ر .
:  لترويض  بإيجاز  غرض  لشركة 

 لطبي.

 32 رقم   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
1  لطابق  شقة  لوكيلي  أحمد  شارع 

 ألر�سي  - 30000 فاس  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : أمين  لعمر وي   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو يه) (  أمين  لعمر وي   لسيد 
رقم 393 أ تجزئة باب  ألطلس طريق 
فاس   30000 فاس  تغات  مكناس 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (  أمين  لعمر وي   لسيد 
رقم 393 أ تجزئة باب  الطلس طريق 
فاس   30000 فاس  تغات  مكناس 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 لتجارية بفاس  بتاريخ 18 ماي 2021 

تحت رقم 2377.

973I

STD AL MOSTAKBAL

AFOUS NET
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

STD AL MOSTAKBAL
 RUE MED SMIHA RES 111

 JAWHARAT MED SMIHA ETG 6
 N° 35 ، 20130، CASABLANCA

MAROC
AFOUS NET شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي 77  بو 

 سحاق مارومي طابق 2  - 20100 
 لد ر  لبضاء  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري -.

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تمت   2021 يناير   06 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
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محمد  )ة(  تفويت  لسيد 
من  حصة  جتماعية   20  لسعيدي 
)ة(  لفائدة   لسيد  100 حصة  أصل 
عمر  لسعيدي بتاريخ 06 يناير 2021.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني   
 03 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر ير 2021 تحت رقم 763933.
971I

CAFIGEC

BATIMENT-
CONSTRUCTION-

RENOVATION
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

CAFIGEC
 rue al, fourat 2éme etage 39

 maarif 39 rue al, fourat 2éme
 etage maarif، 20100، casa

maroc
BATIMENT-CONSTRUCTION-

RENOVATION شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية(
وعنو ن مقرها  إلجتماعي 39، زيقة 

 لفر ت ،  لطابق 2، معاريف - 
20100  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.66069
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
حل  تقرر   2021 ماي   19 في   ملؤرخ 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
BATIMENT-CONSTRUCTION-
رأسمالها  مبلغ    RENOVATION
مقرها  وعنو ن  درهم   100.000
 إلجتماعي 39، زيقة  لفر ت ،  لطابق 
20100  لد ر  لبيضاء   - 2، معاريف 
و  مالية  أزمة   :  1 يتيجة   ملغرب 

 قتصادية.
 ،39 ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
 - معاريف   ،2 ،  لطابق  زيقة  لفر ت 

20100  لد ر  لبيضاء  ملغرب. 
و عين:

و  عنباوي  صالح    لسيد)ة( 
 7 رقم   1 زيقة  كينير  حي  عنو يه) ( 

طابق 3 شقة 7 20100  لد ر  لبيضاء 
 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 11 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 777990.
975I

AL HUDA CONSEIL SARL

Hcr213
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

AL HUDA CONSEIL SARL
71 شارع محمد  لزرقطوني  قامة 
كوثر  لشقة 9 ، 30000، فاس 

 ملغرب
Hcr213 شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع 
 لتفاح  لقطعة I/76   ملحل 5 

 لنرجس -ب-  - 30000 فاس  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

67813
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   15
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.Hcr213
منعش   : بإيجاز  غرض  لشركة 

عقاري -  لتد و1.
شارع   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
 5 I/76   ملحل   لتفاح  لقطعة 
 لنرجس -ب-  - 30000 فاس  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد  لتحيفة أمين :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 لسيدة عمر ني يور  لهدى :  500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 1  لسيد  لتحيفة أمين عنو يه) ( 

-ب-  بلوك   32 ساحة  لحرية  لشقة 

 لطابق 3 م ج  30000 فاس  ملغرب.

يور  لهدى  عمر ني   لسيدة 
زيقة  لجباري   32 رقم  عنو يه) ( 

فاس   30000 ج   م  عمارة  لتعليم 

 ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 1  لسيد  لتحيفة أمين عنو يه) ( 

-ب-  بلوك   32 ساحة  لحرية  لشقة 

 لطابق 3 م ج  30000 فاس  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 لتجارية بفاس  بتاريخ 17 ماي 2021 

تحت رقم 2310.

976I

CAFIGEC

GR8 COM
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

CAFIGEC

 rue al, fourat 2éme etage 39

 maarif 39 rue al, fourat 2éme

 etage maarif، 20100، casa

maroc

GR8 COM شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 131 شارع 

 تفا  لطابق 8 أ  لشقة 1  - 20100 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري -.

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

تمت   2021 ماي   06 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :

تفويت  لسيد )ة( بويمرن يوسف 

ميكائيل 5.000 حصة  جتماعية من 

)ة(  لفائدة   لسيد  100 حصة  أصل 
رشيد شريف بتاريخ 06 ماي 2021.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني   

 18 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 778672.

977I

DIJLA CONSEIL

ARGENTCASH
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

DIJLA CONSEIL

29 زيقة دجلة ـ  لزير وي ، 20000، 

CASABLANCA MAROC

ARGENTCASH  شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 185 

شارع محمد  لسادس قسارية 

 لحاج حميد رقم 11 - 20000  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري -.

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تعيين  تم   2021 أبريل   15 في   ملؤرخ 

للشركة  لسيد)ة(  جديد  مسير 

 ديوري حنان كمسير وحيد

تبعا لقبو1  ستقالة  ملسير.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 06 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 777109.

978I

أسماء ميديا

OGLO FOOD
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

أسماء ميديا

شارع صهيب  لرومي بلوك 39  لرقم 

20  لبريو�سي  لبيضاء، 20000، 

 لبيضاء  ملغرب

OGLO FOOD  شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
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وعنو ن مقرها  إلجتماعي  ملنطقة 
 لصناعية بن مسيك سيدي عتمان 

حي موالي رشيد 101  لبيضاء 
 لد ر لبيضاء 20000  ملغرب 

 لد ر لبيضاء.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.393517

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تمت   2021 أبريل   08 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
رشيد  لجاري  )ة(  تفويت  لسيد 
أصل  من  حصة  جتماعية   500
)ة(  لفائدة   لسيد  حصة   1.000
أبريل   08 بتاريخ  محمد  ليحياوي 

.2021
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني   
 12 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 778167.
979I

fidmanar

 LABO PHOTO EL
MOUHAJIR

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
إنشاء فرع تابع للشركة

fidmanar
113 شارع عبد  لكريم  لخطابي 
عمارة  ملهندز رقم د شقة رقم 7 
 لطابق  لتاني مر كش ، 10000، 

marrakech maroc
 LABO PHOTO EL MOUHAJIR

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي  ملسيرة 

3  بن خلدون 1 رقم 12  - 10000 
مر كش  ملغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.13185
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
 ملؤرخ في 08 أبريل 2021 تقرر إنشاء 
تحت  لتسمية  للشركة   تابع  فرع  
 STUDIO AL MOUHAJIR VISION
و  لكائن بالعنو ن دو ر كدية  لعبيد 
متجر   6-150 عملية  ملنتزه  لجديد 
مر كش   10000  - جليز   35 رقم 

و  ملسير من طرف  لسيد)ة(   ملغرب 
زورزي  لهاشم.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   19 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 121122.
980I

MORAFID CONSEILS

BAYYOUD CONCEPT
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

MORAFID CONSEILS
 N°258 LOT AYOUR AZZOUZIA

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

BAYYOUD CONCEPT شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي 25 

لويحات تسلطايت مر كش - 10000 
مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
111919

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 ماي   03
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.BAYYOUD CONCEPT
مقاو1   : بإيجاز  غرض  لشركة 

 لبناء و شغا1  خرى.
 25  : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
لويحات تسلطايت مر كش - 10000 

مر كش  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : رحا1  بيوض   لسيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  رحا1  بيوض   لسيد 
مر كش  تسلطايت  لويحات  دو ر 

Marrakech 10000  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (  رحا1  بيوض   لسيد 
مر كش  تسلطايت  لويحات  دو ر 

Marrakech 10000  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   18 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 121110.
981I

ELHANBALI CONSEILS SARL

  EQUIRRIA
 كريا

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

ELHANBALI CONSEILS SARL
 N°15 RUE 1 LOT 3 MARS
 BERRECHID BP 52 POSTE
 PRINCIPALE BERRECHID،

26100، BERRECHID MAROC
EQUIRRIA   كريا شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 13 شارع 
محمد  لخامس تجزئة  ليسر برشيد 

طابق 3  ليسار  26100 برشيد 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
15159

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 ماي   06
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

EQUIRRIA   كريا.
:  ستير د  بإيجاز  غرض  لشركة 
عالم  منتجات  لجميع  وتصدير 

 لفروسية .
عنو ن  ملقر  الجتماعي : 13 شارع 
محمد  لخامس تجزئة  ليسر برشيد 
برشيد   26100 3  ليسار   طابق 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة :  ملغرب سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيدة مجدوب  ميمة  :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيدة مجدوب  ميمة  عنو يه) ( 
برشيد  لحسن   سيدي  تجزئة   12

26100 برشيد  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيدة مجدوب  ميمة  عنو يه) ( 
برشيد  لحسن   سيدي  تجزئة   12

26100 برشيد  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   17 بتاريخ  ببرشيد    البتد ئية 

2021 تحت رقم 611.
982I

SAHEL ETAB

MAKKA LUXE TOP
إعالن متعدد  لقر ر ت

SAHEL ETAB
 RUE MIRANE LOT 707 HAY

 EL QODS N 532، 70000،
LAAYOUNE MAROC

MAKKA LUXE TOP »شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة«

 LOT :وعنو ن مقرها  الجتماعي
 ERRAHA NR 113 LAAYOUNE

 LOT ERRAHA NR 113
LAAYOUNE 70000  لعيون 

 ملغرب.
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»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.35299
بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
تم  تخاذ   2021 فبر ير   21 في   ملؤرخ 

 لقر ر ت  لتالية: 
قر ر رقم 1:  لذي ينص على مايلي: 

تغيير  لشكل  لقايوني
قر ر رقم 2:  لذي ينص على مايلي: 

تفويت حصص
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
بند رقم 1:  لذي ينص على مايلي: 
شركة  من  تغير  لشكل  لقايوني 
متعددة  ذ ت  ملسؤولية  ملحددودة 
ذ ت  ملسؤولية  شركة   لشركاء  لى 

 ملحدودة دو شريك وحيد
بند رقم 6:  لذي ينص على مايلي: 
تفويت كل حصص حمزة  لعماري  لى 
عائشة جوى لتصبح لها كل حصص 

 لشركة
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
05 فبر ير   البتد ئية بالعيون  بتاريخ 

2021 تحت رقم 1011/21.
983I

CABINET DES EXPERTS

MARBETEL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

CABINET DES EXPERTS
 RUE AL KHAWARIZMI APPT

 8 ETAGE 1 UNITE 2 HAY
 MOHAMMADI MARRAKECH
 Res.essaada marjane، 40000،

Marrakech MAROC
MARBETEL شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع عبد 
 لكريم  لخطابي   قامة جو د  لطابق 
1  لشقة 19 جليزمر كش - 10000 

جليز مر كش
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

111891

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   16
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.MARBETEL
 CENTRE  : غرض  لشركة بإيجاز 

.D’APPEL
عنو ن  ملقر  الجتماعي : شارع عبد 
 لكريم  لخطابي   قامة جو د  لطابق 
 10000  - جليزمر كش   19 1  لشقة 

جليز مر كش.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيدة معاطة هنذ :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
  : بفتاس  ملصطفى   لسيد  يت 
250 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 
250 حصة    :  لسيد بلق  بر هيم 

بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو يه) (  هنذ  معاطة   لسيدة 
رقم  23  لشقة  لعمارة  بساتين   
مر كش   10000 مر كش  جليز    3

مر كش.
بفتاس  ملصطفى   لسيد  يت 
مورو  قامة  هنري  شارع  عنو يه) ( 
8 لد ر  1  لشقة  وليلي    لطابق 
 لبيضاء 60000  لد ر  لبيضاء  لد ر 

 لبيضاء.
عنو يه) (  بلق  بر هيم   لسيد 
شارع بيرن   قامة بيرن حي  ملستشفى 
 لشقة 11لد ر  لبيضاء 60000  لد ر 

 لبيضاء  لد ر  لبيضاء.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (  هنذ  معاطة   لسيدة 
  3 رقم  23  لشقة  بساتين  لعمارة 
جليز مر كش 10000 مر كش مر كش
عنو يه) (  بلق  بر هيم   لسيد 

شارع بيرن   قامة بيرن حي  ملستشفى 

 لشقة 11لد ر  لبيضاء 60000  لد ر 

 لبيضاء  لد ر  لبيضاء

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   18 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 121071.

981I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

 EXPERT TRANSFERT ET«

»SERVICE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE MAZAGAN

COMPTAFISC-SARL-AU

 N°311, lotissement Al Qods, El

Jadida ، 24000،  لجديدة  ملغرب

 EXPERT TRANSFERT ET«

SERVICE« شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي عمارة أبو 

 لفرج،  لشقة رقم 11، شارع بئر 

أيزر ن، طريق مر كش،  لجديدة. - 

21000  لجديدة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

18113

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 ماي   17

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

 EXPERT TRANSFERT ET«

.»SERVICE

يقل   : بإيجاز  غرض  لشركة 

 ألمو 1 وتقديم خدمات مختلفة..

عمارة   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

أبو  لفرج،  لشقة رقم 11، شارع بئر 

 - مر كش،  لجديدة.  طريق  أيزر ن، 

21000  لجديدة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لسيد حمزة  بو لفر ج  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد حمزة  بو لفر ج عنو يه) ( 

 لجديدة 21000  لجديدة 21000.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد حمزة  بو لفر ج  عنو يه) ( 

 لجديدة 21000  لجديدة  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   19 بتاريخ  بالجديدة    البتد ئية 

2021 تحت رقم 26161.

985I

CABINET CADRE CONSEIL

 DESERT MOROCCO

ADVENTURE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

CABINET CADRE CONSEIL

 N° 113 AV MY RACHID

 OUARZAZATE ، 45000،

OUARZAZATE MAROC

 DESERT MOROCCO

ADVENTURE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي : دو ر 

تمساهلت تز رين ز كورة - 17703 

ز كورة  ملغرب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.2725
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بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تقرر   2021 فبر ير   02 في   ملؤرخ 
 DESERT MOROCCO حل 
ذ ت  شركة   ADVENTURE
رأسمالها  مبلغ   ملسؤولية  ملحدودة 
مقرها  وعنو ن  درهم   100.000,00
تز رين  تمساهلت  دو ر   إلجتماعي 
ز كورة - 17703 ز كورة  ملغرب يتيجة 

النهاء عملية  لتصفية..
و عين:

و  لعندور  يوسف    لسيد)ة( 
تز رين  تمساهلت  دو ر  عنو يه) ( 
ز كورة  ملغرب   17703 ز كورة 

كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 
دو ر  وفي   2021 فبر ير   02 بتاريخ 
 17703  - ز كورة  تز رين  تمساهلت 

ز كورة  ملغرب.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
مارس   08 بتاريخ  بز كورة    البتد ئية 

2021 تحت رقم 11.
986I

رمزي لالستشار ت

 EUROPE COURTAGE ET
INTERMEDIATION

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

حل شركة

رمزي لالستشار ت
شارع 21 يويبر عمارة حمدي ولد 

 لرشيد  لطابق رقم 01 شقة رقم 01 
 لعيون ، 70000،  لعيون  ملغرب

 EUROPE COURTAGE ET
INTERMEDIATION  شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد)في طور  لتصفية(
وعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع 

بوملان رقم 50 زيقة  لحجري  لعيون  
- 70000  لعيون  ملغرب .

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.19267
بمقت�سى  لجمع  لعام 
ماي   05 في   إلستثنائي  ملؤرخ 
ذ ت  شركة  حل  تقرر   2021

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 
 EUROPE COURTAGE  لوحيد 
مبلغ     ET INTERMEDIATION
وعنو ن  درهم   1.000.000 رأسمالها 
رقم  بوملان  شارع  مقرها  إلجتماعي 
 70000  - زيقة  لحجري  لعيون    50
يتعذر   :  1 يتيجة   لعيون  ملغرب  

 كما1 أنشطة  لشركة .
شارع  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
50 زيقة  لحجري  لعيون   بوملان رقم 

- 70000  لعيون   ملغرب . 
و عين:

أحمد    سيدي  مام   لسيد)ة( 
ميدلت  شارع  عنو يه) (  و   لسباعي  
زيقة  لسعادة  لعيون   06 رقم 
70000  لعيون  ملغرب  كمصفي )ة( 

للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   11 بتاريخ  بالعيون    البتد ئية 

2021 تحت رقم 1502/2021.

987I

MCG

بيتزاطا
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

MCG
 Angle Bd. A. El Khattabi & Av.

 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 11,
 Guéliz, Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC
بيتز طا شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي  مللك 

 مل�سى  لنخيل 1،  لطابق  لسفلي 
شارع يعقوب  ملنصور - 10000 

مر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

111931

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   22

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 إلقتضاء بمختصر تسميتها : بيتز طا.

أو  إنشاء   : بإيجاز  غرض  لشركة 

إطار  لتسيير  في   ، تشغيل  أو  حيازة 

للمطاعم   ، أو  إلد رة  ملباشرة   لحر 

وغرف  لشو ء  ومطاعم  لبيتز  

و لكافيتريات.

:  مللك  عنو ن  ملقر  الجتماعي 

1،  لطابق  لسفلي   مل�سى  لنخيل 

 10000  - يعقوب  ملنصور  شارع 

مر كش  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : يافا د فيد موريس   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

500 حصة    : زوهير  وهبي   لسيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

موريس  د فيد  يافا   لسيد 

شارع  إلدور دو  تجزئة  عنو يه) ( 

 لشرق  ألوسط  لشقة رقم 2 10000 

مر كش  ملغرب.

 لسيد وهبي زوهير عنو يه) ( دو ر 

تاحاياووت  تاميصلوحت،  باعقيلة، 

10000 مر كش  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

موريس  د فيد  يافا   لسيد 

شارع  إلدور دو  تجزئة  عنو يه) ( 

 لشرق  ألوسط  لشقة رقم 2 10000 

مر كش  ملغرب

 لسيد وهبي زوهير عنو يه) ( دو ر 

تاحاياووت  تاميصلوحت،  باعقيلة، 

10000 مر كش  ملغرب.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   18 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 121099.

988I

fidia audit

WORK-IN-THE-WORLD.
COM ورك ان دو ورد

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

fidia audit
 rue mustapha el maani 201

 2eme etage appt.12 casablanca
، 20130، casablanca maroc

WORK-IN-THE-WORLD.
COM ورك  ن دو ورد شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي 201 زيقة 

مصطقى  ملعاني  لطابق  لتاني 
 لشقة 12 - 20130  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

502763
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   08
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 
 WORK-IN-THE-WORLD.COM

ورك  ن دو ورد.
:  ستشارة  بإيجاز  غرض  لشركة 

في  لتسيير.
 201  : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
مصطقى  ملعاني  لطابق  لتاني  زيقة 
20130  لد ر  لبيضاء   -  12  لشقة 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة :  ملغرب سنة .
 10.000 رأسما1  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
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 5   : عبد  لناصر   لسيد  لحجي 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

حصة   91   : عاد1  يدير   لسيد 
بقيمة 100 درهم للحصة .

حصة   1   :  لسيد  بروك  نس 
بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

عبد  لناصر   لسيد  لحجي 
عنو يه) ( فرنسا 00 لون فرنسا.

عنو يه) (  عاد1  يدير   لسيد 
فرنسا 00 لون فؤنسا.

 35 عنو يه) (   لسيد  بروك  نس 
جؤو  لو زيس   جو1  شاسور  زيقة 

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 35 عنو يه) (   لسيد  بروك  نس 
جؤو  لو زيس   جو1  شاسور  زيقة 

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 11 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 0000.
989I

شركة مستأمنة  لحنصالي ش.ذ.م.م. ذ ت  لشريك 

 لوحيد

EKHAMAN
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

شركة مستأمنة  لحنصالي ش.ذ.م.م. 
ذ ت  لشريك  لوحيد

20 شارع  ملتنبي  لطابق  الو1 بني 
مال1 20 شارع  ملتنبي  لطتبق  الو1 
بني مال1، 23000، بني مال1  ملغرب
EKHAMAN شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد)في 

طور  لتصفية(
وعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع 

 لحسن  لثاني حي  لسالم  لقصيبة , 
قصبة تادلة -- 23350 قصبة تادلة 

 ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.533

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
حل  تقرر   2021 مارس   10 في   ملؤرخ 
ذ ت  محدودة  مسؤولية  ذ ت  شركة 
مبلغ    EKHAMAN  لشريك  لوحيد 
رأسمالها 100.000,00 درهم وعنو ن 
مقرها  إلجتماعي شارع  لحسن  لثاني 
حي  لسالم  لقصيبة , قصبة تادلة -- 
23350 قصبة تادلة  ملغرب يتيجة 1 

:  زمة إقتصادية.
شارع  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
 لحسن  لثاني حي  لسالم  لقصيبة , 
تادلة  23350 قصبة   -- تادلة  قصبة 

 ملغرب. 
و عين:

و  مرد   عبد  لعزيز    لسيد)ة( 
عنو يه) ( محطة  فريقيا زيقة 8 رقم 
تادلة  قصبة   23150 27  لقصيبة 

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 19 بتاريخ  تادلة   بقصبة   البتد ئية 

أبريل 2021 تحت رقم 12.

990I

عاد1  لزميتة - محاسب-

SOREBIOM
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

عاد1  لزميتة - محاسب-
250 حي  الد رسة بلوك 2 تازة ، 

35000، تازة  ملغرب
SOREBIOM شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 1 درب 

سيدي علي  لتوز ني تازة  لعيا  - 
35000 تازة  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.5377
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تمت   2021 أبريل   21 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :

تفويت  لسيد )ة( شادي  بنعثمان  

أصل  من  حصة  جتماعية   150

)ة(  لفائدة   لسيد  حصة   1.000

أبريل   21 بتاريخ  محسن   لركيك  

.2021

شادي    )ة(  تفويت  لسيد 

من  600 حصة  جتماعية  بنعثمان  

لفائدة   لسيد  حصة   1.000 أصل 

)ة( سعيد    بنعثمان  بتاريخ 21 أبريل 

.2021

تفويت  لسيد )ة( شادي  بنعثمان  

أصل  من  حصة  جتماعية   250

1.000 حصة لفائدة   لسيد )ة( يبيل  

أرشوق  بتاريخ 21 أبريل 2021.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني   

 البتد ئية بتازة  بتاريخ 12 ماي 2021 

تحت رقم 268/2021.

991I

FOUZMEDIA

SAM'S HAOUSE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

SAM'S HAOUSE شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي  لرقم 50 

كورسيكا - 11000  لقنيطرة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

59223

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 فبر ير   18

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 SAM’S : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.HAOUSE
:  ستغال1  بإيجاز  غرض  لشركة 

مقهى ومخبزة.
عنو ن  ملقر  الجتماعي :  لرقم 50 
كورسيكا - 11000  لقنيطرة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  سمير  سمسار   لسيد 
بنشقرون  سعيد  بقعة   119  لرقم 

بنسودة -- فاس  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (  سمير  سمسار   لسيد 
بنشقرون  سعيد  بقعة   119  لرقم 

بنسودة -- فاس  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 25 بتاريخ  بالقنيطرة    البتد ئية 

فبر ير 2021 تحت رقم -.

992I

SOUHAL CONSULTING

 ETOILE MARRAKECH
PROMOTION

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تفويت حصص

SOUHAL CONSULTING
 RUE YOUGOSLAVIE IMM 82-A

 APPT 14 GUELIZ، 40000،
MARRAKECH MAROC
 ETOILE MARRAKECH

PROMOTION شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي  بل كاردن 
1  ملكتب 1 كلم 18 طريق فاس 
جماعة  والد حسون - 10000 

مر كش  ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.86199
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بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تمت   2021 أبريل   15 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :

عزيز   محمد  )ة(  تفويت  لسيد 

من  حصة  جتماعية   125 لحري�سي 

)ة(  لفائدة   لسيد  250 حصة  أصل 

حسن لحلو بتاريخ 16 أبريل 2021.

عزيز   محمد  )ة(  تفويت  لسيد 

من  حصة  جتماعية   125 لحري�سي 

)ة(  لفائدة   لسيد  250 حصة  أصل 

عمر غالب بتاريخ 16 أبريل 2021.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني   

ماي   17 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 121037.

993I

GLOBE FIDUCIAIRE

CT VIBES
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

GLOBE FIDUCIAIRE

11  شارع  لزرقطوني  لطابق 9 رقم 

18 ، 20100،  لد ر  لبيضاء  ملغرب

CT VIBES شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 10 شارع 

 لحرية  لطابق 3 رقم 5  لد ر 

 لبيضاء - 20000  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.118713

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تمت   2021 فبر ير   22 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :

تفويت  لسيد )ة( توفيق   لرو ص 

 50 أصل  من  حصة  جتماعية   50

شيماء   )ة(  لفائدة   لسيد  حصة 

طنطاوي بتاريخ 22 فبر ير 2021.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني   

 30 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 776531.

991I

lesboncomptes

ترو ماك

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

lesboncomptes

 hassania 1 alia 389

 mohammedia MOHAMMEDIA،

 20800، MOHAMMEDIA

MAROC

ترو ماك شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي : 07 

 لحرية  لطابق  الو1 شارع فلسطين 

 ملحمدية 20800  ملحمدية  ملغرب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.21373

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

حل  تقرر   2021 أبريل   16 في   ملؤرخ 

ذ ت  ملسؤولية  شركة  ماك  ترو 

 100.000 رأسمالها  مبلغ   ملحدودة 

 07 مقرها  إلجتماعي  وعنو ن  درهم 

 لحرية  لطابق  الو1 شارع فلسطين 

20800  ملحمدية  ملغرب   ملحمدية 

بسبب  سوق  لشغل  النعد م  يتيجة 

 لجائحة.

و عين:

و  محمد   لفيز زي   لسيد)ة( 

 13100 تال1  ملنصورية   عنو يه) ( 

بوزييقة  ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 

 07 وفي   2021 أبريل   16 بتاريخ 

 لحرية  لطابق  الو1 شارع فلسطين 

 ملحمدية 20800  ملحمدية  ملغرب.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

03 ماي   البتد ئية باملحمدية  بتاريخ 

2021 تحت رقم 1070.

995I

NEOCOMPTADUNORD

PLATRE SABADELL
إعالن متعدد  لقر ر ت

NEOCOMPTADUNORD
 RUE ALGISERAS IB RAJAE 3

 ETAGE N°34 TANGER ، 90000،
TANGER MAROC

PLATRE SABADELL  »شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مقرها  الجتماعي: تجزئة 
 لضحى 1 زيقة سدي  حمد  بن 

يرمك رقم 3.1 كر ج س - 90000 
طنجة  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.17571
بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
تم  تخاذ   2018 يويبر   11 في   ملؤرخ 

 لقر ر ت  لتالية: 
قر ر رقم 1-  ملصادقة على تفويت 
ينص   لحصص  الجتماعية:  لذي 
على مايلي: تمت  ملصادقة على تفويت 
و  لسيد   لسيد عبد  لحميد  لبليلو 
كريم  ملزوكي و  لسيدة كريمة  ملزوكي 
 100 70  حصة  جتماعية من أصل 
حصة لفائدة  لسيد رشيد  لطريبق 

مسيري  2- ستقالة  رقم  قر ر 
 لشركة وتعيين مسير وحيد للشركة: 
 لذي ينص على مايلي: تمت  ملصادقة 
عبد  من  لسيد  كل  على  ستقالة 
 لحميد  لبليلو و  لسيد كريم  ملزوكي 
كمسيري  كريمة  ملزوكي  و  لسيدة 
لشركة و تعين  لسيد رشيد  لطريبق 

كمسير وحيد لشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
بند رقم  -6 لحصص  الجتماعية: 
 لذي ينص على مايلي: يقدم  لشريك 
للشركة  ملساهمة  لنقدية   لوحيد 
موزعة  درهم   100000 قدره  بملغ 
رشيد  لطريبق  :  لسيد  كتالي 

100000درهم
بند رقم -7ر سما1  لشركة:  لذي 
ينص على مايلي: رسما1  لشركة هو 
مقسمة  درهم(  آالف  )مئة   100000
درهم.   1000 بقيمة  حصة   100 إلى 

كل منها مرقم من 01 إلى 100 موزعة 
يمللك  رشيد  لطريبق  كتالي: لسيد 

100 حصة
بند رقم  13 - تسير  لشركة:  لذي 
رشيد  تعين  لسيد  مايلي:  على  ينص 
ملدة  لشركة  وحيد  كمسير   لطريبق 

غير محددة 
بند رقم 16 - المضاء:  لذي ينص 
بإمضاء  تلتزم  لشركة  مايلي:    على 
 ملسير شركة  لسيد  رشيد  لطريبق 

لجميع  لوثائق وعقود  لشركة
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
مارس   16 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 210113.

996I

ILIAS BOUJIDA

 STE LOCATION AUTO EL
AYACHI

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

حل شركة

ILIAS BOUJIDA
 IMM LAMRABET RUE D OUJDA

 TAZA TAZA، 35000، TAZA
MAROC

 STE LOCATION AUTO EL
AYACHI شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد)في 
طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 5  لطابق 
 ألر�سي إقامة  ملنتزه - 35000 تازة 

 ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.5195

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
حل  تقرر   2021 فبر ير   18 في   ملؤرخ 
ذ ت  محدودة  مسؤولية  ذ ت  شركة 
 STE LOCATION  لشريك  لوحيد 
رأسمالها  مبلغ    AUTO EL AYACHI
مقرها  وعنو ن  درهم   20.000
إقامة  5  لطابق  ألر�سي   إلجتماعي 
 ملنتزه - 35000 تازة  ملغرب يتيجة 1 : 

عدم  ملردودية.
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و حدد مقر  لتصفية ب 5  لطابق 
تازة   35000  - إقامة  ملنتزه   ألر�سي 

 ملغرب. 
و عين:

و  زكرياء   لعيا�سي   لسيد)ة( 
معسكر   3 مجموعة   6 عنو يه) (  
تازة  ملغرب كمصفي   35000 كودير  

)ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
مارس   25 بتاريخ  بتازة    البتد ئية 

2021 تحت رقم 168.
997I

يوغلب

AGRISOUTIEN
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

يوغلب
شقة 7 ، طابق1  تقسيم ريز يا 
مبروكة طريق أكور ي مكناس ، 

50000، مكناس  ملغرب
AGRISOUTIEN شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي  لطابق 
 الر�سي رقم 107 تجزئة يجمة 

 لوسط  يت وال1 مكناس - 50000 
مكناس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
53179

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 مارس   17
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.AGRISOUTIEN
-  ستير د   : بإيجاز  غرض  لشركة 

و تصدير

و لشتائل  تسويق  لبذور   -
و ملدخالت  لزر عية  ألخرى

- تجارة.
:  لطابق  عنو ن  ملقر  الجتماعي 
يجمة  تجزئة   107 رقم   الر�سي 
 50000  - مكناس  وال1   لوسط  يت 

مكناس  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد  لسويري بها :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
  : عبد  لعزيز   لسيد  لسويري 
500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو يه) (  بها   لسيد  لسويري 
 50000 مكناس   2 مرجان   896 رقم 

مكناس  ملغرب.
عبد  لعزيز   لسيد  لسويري 
 1261 رقم   3 تجزئة  ملنزه  عنو يه) ( 
مكناس   50000 مكناس  بوفكر ن 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
فاطمة   لسيدة  وسكيس 
عنو يه) ( رقم 896 مرجان 2 مكناس 

50000 مكناس  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   01 بتاريخ  بمكناس    لتجارية 

2021 تحت رقم 2215.
998I

STE » NORTE BUILDING INVESTORS «  SARL

LOGISTIC Z . F
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

STE»LOGISTIC Z.F «SARL AU
 ملنطقة  للوجيستية للمنطقة  لحرة 

للتصديرطنجة تجزئة 81 ب 5 ، 
90000، طنجة  ملغرب

LOGISTIC Z . F شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي  ملنطقة 
 للوجيستية للمنطقة  لحرة 

للتصديرطنجة تجزئة 81 ب 5 - 
90000 طنجة  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.35973
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تمت   2021 أبريل   13 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
تفويت  لسيد )ة( عمر    مليموني 
أصل  من  حصة  جتماعية   600
1.000 حصة لفائدة   لسيد )ة( هناء 

جابة بتاريخ 13 أبريل 2021.
تفويت  لسيد )ة( عمر    مليموني 
أصل  من  حصة  جتماعية   100
1.000 حصة لفائدة   لسيد )ة( عبد 
 لسالم  جابة بتاريخ 13 أبريل 2021.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني   
ماي   12 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 212317.
999I

STE » NORTE BUILDING INVESTORS «  SARL

ETIG  ALUM DETROIT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

  STE » ETIG ALUM DETROIT «
SARL

حي بني ورياغل 1 رقم 3298 ، 
90000، طنجة  ملغرب

ETIG  ALUM DETROIT شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي حي بني 
ورياغل 1 رقم 3298 - 90000 

طنجة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

116291
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2020 دجنبر   28
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

  ETIG  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.ALUM DETROIT

:  لتجارة  بإيجاز  غرض  لشركة 

وأشغا1  الملنيوم 

تسويق جميع معد ت  ألملنيوم

مختلف أشغا1  لبناء 

أشغا1  لبناء  ملعديية

و لديكور  أشغا1  لصباغة 

بمختلف أيو عه

و لكهرباء  أشغا1  لسباكة 

معديية  ،  طار ت  ومكيفات  لهو ء 

. لتجارة  حمامات  لسباحة 

وتصدير  ) ستير د  و لدولية   لوطنية 

باملنتجات  ملادية(   ملبيعات  ملتعلقة 

جميع  لعمليات  لصناعية  وعموما 

عالقة  لها  و ملالية  لتي  و لتسويقية 

بهدف  لشركة.

بني  حي   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

ورياغل 1 رقم 3298 - 90000 طنجة 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : صر خ  مصطفى   لسيد  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   : بنعيجة  توفيق   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد  مصطفى صر خ عنو يه) ( 

 90000 22 رقم   16 زيقة  بوشتة  حي 

طنجة  ملغرب.

عنو يه) (  بنعيجة  توفيق   لسيد 

حي  لخر زين   محمد  لخامس  ساحة 

91001 شفشاون  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد  مصطفى صر خ عنو يه) ( 

 90000 22 رقم   16 زيقة  بوشتة  حي 

طنجة  ملغرب.
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عنو يه) (  بنعيجة  توفيق   لسيد 
حي  لخر زين   محمد  لخامس  ساحة 

91001 شفشاون  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   10 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 212271.
1000I

HAYR

HAYR
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

HAYR
حي  لقدس ، 35300، تاهلة  ملغرب

HAYR شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي حي  لقدس  
- 35300 تاهلة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
5977

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 مارس   31
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
.HAYR : إلقتضاء بمختصر تسميتها 
 : بإيجاز  غرض  لشركة 
 COMMERCE DE PRODUITS

AGRICOLES
POMPAGE ET IRRIGATION

 ELEVAGE DE VACHES ET
.VEAUX

حي   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
 لقدس  - 35300 تاهلة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد  لحسن هيشمين :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد  لحسن هيشمين عنو يه) ( 

حي  لقدس  35300 تاهلة  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد  لحسن هيشمين عنو يه) ( 

حي  لقدس  35300 تاهلة  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
أبريل   30 بتاريخ  بتازة    البتد ئية 

2021 تحت رقم 251.
1001I

HAMOUCHA TRANS

 HAMOUCHA TRANS SARL
AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

HAMOUCHA TRANS
 AVENUE ALGERIE, N°49 ،
92000، LARACHE Maroc

 HAMOUCHA TRANS SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع 

 لجز ئر رقم 19 - 92000  لعر ئش 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
6161

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   29
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.HAMOUCHA TRANS SARL AU
يقل   : بإيجاز  غرض  لشركة 

 ملستخدمين لحساب  لغير.

شارع   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
92000  لعر ئش   -  19 رقم   لجز ئر 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : رشيد  عفيف   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو يه) (  رشيد  عفيف   لسيد 
 92000 غرياطة  شارع   ،  7 رقم 

 لعر ئش  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (  رشيد  عفيف   لسيد 
 92000 غرياطة  شارع   ،  7 رقم 

 لعر ئش  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   11 بتاريخ  بالعر ئش    البتد ئية 

2021 تحت رقم 339.
1002I

AL HUDA CONSEIL SARL

MSSKILLS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

AL HUDA CONSEIL SARL
71 شارع محمد  لزرقطوني  قامة 
كوثر  لشقة 9 ، 30000، فاس 

 ملغرب
MSskills شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي  لرقم 

5  قامة  لنزهة شارع عبد  لو حد 
 لعر قي  لشقة 1 م ج  - 30000 فاس 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

67719
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   20
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.MSskills

غرض  لشركة بإيجاز : يصائح في 

 لتسيير - مقاولة في  لتوظيف .

:  لرقم  عنو ن  ملقر  الجتماعي 

عبد  لو حد  شارع  5  قامة  لنزهة 

 لعر قي  لشقة 1 م ج  - 30000 فاس 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 310   : خالد  تهامي  وز ني   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 330   : سلوى  حنيف   لسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 330   : مريم  فكروش   لسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد وز ني تهامي خالد عنو يه) ( 

شارع أبي هريرة زيقة  لباياما رقم 69 

 لزهور 1  30000 فاس  ملغرب.

عنو يه) (  سلوى  حنيف   لسيدة 

تجزئة  آليدلس   10 عمارة   1 زيقة 

فاس   30000 شارع  بن  لخطيب  

 ملغرب.

عنو يه) (  مريم  فكروش   لسيدة 

تجزئة بنجلون طريق  يموز ر 30000 

فاس  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد وز ني تهامي خالد عنو يه) ( 

شارع أبي هريرة زيقة  لباياما رقم 69 

 لزهور 1  30000 فاس  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 لتجارية بفاس  بتاريخ 10 ماي 2021 

تحت رقم 2255.

1003I
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MJ MANAGEMENT SARL

مصف كار

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

MJ MANAGEMENT SARL

 3RUE IBN TOUMART RES

 HIKMAT 2 ETGE N°4 TANGER،

90000، TRANGER MAROC

مصف كار  شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة)في طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إلجتماعي  29 شارع 

عمر بن  لعاص  لطابق 1 رقم 31 

طنجة طنجة 90000 طنجة  ملغرب.

حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.61577

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

حل  تقرر   2021 مارس   03 في   ملؤرخ 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 

مصف كار   مبلغ رأسمالها 100.000 

 29 مقرها  إلجتماعي   وعنو ن  درهم 

1 رقم  شارع عمر بن  لعاص  لطابق 

طنجة   90000 طنجة  طنجة   31

 ملغرب يتيجة 1 : :  ملنافسة.

و حدد مقر  لتصفية ب  29 شارع 

 31 رقم   1 بن  لعاص  لطابق  عمر 

طنجة  ملغرب 90000 طنجة  ملغرب. 

و عين:

 لسيد)ة(  محمد كريم  صفريوي 

و عنو يه) ( شارع اللة فاطمة  لزهر ء 

 8 مروة  لطابق   لعزيزية  قامة 

رقم27 طنجة  90000 طنجة  ملغرب 

كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

مارس   17 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 2601.

1001I

أسماء ميديا

CAP REST
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

خفض رأسما1  لشركة

أسماء ميديا
شارع صهيب  لرومي بلوك 39  لرقم 

20  لبريو�سي  لبيضاء، 20000، 
 لبيضاء  ملغرب

CAP REST شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 30 شارع 
موالي يوسف  لد ر لبيضاء  لبيضاء 

20000  لد ر لبيضاء  ملغرب.
خفض رأسما1  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.201169

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تم   2021 دجنبر   30 في   ملؤرخ 
بمبلغ  رأسما1  لشركة  خفض 
من  أي  درهم«   1.100.000« قدره 
»7.705.700 درهم« إلى »6.305.700 
عدد   تخفيض   : طريق  عن  درهم« 

 ألسهم.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 12 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 778168.
1005I

PLACO INVESTISSEMENT MAROC

 PLACO INVESTISSEMENT
MAROC

شركة  ملساهمة
تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

 PLACO INVESTISSEMENT
MAROC

شارع موالي  سماعيل طريق  لرباط 
عين  لسبع ، 20250،  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب
 PLACO INVESTISSEMENT

MAROC شركة  ملساهمة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي 2 ممر 
 لتين عين  لسبع   - 20250  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.
تحويل   ملقر  الجتماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.352309

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
 ملؤرخ في 01 يوليوز 2020 تم  تحويل  
 ملقر  الجتماعي  لحالي للشركة من »2 
ممر  لتين عين  لسبع   - 20250  لد ر 
موالي  »شارع  إلى   لبيضاء  ملغرب« 
 سماعيل طريق  لرباط عين  لسبع  - 

20250  لد ر  لبيضاء   ملغرب«.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 03 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 776711.
1006I

A&T  AUDITEURS CONSULTANTS

 A&T AUDITEURS
CONSULTANTS SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

 A&T  AUDITEURS
CONSULTANTS

 Res LES QUARTES TEMPS
 Bloc C N° 19 ، 90000، TANGER

 ملغرب
 A&T AUDITEURS
CONSULTANTS SARL شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
إقامة  مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 
عمر  بن  شارع   ،2 بالوماس  ماس 
 -  88 رقم   لخطاب،  لطابق  لر بع، 

90000 طنجة  ملغرب.
تحويل   ملقر  الجتماعي للشركة

في  لسجل  لتجاري  رقم  لتقييد 
.60179

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
2021 تم  تحويل   06 أبريل   ملؤرخ في 
من  للشركة   ملقر  الجتماعي  لحالي 
2، شارع عمر  »إقامة ماس بالوماس 
 بن  لخطاب،  لطابق  لر بع، رقم 88 
»إقامة  إلى  طنجة  ملغرب«   90000  -
Les quatre temps، بلوك س، شارع 
عبد هللا كنون، زيقة  ليمن،  لطابق 
طنجة    90000  -  57 رقم   لثاني، 

 ملغرب«.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   05 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 1211.
1007I

محاسبكم

SOGOURMET
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

محاسبكم
تجزئة  لسعادة عمارة 10  لطابق 
2  لشقة رقم 1 حربيل تامنصورت 

مر كش ص ب 2186 مر كش ، 
10000، مر كش  ملغرب

SOGOURMET شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي  ملركز 
 لتجاري منارة مو1 شارع محمد 
 لسادس  لطابق 3 رقم 3.10  - 

10000 مر كش  ملغرب
مسؤولية  ذ ت  شركة  تأسيس 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

111237
 23 في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 مارس 
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.SOGOURMET
غرض  لشركة بإيجاز : مطعم.

:  ملركز  عنو ن  ملقر  الجتماعي 
محمد  شارع  مو1  منارة   لتجاري 
 -   3.10 رقم   3  لسادس  لطابق 

10000 مر كش  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : محمد  د مي   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
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عنو يه) (  محمد  د مي   لسيد 

كاليفورييا   1 تجزئة  ملنارةزيقة   3

20000  لد ر  لبيضاء   لبيضاء 

 ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عبد  لرحيم   لسيد   ملوجاهيد 
طريق  رياض  لسالم   516 عنو يه) ( 

 لبيضاء 10000 مر كش  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

أبريل   01 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 123133.

1008I

GENERATION CONSEIL

 NORTH AFRICA GLOBAL
TRADE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
حل شركة

GENERATION CONSEIL

 33AVENUE HASSAN SEGHIR

 CASABLANCA ،20000 ، 8-B7

MAROC

 NORTH AFRICA GLOBAL

TRADE شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة)في طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 7 زيقة 

سبتة إقامة  لر مي مكتب 8  - 

20100  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.385903

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

حل  تقرر   2021 فبر ير   08 في   ملؤرخ 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 

 NORTH AFRICA GLOBAL

 30.000 رأسمالها  مبلغ    TRADE

 7 مقرها  إلجتماعي  وعنو ن  درهم 
 -   8 مكتب  إقامة  لر مي  زيقة سبتة 

20100  لد ر  لبيضاء  ملغرب يتيجة 

1 : تصفية ودية.
زيقة   7 ب  مقر  لتصفية  حدد  و 

سبتة إقامة  لر مي مكتب 8  - 20100 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب. 

و عين:

 لسيد)ة( أنس   مر بط و عنو يه) ( 

لكولف  إقامة  بوركيبة  فطومة  شارع 

تونس  تونس   2015  12 رقم  شقة 

كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 28 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 776258.

1009I

CONSEILS EVERNAGE

OUM LAHCENE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

CONSEILS EVERNAGE

 AV ALLA EL FASSI N°17

 IMM JAWHARA ، 40000،

MARRAKECH maroc

OUM LAHCENE شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي دو ر  والد 

جال1  والد حسون مر كش - 10000 

مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

111885

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   19

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 OUM : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.LAHCENE

غرض  لشركة بإيجاز : مشتلة.
عنو ن  ملقر  الجتماعي : دو ر  والد 
جال1  والد حسون مر كش - 10000 

مر كش  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
عبد  لرحيم  لحفضاوي   لسيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
 : عبد  لرحيم  لحفضاوي   لسيد 

1.000 بقيمة 100 درهم.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عبد  لرحيم  لحفضاوي   لسيد 
جال1  والد  دو ر  والد  عنو يه) ( 
 10000 مر كش  حسون   لود ن 

مر كش  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عبد  لرحيم  لحفضاوي   لسيد 
جال1  والد  دو ر  والد  عنو يه) ( 
 10000 مر كش  حسون   لود ن 

مر كش  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 لتجارية بمر كش  بتاريخ - تحت رقم 

.-

1010I

 ئتمايية زهير

RIAD ISIS
إعالن متعدد  لقر ر ت

 ئتمايية زهير
زيقة  بن عائشة عمارة باريس 

 لطابق  لتالت مكتب رقم 11 كيليز 
مر كش ، 10000، مر كش  ملغرب
RIAD ISIS »شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة«
وعنو ن مقرها  الجتماعي: 12 

درب ضب�سي درب جديد  - 10000 
مر كش  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.28055

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

تم  تخاذ   2020 دجنبر   19 في   ملؤرخ 

 لقر ر ت  لتالية: 

قر ر رقم 1:  لذي ينص على مايلي: 

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

و ملسجل   19/12/2020 في   ملؤرخ 

رفع  تم    11/01/2021 في  بمر كش 

درهم  من310000  رأسما1  لشركة 

 16900 بخلق  2000000درهم    لى 
طريق   لحساب  لجاري  عن  سهم 

لشركاء  لشركة.                                                                               

قر ر رقم 2:  لذي ينص على مايلي: 

تحيين  لقايون  السا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

بند رقم 6:  لذي ينص على مايلي: 

 ألسهم

بند رقم 7:  لذي ينص على مايلي: 

رأسما1  لشركة 

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   18 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 121065.

1011I

KAMAR BENOUNA

 AL SHAYA MOROCCO
ش   ش

إعالن متعدد  لقر ر ت

KAMAR BENOUNA

 RUE CHARAM ACHAYKH ، 31

20160، Casablanca MAROC

AL SHAYA MOROCCO ش   ش 

»شركة  لتوصية  لبسيطة«

وعنو ن مقرها  الجتماعي: 92 شارع 

 يفا  - 20170  لد ر لبيضاء  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.136697

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 01 مارس 2021

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 

قر ر رقم 1:  لذي ينص على مايلي: 

 ستمر ر  لشركة .
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على  ينص  2:  لذي  رقم  قر ر 
ر سما1  لشركة  تخفيض  مايلي: 
بمبلغ  بد فع  لخسائر  ملتر كمة 
طريق  لغاء  عن  درهم   81.791.500
817.915 حصة و  العتر ف بتحقيق 

 لتخفيض  ر سما1  لشركة 
قر ر رقم 3:  لذي ينص على مايلي: 
بمبلغ  ر سما1  لشركة  في   لزيادة 
50.000.000 درهم عن طريق  صد ر 
 100 بقيمة  سمية  500.000 حصة 
طريق  لتعويض  عن  للو حدة  درهم 
و  ملستحقة  عن  لديون  لسائلة 
و  العتر ف  عاى  لشركة   لدفع 
بااليتهاء  لنهائي من  لزيادة في ر سما1 
و  لتعديل  ملقايل من  لبند   لشركة 

 لسادس من  قايون  لشركة 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
بند رقم 0:  لذي ينص على مايلي: 
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 10 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 777820.

1012I

مينارة فينانس جروب

انبار انفيست
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

مينارة فينانس جروب
52 شارع موالي رشيد شقة رقم 
7  لطابق  لر بع جليز مر كش ، 

10000، مر كش  ملغرب
 يبار  يفيست شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي 52 شارع 
موالي رشيد شقة رقم 7  لطابق 

 لر بع جليز - 10000 مر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

72113
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2016 يناير   22
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

:  يبار  تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

 يفيست.

غرض  لشركة بإيجاز : كر ء شقق 

مفروشة.

عنو ن  ملقر  الجتماعي : 52 شارع 

7  لطابق  رقم  شقة  رشيد  موالي 

 لر بع جليز - 10000 مر كش  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 10.000 رأسما1  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

  : فالحي  هو ري  بشرى   لسيدة 

500 حصة بقيمة 10 درهم للحصة .

 500   : محمد  لبغد دي   لسيد 

حصة بقيمة 10 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

فالحي  هو ري  بشرى   لسيدة 

شارع  لحسن  لعرجون   , عنو يه) ( 

زيقة   1 شقة   2 و   قامة  لهام 

20000  لد ر  لبيضاء   ملستشفى 

 ملغرب.

 لسيد محمد  لبغد دي عنو يه) ( 

شارع  لحسن  لعرجون  قامة  لهام 

 20000 1 زيقة  ملستشفى  2 شقة  و 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد محمد  لبغد دي عنو يه) ( 

شارع  لحسن  لعرجون  قامة  لهام 

 20000 1 زيقة  ملستشفى  2 شقة  و 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

فبر ير   01 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2016 تحت رقم 78193.

1013I

MA GLOBAL CONSULTING

CLAES MEDICAL SERVICE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسما1  لشركة

MA GLOBAL CONSULTING
ز وية شارع عبد  ملومن و زيقة فان 

زياليد إقامة فضيلة،  لطابق  لر بع، 
20000،  لد ر  لبيضاء  ملغرب

CLAES MEDICAL SERVICE شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي زيقة 
أكاسياس، ز وية شارع يعقوب 

 ملنصور - 20000  لد ر  لبيضاء 
 ملغرب.

رفع رأسما1  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.19083
بمقت�سى  لجمع  لعام 
ماي   07 في   إلستثنائي  ملؤرخ 
رأسما1  لشركة  رفع  تم   2021
درهم«   6.000.000« قدره  بمبلغ 
إلى  درهم«   9.000.000« من  أي 
  : طريق  عن  درهم«   15.000.000«
عالو ت  أو  أرباح  أو  إدماج  حتياطي 

إصد ر في رأس  ملا1.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 19 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 778855.
1011I

DOUNIA HAIR

Dounia Hair
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

DOUNIA HAIR
عملية  لصفاء 1  إلزدهار عمارة ت2 
محل م6 بوسكورة ، 25100،  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب
Dounia Hair شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي 02 عملية 

 لصفاء 1  إلزدهار عمارة ت2 
محل م6 بوسكورة - 25100  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

501113

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   05

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.Dounia Hair

غرض  لشركة بإيجاز :  لحالقة و 

 لتجميل.

عنو ن  ملقر  الجتماعي : 02 عملية 

محل  عمارة ت2  1  إلزدهار   لصفاء 

م6 بوسكورة - 25100  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 10.000 رأسما1  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد صالح  لدين كولتايين :  10 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

60 حصة    :  لسيدة دييا  لسماع 

بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

كولتايين  صالح  لدين   لسيد 
رقم  د22  بلوك  حي  إليارة  عنو يه) ( 

855 10000 مر كش  ملغرب.

عنو يه) (  دييا  لسماع   لسيدة 

 19 عمارة  ه7  ج  إقامة  ملستقبل 
20520  لد ر  5 سيدي معروف  رقم 

 لبيضاء  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو يه) (  دييا  لسماع   لسيدة 

 19 عمارة  ه7  ج  إقامة  ملستقبل 
20520  لد ر  5 سيدي معروف  رقم 

 لبيضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 - بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

تحت رقم -.

1015I
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MA GLOBAL CONSULTING

 SOCIETE D›ASSISTANCE
 D›HYGIENE MEDICALE

SAHMED
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسما1  لشركة

MA GLOBAL CONSULTING
ز وية شارع عبد  ملومن و زيقة فان 

زياليد إقامة فضيلة،  لطابق  لر بع، 
20000،  لد ر  لبيضاء  ملغرب
 SOCIETE D›ASSISTANCE
 D›HYGIENE MEDICALE

SAHMED شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي زيقة 
أكاسياس، ز وية شارع يعقوب 

 ملنصور - 20000  لد ر  لبيضاء 
 ملغرب.

رفع رأسما1  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.61767
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
رفع  تم   2021 ماي   07 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسما1  لشركة 
من  أي  درهم«   1.000.000«
»1.000.000 درهم« إلى »5.000.000 
درهم« عن طريق :  إدماج  حتياطي أو 
أرباح أو عالو ت إصد ر في رأس  ملا1.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 19 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 778856.
1016I

مكتب  لزياني عبد  لحق و شركاؤه

FIDMA SHOES
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

مكتب  لزياني عبد  لحق و شركاؤه
126 شارع محمد  لخامس عمارة 

سقيف   لطابق 1  لرقم 2   لجديدة 
 لجديدة، 21000،  لجديدة  ملغرب

FIDMA SHOES شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 170  لحي 
 لصناعي  - 21000  لجديدة   ملغرب 

تحويل   ملقر  الجتماعي للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.17273

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تحويل   تم    2021 ماي   05 في   ملؤرخ 
من  للشركة   ملقر  الجتماعي  لحالي 
 21000  - »170  لحي  لصناعي  
» قامة يجمة  إلى   «  لجديدة   ملغرب 
 -   11 ك1  لرقم  عمارة   3  لجنوب 

21000  لجديدة    ملغرب ».
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   17 بتاريخ  بالجديدة    البتد ئية 

2021 تحت رقم 26157.
1017I

AUDICO

 BUILD AND SHUT
 UP CONSTRUCTING

ARCHITECTURE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

AUDICO
 RUE OTHMANE BEN .17

 AFFAN CASABLANCA، 20070،
CASABLANCA MAROC

 Build And Shut Up Constructing
Architecture  شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي 17، زيقة 
عثمان بن عفان - 20000  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

502577
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   22
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 Build  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 
 And Shut Up Constructing

. Architecture
-  لترويج   : بإيجاز  غرض  لشركة 

 لعقاري.

-  لتحسين  ملعماري.
- شر ء وبيع  لسلع  ملعمارية ؛

جميع  ملعامالت   ، عام  وبشكل   -
تكون  قد  أو  لعقارية  لتي   ملالية  
مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر 
من  أو   ، أعاله  باألنشطة  ملذكورة 

 ملحتمل أن تعزز تطوير  لشركة..
عنو ن  ملقر  الجتماعي : 17، زيقة 
20000  لد ر   - عفان  بن  عثمان 

 لبيضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   50   : قادري  عمر   لسيد 

بقيمة 1.000 درهم للحصة .
 لسيد  لكامل قادري :  50 حصة 

بقيمة 1.000 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو يه) (  قادري  عمر   لسيد 
كاليفورييا  سعيدة  زيقة   16 تجزئة 

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
عنو يه) (  قادري   لسيد  لكامل 
كاليفورييا  سعيدة  زيقة   16 تجزئة 

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (  قادري   لسيد  لكامل 
كاليفورييا  سعيدة  زيقة   16 تجزئة 

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 11 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم -.
1018I

DIVERTRA
رأسمالها 3.000.000 درهم

 ملقر  إلجتماعي  : 33 زيقة و د زيز 
أكد 1  لرباط

 IF. n° 3333307/ICE
N°000013017000019

لشركاء  بمقت�سى  لقر ر  لجماعي 
بتاريخ  »DIVERTRA«  ملؤرخ   لشركة 
بالرباط  2020  ملسجل  سبتمبر   23
تقرر 2020،فقد  سبتمبر   25  بتاريخ 

ما يلي  :

يقل مقر  لشركة من  لرباط، 33 
زيقة و د زيز أكد 1  لى  لد ر لبيضاء، 

111  لطريق  لثايوية - بوسكورة.
 تحيين  لقايون  ألسا�سي.
 إليد ع  لقايوني بالرباط.

بكتابة  تم  إليد ع  لقايوني 
بالرباط  باملحكمة  لتجارية   لضبط 
رقم  تحت   2021 ماي   5 بتاريخ 

.111117
  إليد ع  لقايوني و لتسجيل  لتجاري

بالد ر  لبيضاء.
بكتابة  تم  إليد ع  لقايوني 
بالد ر  باملحكمة  لتجارية   لضبط 
تحت   2021 ماي   1 بتاريخ   لبيضاء 

رقم 776812.
باملحكمة  تسجيل  لشركة  تم 
 لتجارية بالد ر  لبيضاء بتاريخ 1 ماي 

2021 تحت رقم 501169.
قصد  لنشر و  إلعالن

1019I

 ملركز  لجهوي لالستثمار لجهة  لعيون  لساقية 

 لحمر ء

SAHARA HSE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 ملركز  لجهوي لالستثمار لجهة 
 لعيون  لساقية  لحمر ء

صندوق  لبريد 2266 ، 70000، 
 لعيون  ملغرب

SAHARA HSE  شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي حي 

 لوحدة شارع 30 رقم 139  لعيون - 
70000  لعيون  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
35997

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 مارس   26
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
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ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. SAHARA HSE
تدريب   : بإيجاز  غرض  لشركة 

مستمر
مر قبة  لعما1 

أعما1  لبناء
بناء

كهرباء ، صياية صناعية.
مو د  وتصدير  تجارة  ستير د 

 الجهزة.
أعما1 مختلفة..

حي   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
139  لعيون -  30 رقم   لوحدة شارع 

70000  لعيون  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد حسن بد د :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو يه) (  بد د  حسن   لسيد 
 70000 قيادة  لحكويية  لطرفاية  

 لعيون  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (  بد د  حسن   لسيد 
 70000 قيادة  لحكويية  لطرفاية  

 لعيون  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
أبريل   02 بتاريخ  بالعيون    البتد ئية 

2021 تحت رقم 1019/2021.
1020I

الغوريزمي سولسيون ش.م.م.
تفويت  لحصص

يوم مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
26  بريل 2021، قرر مساهمي  لشركة 
سولسيون« » لغوريزمي    ملسماة 
محدودة،  مسؤولية  ذ ت  شركة 
مقرها  درهم   100.000 رأسمالها 

 110  : بالد ر لبيضاء،    إلجتماعي 

شارع  لزرقطوني إقامة حماد  لشقة 
رقم 1، ما يلي  :

حصة   350 بيع  على   ملصادقة 

من طرف  لسيد محمد  لفن لفائدة 

متجينوش  ياسين  محمد   لسيد 

بسعر 100 درهم للحصة.

من  50 حصة  بيع  على   ملصادقة 

لفائدة  ماهر  طرف  لسيد  ملهدي 

متجينوش  ياسين  محمد   لسيد 

بسعر 100 درهم للحصة.

من   »7« و   »6« تعديل  لفصلين 

 لقايون  ألسا�سي.

إستقالة  لسيد  على   ملصادقة 

ثاني  كمسير  مهامه  من  محمد  لفن 

للشركة.

ياسين  محمد  تعيين  لسيد 

متجينوش كمسير وحيد للشركة ملدة 

غير محدودة.

من  لفصل   »2« تعديل  لفقرة 

»15« من  لقايون  ألسا�سي. 

في  ملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 17 يوم  في  بالد ر لبيضاء   لتجارية 

مايو 2021 تحت رقم 778156.

1021I

ASSAKAN AL MANSOUR

ASSAKAN AL MANSOUR
إعالن متعدد  لقر ر ت

ASSAKAN AL MANSOUR

  LOTISSEMENT 836

 MANDAROUNA BD EL

 QODS 2ème ETAGE ، 20000،

CASABLANCA maroc

 ASSAKAN AL MANSOUR

»شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مقرها  الجتماعي: 

  LOTISSEMENT 836

 MANDAROUNA BD EL QODS

 2ème ETAGE - - CASABLANCA

.MAROC

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.160881

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
تم  تخاذ   2021 مارس   05 في   ملؤرخ 

 لقر ر ت  لتالية: 
قر ر رقم 1:  لذي ينص على مايلي: 
أحد  ملسيرين   بتوقيع  تلتزم  لشركة  
 لسيد محمد غيتي  لبطاقة  لوطنية 
غيتي  خالد  أو  لسيد   I6726 رقم 
 من 

ً
 لبطاقة  لوطنية B103999 بدال

 لتوقيع  ملشترك.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
على  ينص  16:  لذي  رقم  بند 

مايلي:  لتوقيع
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 17 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 778390.

1022I

 SOUHAIL SEFRAOUI
REALTOR SARL AU

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

رأسمالها 10.000 درهم
بمقت�سى عقد عرفي مسجل بالد ر 
 2021 مارس   13 بتاريخ   لبيضاء 
ذ ت  ملسؤولية  شركة  تأسيس  تم 
ذ ت  بالشريك  لوحيد   ملحدودة 

 ملميز ت  لتالية : 
 SOUHAIL شركة   :  لتسمية 

.SEFRAOUI REALTOR
 ملوضوع : 

بجميع  و لوساطة  للعقار   لترويج 
أشكالها.

شارع   16  :  ملقر  الجتماعي 
 6 رقم  2  لشقة   لزرقطوني  لطابق 

 لد ر  لبيضاء.
درهم أالف  عشرة   :  رأس  ملا1 

)DH 10.000( مقسمة إلى مائة حصة 
حصة  جتماعية   )100(  جتماعية 
 (DH 100( .بقيمة مائة درهم للحصة

ووزعت على  لشكل  لتالي : 
من  صفر وي  سهيل   لسيد 
فبر ير   3 مو ليد   لجنسية  ملغربية، 
و لحامل  في  لد ر  لبيضاء   1990

.BK361577 للبطاقة  لوطنية رقم

 (100( حصة  جتماعية  مائة 

حصة  جتماعية. 

 لسنة  الجتماعية : من فاتح يناير 

إلى  لحادي و لثالثون من ديسمبر.

من  سنة  وتسعون  تسعة   :  ملدة 

في  تأسيس  لشركة  لفعلي  ال  يوم 

حالة  لتصفية  ملسبقة  و  لتمديد.

تسير  لشركة   : و الد رة   لتسيير 

صفر وي  سهيل  طرف  لسيد  من 

رقم  للبطاقة  لوطنية   لحامل 

جميع  لصالحيات  BK361577وله 

لتمثيل  لشركة.

 SOUHAIL شركة  تسجيل  تم 

في  لسجل   SEFRAOUI REALTOR

رقم  تحت  للد ر  لبيضاء   لتجاري 

.198911

1023I

BRADUS BUSINESS CENTER

J&M CAR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

BRADUS BUSINESS CENTER

 LOT BACHKOU RESIDENCE 77

 ZINEB APPT 17 5EME ETAGE

 CASA ، 20420، CASABLANCA

MAROC

J&M CAR شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 737 

تجزئة  لدروة - 26100 برشيد 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

15123

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   11

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
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عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 J&M  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.CAR

تأجير   : بإيجاز  غرض  لشركة 

 لسيار ت بدون سائق.

 737  : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

برشيد   26100  - تجزئة  لدروة 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد جما1  لقبون :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

500 حصة    : لعل  محمد   لسيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد جما1  لقبون عنو يه) ( 

 لسيد محمد لعل عنو يه) ( -

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد جما1  لقبون عنو يه) ( 

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   05 بتاريخ  ببرشيد    البتد ئية 

2021 تحت رقم 579/201 .

1021I

 ANSAMBLE MAROC
شركة  ملساهمة

رأسمالها 20.000.000 درهم

مقرها  الجتماعي : عمارة 

 HORIZON منظريا 300 تجزئة
رقم 9 سيدي معروف  لد ر  لبيضاء

R.C N°  : CASABLANCA 

N° 209.031

I.F N° 10132771

بمقت�سى  لجمع  لعام  لعادي 

 ملؤرخ بتاريخ 25 مارس 2021 تم  :

على  الستقالة  لكاملة   لتأكيد 

للمسيرين AMALTEA وكذلك  لسيد 

.RENE LANCIEN

بوضع  لسيدة  علما  أحيط 

SOPHIE BONNOT كمسيرة.

 SOPHIE تعيين  لسيد  لسيدة 

فضل  بتجزئة  BONNOT  لقاطنة 

حي  لر حة  لد ر   5 رقم  زيقة   2 هللا 

لشهادة  لتسجيل   لبيضاء  لحاملة 

محل  كمسيرة   BE190875 رقم 

واليتها  لتي  مدة  طو 1   AMALTEA

بقيت قيد  لتشغيل إما حتى  الجتماع 

 لعام  لذي سيتم  ستدعاؤه للبت في 

حسابات  لسنة  ملالية 2021.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 19 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء   لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 778829.

1025 I

IMP SAHARA

 FRERES AUX TRAVAUX

PUBLIC

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

IMP SAHARA

حي موالي رشيد بلوك 11 رقم 1 

مكرر  لعيون، 70000،  لعيون 

 ملغرب

 FRERES AUX TRAVAUX PUBLIC

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 2581 

حي  لعودة - 70000  لعيون  ملغرب.

تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.29393

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تمت   2021 ماي   08 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :

)ة( صالح  لنقوس   تفويت  لسيد 

أصل  من  حصة  جتماعية   500

)ة(  لفائدة   لسيد  حصة   1.000

هشام  لوردي بتاريخ 08 ماي 2021.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني   

ماي   07 بتاريخ  بالعيون    البتد ئية 

2021 تحت رقم 1198/2021.

1026I

LE PREMIER CONSEIL

 ESPACE RIFAI POUR«
   ACHAT ET SERVICES  »

ERPAS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

 ESPACE RIFAI POUR ACHAT ET«

SERVICES  »   ERPAS شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي  رقم 25 

 ملتجر رقم 2   بو ب مر كش   ملنطقة 

19 مر كش - 10000 مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

111991

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 مارس   15

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

 ESPACE RIFAI POUR ACHAT ET«

.SERVICES  »   ERPAS

*وسيط   : بإيجاز  غرض  لشركة 

مالي وتحويل  ألمو 1

*مكتبة 

)تاجر(  *مستلزمات  ملكاتب 

بالتقسيط

وملحقات  *بيع  الجهزة  ملكتبية 

 لكمبيوتر

منتجات  وتسويق  *سوبريت 

متنوعة لألغذية و لدو جن

*مصبنة
 25 :  رقم  عنو ن  ملقر  الجتماعي 
 ملتجر رقم 2   بو ب مر كش   ملنطقة 
19 مر كش - 10000 مر كش  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99  سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : طارق   لسيد  لرفاعي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو يه) (  طارق  لرفاعي   لسيد 
 10000  122 رقم   2  زلي  لجنوبي 

مر كش  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (  طارق  لرفاعي   لسيد 
 10000  122 رقم   2  زلي  لجنوبي 

مر كش  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   19 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 121111.
1027I

EL MAQHOR ABDELHAK

STE MOUJAHID CASH SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

EL MAQHOR ABDELHAK
شارع  لفد ء تجزئة سميرة تاويات  
31000   ملغرب تاويات، 31000، 

تاويات  ملغرب
  STE MOUJAHID CASH SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي : مسار 

22 مركز ورتز غ تاويات   - 31000 
تاويات  ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.1177

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
حل  تقرر   2021 مارس   26 في   ملؤرخ 
  STE MOUJAHID CASH SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة مبلغ 
وعنو ن  درهم   100.000 رأسمالها 
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مركز   22 مسار  مقرها  إلجتماعي 

تاويات   31000  - تاويات    ورتز غ 

 ملغرب يتيجة ملشاكل بين شركاء.

و عين:

و  يجومي  محمد    لسيد)ة( 

ورتز غ  مركز   22 مسار  عنو يه) ( 

تاويات  ملغرب   31000 تاويات   

كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 

بتاريخ 26 مارس 2021 وفي مسار 22 

مركز ورتز غ تاويات   - 31000 تاويات 

 ملغرب.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

مارس   26 بتاريخ  بتاويات    البتد ئية 

2021 تحت رقم 0.

1028I

KAMAR BENOUNA

AMAPAR  ش م م
إعالن متعدد  لقر ر ت

KAMAR BENOUNA

 RUE CHARAM ACHAYKH ، 31

20160، Casablanca MAROC

AMAPAR  ش م م  »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مقرها  الجتماعي: 139-

113 زيقة  بنو فارس - 20520 

 لد ر لبيضاء  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.83083

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 19 أبريل 2021

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 

قر ر رقم 1:  لذي ينص على مايلي: 

 19 في  بموجب  لعقد  لعرفي   ملؤرخ 

2021  لسيد عبد  لباقي عمرو   بريل 

حصة  جتماعية  لى   7.999 هاب 

 لسيدة  لسعدية حدو 2.000 حصة 

حصة.   1.199 عمرو  يبيل   لسيد 

حصة.   1.500 عمرو    لسيد  مين 

حصة.   1.500 عمرو  يورة   النسة 

 النسة  يمان عمرو1.500 حصة 

قر ر رقم 2:  لذي ينص على مايلي: 
قرر  22  بريل  في   لجمع  لعام  ملؤرخ 

حصة   7.999 هبة  على   ملصادقة 

 جتماعية 

قر ر رقم 3:  لذي ينص على مايلي: 
قرر تحويل  ملقر  الجتماعي  لى 1 زيقة 

 لبلياد  لطابق  لر بع   لد ر لبيضاء 

على  ينص  1:  لذي  رقم  قر ر 

مايلي: تغيير  لبند  لر بع و  لسلبع من 

 لقو يين 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

بند رقم 6:  لذي ينص على مايلي: 
ر سما1

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 11 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 778053.

1029I

FIDUHOUSE

COMPTOIR SAIS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

FIDUHOUSE
رقم 6 مكاتب طيبة زيقة غسان 

كنفاني ، 30000، فاس  ملغرب

COMPTOIR SAIS شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي : شارع 

فلسطين إقامة  لحرية عمارة رقم 8 

 لطابق  لر بع شقة رقم 8 - 30000 

فاس  ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.55659

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

حل  تقرر   2021 أبريل   16 في   ملؤرخ 

ذ ت  شركة   COMPTOIR SAIS

رأسمالها  مبلغ   ملسؤولية  ملحدودة 

مقرها  وعنو ن  درهم   100.000

إقامة  فلسطين  شارع   إلجتماعي 

8  لطابق  لر بع  رقم  عمارة   لحرية 

فاس  ملغرب   30000  -  8 رقم  شقة 

يتيجة لنشاط  لشركة لم يرى  لنور.

و عين:

و  طارق   لخلطي   لسيد)ة( 

عنو يه) ( تجزئة سعيدة شارع  ملنارة 

فاس  ملغرب   30000 طريق  يموز ر 

كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 

شارع  وفي   2021 أبريل   16 بتاريخ 

 8 رقم  إقامة  لحرية عمارة  فلسطين 

 30000  - رقم   شقة   لطابق  لر بع 

فاس  ملغرب.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 لتجارية بفاس  بتاريخ 19 ماي 2021 

تحت رقم 2119.

1030I

FONDATAX

TOMADI TRANSPORT
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

FONDATAX

511 ، شارع   لقدس ،  لطابق 

3 ، 25 ، إقامة حد ئق  لقدس ، 

كاليفورييا عين  لشق 20160-  لد ر 

 لبيضاء ، 20160،  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب

TOMADI TRANSPORT شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد)في طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 568 

حسنية 1 عالية  ملحمدية - 28830 

 ملحمدية  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.9619

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

حل  تقرر   2017 ماي   16 في   ملؤرخ 

محدودة  مسؤولية  ذ ت  شركة 

 TOMADI ذ ت  لشريك  لوحيد 

رأسمالها  مبلغ    TRANSPORT

مقرها  وعنو ن  درهم   50.000

عالية   1 حسنية   568  إلجتماعي 

28830  ملحمدية  ملغرب   -  ملحمدية 

يتيجة 1 : وقف  لنشاط.

 568 ب  مقر  لتصفية  حدد  و 

 28830  - عالية  ملحمدية   1 حسنية 

 ملحمدية  ملغرب. 

و عين:

و  حدي  أحمد    لسيد)ة(  

عنو يه) (  دو ر أوالد يطو عين حرودة  

كمصفي  28630  ملحمدية  ملغرب 

)ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 البتد ئية باملحمدية  بتاريخ 20 يويبر 

2017 تحت رقم 1607.

1031I

 ئتمايية زهير

TOP 9 CAR WASH
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

 ئتمايية زهير

زيقة  بن عائشة عمارة باريس 

 لطابق  لتالت مكتب رقم 11 كيليز 

مر كش ، 10000، مر كش  ملغرب

TOP 9 CAR WASH شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي : شارع 

محمد  لخامس زيقة  بن  لقا�سي 

رقم 39  فيرياج جليز - 10000 

مر كش  ملغرب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.87319

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تقرر حل   2020 21 دجنبر  في   ملؤرخ 

ذ ت  شركة   TOP 9 CAR WASH

رأسمالها  مبلغ   ملسؤولية  ملحدودة 

مقرها  وعنو ن  درهم   100.000

 إلجتماعي شارع محمد  لخامس زيقة 

 - جليز  39  فيرياج  رقم   بن  لقا�سي 

10000 مر كش  ملغرب يتيجة لحصر 

 لنشاط.
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و عين:
و   لسيد)ة(  مين   ملعتمد 
رقم  بن  لقا�سي  زيقة  عنو يه) ( 
مر كش   10000 39  لحي  لشتوي  

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 
شارع  وفي   2020 دجنبر   21 بتاريخ 
زيقة  بن  لقا�سي  محمد  لخامس 
 10000  - جليز   39  فيرياج  رقم 

مر كش  ملغرب.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   19 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 121129.

1032I

ficogedek sarl au

SELECTION D›OR SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

ficogedek sarl au
 N° 30 Bis, Rue 8, Hay EL Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes
maroc

 SELECTION D›OR SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 30 
مكرر زيقة 8 حي  المان مكناس - 

50000 مكناس  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
53269

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   12
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.SELECTION D’OR SARL AU

غرض  لشركة بإيجاز : وسيط

 لتصدير و الستير د.
 30 رقم   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

 - مكناس  حي  المان   8 زيقة  مكرر 

50000 مكناس  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد عاد1 كمالي :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد عاد1 كمالي عنو يه) ( زيقة 

عين  سردون عمارة 6 شقة 8  كد 1 . 

 لرباط  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد عاد1 كمالي عنو يه) ( زيقة 

عين  سردون عمارة 6 شقة 8  كد 1 

.  لرباط  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   19 بتاريخ  بمكناس    لتجارية 

2021 تحت رقم 2161.

1033I

UNION BEST SOLUTIONS

BH FATMA
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

UNION BEST SOLUTIONS

 N°11 LOTISSEMENT SAFSAF

 ،TARGA MARRAKECH ، 40000

مر كش  ملغرب

BH FATMA شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 22 

 الزدهار 2  ملنار 2 رياض  لسالم 

مر كش - 10000 مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

111915

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   21
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 BH  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.FATMA
في  : مقاو1  بإيجاز  غرض  لشركة 

تسيير  الستغال1  لفالحي .
 22  : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
رياض  لسالم   2 2  ملنار   الزدهار 

مر كش - 10000 مر كش  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : حمادي  بشرى   لسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو يه) (  حمادي  بشرى   لسيدة 
2 رياض  لسالم  2  ملنار  22  الزدهار 

مر كش 10000 مر كش  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (  حمادي  بشرى   لسيدة 
2 رياض  لسالم  2  ملنار  22  الزدهار 

مر كش 10000 مر كش  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   18 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 121108.
1031I

مكتب محاسبة

 ATMOSTECH
ENGINEERING

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

مكتب محاسبة
عمارة 11 شقة 2 زيقة عال1 بن عبد 
هللا ص.ب 200  لرشيدية ، 52001، 

 لرشيدية  ملغرب
  ATMOSTECH ENGINEERING
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 381 
تجزئة بوتالمين  لجديدة   لر شيدية 

- 52001   لر شيدية  ملغرب .
تحويل   ملقر  الجتماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.12879
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
2021 تم  تحويل   30 أبريل   ملؤرخ في 
من  للشركة   ملقر  الجتماعي  لحالي 
بوتالمين  لجديدة   تجزئة   381 »رقم 
52001   لر شيدية   -  لر شيدية 
 ملغرب » إلى »رقم 1265 عين  لعاطي 
52000   لر شيدية    - 01  لر شيدية 

 ملغرب«.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 البتد ئية بالرشيدية  بتاريخ 18 ماي 

2021 تحت رقم 229.

1035I

TARIK BOUABDELLAOUI

STE ATTILA TRANS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

TARIK BOUABDELLAOUI
 Hay angad rue c18 n41 lazaret ،

60000، Oujda Maroc
STE ATTILA TRANS شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 

17 زيقة ت20 حي  لطاهر وجدة - 
60000 وجدة  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.33503
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تمت   2021 أبريل   28 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
بنشيخ  محمد  )ة(  تفويت  لسيد 
أصل  من  حصة  جتماعية   500
1.000 حصة لفائدة   لسيد )ة( يحي 

مر ح بتاريخ 28 أبريل 2021.
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باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   17 بتاريخ  بوجدة    لتجارية 

2021 تحت رقم 1793.
1036I

مكتب بازوك للمحاسبة

MED EVOLUTION
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

مكتب بازوك للمحاسبة
زيقة  مال1 رقم151 سيدي بوملان 

كردميت تنجد د  لرشيدية ، 
52600، تنجد د  ملغرب

MED EVOLUTION شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي قصر 

ملعب تنجد د  لرشيدية - 52600 
تنجد د   ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
11871/2021

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 ماي   06
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 MED  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.EVOLUTION
:   الشغا1  بإيجاز  غرض  لشركة 

 ملختلفة
 لو ساطة

  الستير د و  لتصدير.
قصر   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
 52600  - تنجد د  لرشيدية  ملعب 

تنجد د   ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : محمد  داللة  بن   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد بن داللة محمد عنو يه) (  
 لعرفان مجموعة 19 عمارة209 رقم 

2 طنجة 90060 طنجة  90060.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد بن داللة محمد عنو يه) (  
 لعرفان مجموعة 19 عمارة209 رقم 

2 طنجة 90060 طنجة  90060

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 البتد ئية بالرشيدية  بتاريخ 18 ماي 

2021 تحت رقم 2021/689.

1037I

FUTURE CONSEIL

ZEROUAL CONFORT
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FUTURE CONSEIL

50 زيقة يوسف بن تاشفين  لطابق 

 ألو1 ، 26100، برشيد  ملغرب

ZEROUAL CONFORT شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي  لطابق 

 ألر�سي تجزئة  لنور  لرقم 119 

 لدروة برشيد - 26202 برشيد 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

15179

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 ماي   01

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.ZEROUAL CONFORT
كر ء   : بإيجاز  غرض  لشركة 

 لسيار ت بدون سائق.
:  لطابق  عنو ن  ملقر  الجتماعي 
 119 تجزئة  لنور  لرقم   ألر�سي 
برشيد   26202  - برشيد   لدروة 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : زرو 1  زكرياء   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو يه) (  زرو 1  زكرياء   لسيد 
111  لدروة  تجزئة  لنور  لرقم 

برشيد 26202 برشيد  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (  هاللي  بنعشير   لسيد 
129  لدروة  1  لرقم  تجزئة  ويا 

برشيد 26202 برشيد  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   20 بتاريخ  ببرشيد    البتد ئية 

2021 تحت رقم 626.
1038I

CONSULTIAPOLIS

EL GHAZI .COM SARL-AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
توسيع نشاط  لشركة 

CONSULTIAPOLIS
 Immeuble Awkaf, 2 eme etage,

 avenue Mekka, ، 70000،
Laayoune Maroc

 EL GHAZI .COM SARL-AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  الجتماعي شارع مكة 
 قامة  ليسر رقم 116QA,  لعيون. 

 ,116QA شارع مكة  قامة  ليسر رقم
 لعيون. 70000  لعيون  ملغرب.

توسيع نشاط  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.8663

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

 ملؤرخ في 05 ماي 2021 تمت إضافة 

نشاط  لشركة  إلى   ألنشطة  لتالية 

 لحالي :

- تسويق  ملنتجات من أي يوع.

و لخدمات  -  لتجارة  لعامة 

 ملتنوعة و الستير د -  لتصدير.

- تسويق وتوزيع ومعالجة أي مادة 

خام ؛

تسويق  ملنتجات  لغذ ئية   -

و لزر عية ...

وشل  وتصدير  لرما1  - ستير د 

وأي مو د أخرى.

وسائر  ملو رد  -  ستغال1  ملناجم 

 لطبيعية….

و لتجارة  و لتصدير  -  الستير د 

و لتعاقد من  لباطن و لتجارة  لعامة

- أعما1  لنجارة و ألملنيوم ...

و لتطوير  أعما1  لبناء  - مختلف 

و لهندسة  ملديية ؛

منتجات  لنسيج  وبيع  شر ء   -

وجميع  و ملنتجات  ألخرى  و ألور ق 

 ملو د ؛

وبيع  للو زم  ملكتبية  شر ء   -

ومعد ت  لفنادق و ملطاعم ؛

وخدمات  متنوعة  أعما1   -

إعادة  لتحريج   ، متنوعة.  لسياحة 
 لزر عي ،  لصيد  لبحري

وتركيب  وتأجير  وبيع  شر ء   -

وإصالح  ملعد ت  لتقنية و إللكترويية 

وتكنولوجيا  و مليكاييكية  و لكهربائية 

و ملعد ت  لسمعية   ملعلومات 

قطع  ؛  لبرمجيات؛  و لبصرية 

و لكمبيوتر  للمعد ت  لفنية  غيار 

و ملركبات

و ملعد ت  للبضائع  -  لنقل  لبري 

و لركاب ؛

ومستحضر ت  تسويق  ألسمدة   -

ومنتجاتها  ملختلفة...) يظر   لتجميل 

 لقايون  السا�سي  ملعد1(.
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باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   19 بتاريخ  بالعيون    البتد ئية 

2021 تحت رقم 1517/2021.
1039I

MORABIT CONSEIL

ISIS CONSEIL SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

CABINET AMALI
625 شارع محمد  لخامس  لطابق 

 لثالث رقم  ملكتب 29  لد ر  لبيضاء 
، 20000،  لد ر لبيضاء  ملغرب

ISIS CONSEIL SARL AU شركة 
ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي زيقة 

سومية  قامة شهرز د  لطابق 5 رقم 
22  لنخيل  لد ر لبيضاء - 20000 

 لد ر لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
503529

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   11
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 ISIS  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.CONSEIL SARL AU
غرض  لشركة بإيجاز :  ستشار ت 
في  لتسيير و لتدبير و ملو رد  لبشرية.

زيقة   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
5 رقم  سومية  قامة شهرز د  لطابق 
 20000  - 22  لنخيل  لد ر لبيضاء 

 لد ر لبيضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : منافع  فتيحة   لسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  منافع  فتيحة   لسيدة 

بوعزة  د ر   05 عمارة  وه  باب  لريان 

 20000  لنو صر  لد ر لبيضاء 

 لد ر لبيضاء  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو يه) (  منافع  فتيحة   لسيدة 

بوعزة  د ر   05 عمارة  وه  باب  لريان 

 20000  لنو صر  لد ر لبيضاء 

 لد ر لبيضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 19 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 18600.

1010I

 BNTR
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

رأسمالها 550.000 درهم

مقرها  الجتماعي : تجزئة رقم 1222 

 لسكن  القتصادي  موني كاوكي 

 سفي

 R.C N°  : 9613 à SAFI

 I.F  : 31129507

ICE  : 002211127000057

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ملؤرخ بتاريخ 26  بريل 2021 قرر  :

ذ ت  شركة   BNTR شركة  حل 

مسؤولية محدودة.

بر يدو  محمد  تعيين  لسيد 

لبطاقة  لتعريف  لوطنية   لحامل 
رقم H311921 كمصفي للشركة.

تحديد  لتز ماتها و صالحياتها.

حدد مقر  لتصفية في تجزئة رقم 

1222  لسكن  القتصادي  موني 

كاوكي  سفي.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 البتد ئية بآسفي بتاريخ 5 ماي 2021 

تحت رقم 159.

1011I

 CABINET FISCALE ET COMPTABLE DE

KHEMISSET

EZZINE ELECTRIQUE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 CABINET FISCALE ET
COMPTABLE DE KHEMISSET
33 شارع سيدي محمد ، 15000، 

 لخميسات  ملغرب
EZZINE ELECTRIQUE شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي حي 
 ملستقبل معازيز  لخميسات - 

15053  لخميسات  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
29099

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2020 شتنبر   22
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.EZZINE ELECTRIQUE
غرض  لشركة بإيجاز :  لتركيبات 

 لكهربائية
 ألشغا1  ملختلفة أو  لبناء.

حي   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
 - معازيز  لخميسات   ملستقبل 

15053  لخميسات  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : محسن   لسيد  زين 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد  زين محسن عنو يه) ( حي 

 ملستقبل معازيز  لخميسات 15053 

 لخميسات  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد  زين محسن عنو يه) ( حي 

 ملستقبل معازيز  لخميسات 15053 

 لخميسات  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 29 بتاريخ  بالخميسات    البتد ئية 

شتنبر 2020 تحت رقم 1173.

1012I

 ملستامنة  لشرقية لتقنيات  ملحاسبة

TRIFA CLEAN
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تغيير نشاط  لشركة

 ملستامنة  لشرقية لتقنيات 

 ملحاسبة

شارع محمد عبده  قامة حمزة رقم 

18 مكرر  لطابق  لثاني رقم 7 ، 

60000، وجدة  ملغرب

TRIFA CLEAN  شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

 Lot وعنو ن مقرها  الجتماعي

 Derrak n°177 Saidia  - 63600

 لسعيدية  ملغرب.

تغيير نشاط  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري -.

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تغيير  تم   2021 ماي   06 في   ملؤرخ 

نشاط  لشركة من »  لترويج  لعقاري

وكالة عقارية

إلى  إنشاء ت«  أو  متنوعة  أعما1 

»شر ء وتأجير وتشغيل وإد رة  ألر �سي 

 لزر عية  لخاصة أو  لتابعة للدولة.

وبيع  ألر �سي  لزر عية  شر ء 

 لخاصة.«.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   20 بتاريخ  ببركان    البتد ئية 

2021 تحت رقم 276/2021.

1013I
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KAMAR BENOUNA

  SMART PLASTIC SYSTEMS
ش م م 

د ت مساهم وحيد

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رأسما1  لشركة

KAMAR BENOUNA

 RUE CHARAM ACHAYKH ، 31

20160، Casablanca MAROC

SMART PLASTIC SYSTEMS  ش 

م م د ت مساهم وحيد  شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي  لحسنية 

I رقم 710   - 28830  ملحمدية  

 ملغرب.
رفع رأسما1  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.18119

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تم   2021 أبريل   13 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسما1  لشركة  رفع 

من  أي  درهم«   1.100.000«

 1.500.000« إلى  درهم«   100.000«

درهم« عن طريق :  إدماج  حتياطي أو 

أرباح أو عالو ت إصد ر في رأس  ملا1.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

11 ماي   البتد ئية باملحمدية  بتاريخ 

2021 تحت رقم 1118.

1011I

C E INVEST MAROC 

SAVE EXCHANGE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

C E INVEST MAROC

 Bd 11 Janvier Centre Affaire

 EL ABRAGE IMM D 3ème

 étage Apprt N° 11. ، 40000،

MARRAKECH MAROC

SAVE EXCHANGE شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة

 ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي فضاء 

 ملصطفى ملحيطة  لطابق 3  ملكتب 
رقم 15 سماللية كليز  - 10000 

مر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
111997

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 ماي   05
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 SAVE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.EXCHANGE
مكتب   : بإيجاز  غرض  لشركة 

 لصرف.
فضاء   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
3  ملكتب  ملحيطة  لطابق   ملصطفى 
 10000  - كليز   سماللية   15 رقم 

مر كش  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : محترم  نس     لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو يه) (  محترم  نس     لسيد 
 سيف س رقم 215 10000 مر كش 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (  محترم  نس    لسيد 
 سيف س رقم 215 10000 مر كش  

 ملغرب 
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   19 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 121111.
1015I

RGCM

 PRO SUPPORT AND

SERVICES MOROCCO

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

RGCM

عمارة  شارع  لجيش  مللكي50 

5  لطابق  الو1  رقم   لشباب  لشقة 

 ملحمدية ، 20800،  ملحمدية  ملغرب

 PRO SUPPORT AND

شركة   SERVICES MOROCCO

طور  ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في 

 لتصفية(

 50 مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 

شارع  لجيش  مللكي  عمارة  لشباب 

 لشقة 5 - 20800  ملحمدية  ملغرب.

حل شركة

في  لسجل  لتجاري  رقم  لتقييد 

.10717

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

حل  تقرر   2021 فبر ير   18 في   ملؤرخ 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 

 PRO SUPPORT AND SERVICES

MOROCCO  مبلغ رأسمالها 50.000 

 50 مقرها  إلجتماعي  وعنو ن  درهم 

شارع  لجيش  مللكي  عمارة  لشباب 

- 20800  ملحمدية  ملغرب   5  لشقة 

يتيجة 1 : توقف نشاط  لشركة.

و حدد مقر  لتصفية ب 50 عمارة 

شارع  لجيش  مللكي  لشقة   لشباب 

5 - 20800  ملحمدية  ملغرب. 

و عين:

 لسيد)ة( يادية  فك�سي و عنو يه) ( 

 15 170 شارع محمد  لزرقطوني ش 

 20250 مصطفى  ملنفلوطي  ز وية 

)ة(  كمصفي   لد ر  لبيضاء  ملغرب 

للشركة.

و  ترفير  فر نسو    جيل   لسيد)ة( 

يعقوب  ملنصور  شارع   8 عنو يه) ( 

كمصفي  20800   ملحمدية  ملغرب 

)ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

17 ماي   البتد ئية باملحمدية  بتاريخ 

2021 تحت رقم 1170.

1016I

رمزي لالستشار ت

ENTREPRISE OUENZAR

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

توسيع نشاط  لشركة 

رمزي لالستشار ت

شارع 21 يويبر عمارة حمدي ولد 

 لرشيد  لطابق رقم 01 شقة رقم 01 

 لعيون ، 70000،  لعيون  ملغرب

ENTREPRISE OUENZAR شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  الجتماعي حي بيت 

 ملقدس شارع و لي  لعهد رقم 91 

 لعيون  - 70000  لعيون  ملغرب.

توسيع نشاط  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.11617

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

 ملؤرخ في 17 ماي 2021 تمت إضافة 

نشاط  لشركة  إلى   ألنشطة  لتالية 

 لحالي :

وتأجير  و لعمل  ملؤقت    لتجارة 

بناء   لعمالة. لحر سة.أعما1 

متنوعة.

 أعما1 متنوعة ، إعادة تشجير ، 

حر جة ، قطع  ألشجار....

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني   

ماي   20 بتاريخ  بالعيون    البتد ئية 

2021 تحت رقم 1556/2021.

1017I
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trainning office and accounting advice

REMEB MAROC SERVICE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 trainning office and accounting
advice

 rue 1 etage 2 appt 3 tarik ,15
 alkheir bernoussi casablanca،

20600، casablanca maroc
 REMEB MAROC SERVICE

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي  لبريو�سي 
2 زيقة 3 رقم 116 سيدي  لبريو�سي 

- 20600  لد ر  لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
502075

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   27
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.REMEB MAROC SERVICE
:  للف  بإيجاز  غرض  لشركة 

و مليكاييكا و لكهرباء و ملقاومة,
 لصياية وإصالح وتأجير  آلالت، 

بيع قطع  لغيار,
أشغا1  لحد دة و  للحام,

إصالح جميع  ملعد ت,
يقل  لبضائع,

 ألعما1  مليكاييكية 
و لهيدروليكية,

 الستير د و لتصدير, 
لحساب  جميع  ألعما1  تنفيذ 

 لغير،
تحقيق جميع  لخدمات ، ال سيما 

في سياق  ملناولة,

وعموما جميع  لعمليات  لتجارية 
و  لصناعية،  ملنقولة و غير  ملنقولة و 
 ملالية  ملتعلقة بصفة مباشرة أو غير 

مباشرة باملجاالت  لسالفة  لذكر..
عنو ن  ملقر  الجتماعي :  لبريو�سي 
2 زيقة 3 رقم 116 سيدي  لبريو�سي - 

20600  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 200.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
عبد لرحيم  سماوي   لسيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   2.000   :

للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عبد لرحيم  سماوي   لسيد 
إقامة  حي  لقدس  عنو يه) ( 
 ملنصورية 2 عمارة 28 رقم 3 سيدي 
20600  لد ر  لبيضاء   لبريو�سي  

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عبد لرحيم  سماوي   لسيد 
إقامة  حي  لقدس  عنو يه) ( 
 ملنصورية 2 عمارة 28 رقم 3 سيدي 
20600  لد ر  لبيضاء   لبريو�سي  

 ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 06 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 777295.
1018I

KAMAR BENOUNA

AZELIS MOROCCO ش م م
إعالن متعدد  لقر ر ت

KAMAR BENOUNA
 RUE CHARAM ACHAYKH ، 31

20160، Casablanca MAROC
AZELIS MOROCCO ش م م  
»شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة«
وعنو ن مقرها  الجتماعي: ملتقى 
 لسفير بن عائشة و زيقة كرويبل 
 القامة 18/16 بالطو رقم 7 روش 
يو ر - 20300  لد ر لبيضاء  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.330097

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 12 أبريل 2021

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 

قر ر رقم 1:  لذي ينص على مايلي: 

بريتز  بنو ت  معاينة  ستقالة  لسيد 

من مهام  لتسيير 

على  ينص  2:  لذي  رقم  قر ر 

من  كل  جدد  كمسيرين  تعيين  مايلي: 

كبغيا1  جون  كريسطوف   لسيد 

رقم  لجو ز  لسفر  صاكي  لحامل 
و  لسيدة  يدري   15FV07087

رقم  لجو ز  لسفر  حاملة  صاكي 

 19AC51998

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

بند رقم 0:  لذي ينص على مايلي: 

0

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 12 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 778280.

1019I

STE FIDU-LIDOU SARL

SECURITE  FOR  BUSINESS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

STE FIDU-LIDOU SARL

 N°35 AVENUE LALLA HASNA

 IMMEUBLE PASIFIC III 3EME

 ETAGE BUREAU 14 VN FES،

30000، FES MAROC

 SECURITE  FOR  BUSINESS

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 29 شارع  

محمد  لسالوي شقة 23  - 30000 

فاس  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.30335

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

تمت   2021 ماي   10 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :

منصف   )ة(  تفويت  لسيد 

حصة  جتماعية   10.000 منصوري 

لفائدة   حصة   10.000 أصل  من 

 لسيد )ة( محمد بزيو بتاريخ 10 ماي 

.2021

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني   

 لتجارية بفاس  بتاريخ 17 ماي 2021 

تحت رقم 2338/2021.

1050I

ديو ن  لخدمات

 GENERATION TRAVAUX
BATIMENTS

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

ديو ن  لخدمات

شارع محمد  لخامس رقم 91 سيدي 

قاسم ، 16000، سيدي قاسم 

 ملغرب

 GENERATION TRAVAUX

BATIMENTS شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي زيقة 

80 رقم 60 حي صحر وة  - 16000 

سيدي قاسم  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

28869

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 ماي   06

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

 GENERATION TRAVAUX

.BATIMENTS

:  شغا1  بإيجاز  غرض  لشركة 

مختلفة  و  لبناء
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مدقق قياسات.
زيقة   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
 16000  - صحر وة   حي   60 رقم   80

سيدي قاسم  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد يوفل توهتو :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 500   : زو يدي   لسيدة  يمان 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو يه) (  توهتو  يوفل   لسيد 
 2 رقم  بلوك  لسعادة  حي  لسالوي 

16000 سيدي قاسم  ملغرب.
عنو يه) (  زو يدي   لسيدة  يمان 
 2 رقم  بلوك  لسعادة  حي  لسالوي 

16000 سيدي قاسم  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (  توهتو  يوفل   لسيد 
 2 رقم  بلوك  لسعادة  حي  لسالوي 

16000 سيدي قاسم  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 19 بتاريخ  قاسم   بسيدي   البتد ئية 

ماي 2021 تحت رقم 136.
1051I

FCCA ATLAS

 NO GAME
يو ڭيم

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

FCCA ATLAS
 AV ALLAL EL FASSI LOT RATMA
 IMM 89,1ER EATGE APPT N°5 ،
40000، MARRAKECH MAROC
NO GAME يو ڭيم شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي تجزئة 

بير1 مر كش عمارة 18  لشقة رقم 
09  لطابق  الو1 مر كش - 10000 

مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

111835

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 ماي   05

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 NO  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

GAME يو ڭيم.

منظم   : بإيجاز  غرض  لشركة 

حفالت

خدمات

 لتسويق.

تجزئة   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

رقم  18  لشقة  عمارة  مر كش  بير1 

 10000  - مر كش  09  لطابق  الو1 

مر كش  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد  الن سان جيرمان  :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

جيرمان   سان   لسيد  الن 

 93600 5 شارع  ولينيس   عنو يه) ( 

 ولناي سو بو  فرنسا.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

جيرمان   سان   لسيد  الن 

 93600 5 شارع  ولينيس   عنو يه) ( 

 ولناي سو بو  فرنسا

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   12 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 121007.

1052I

أحمد أوجنين

صفوة الستيراد املواد التقنية
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

أحمد أوجنين
تجزئة  ألمل رقم 276 شارع 11 رقم 

11 صندوق  لبريدي 81  لقصر 
 لكبير ، 92150،  لقصر  لكبير 

 ملغرب
صفوة الستير د  ملو د  لتقنية  

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي حي  لسالم 
مجموعة و زيقة 23 رقم 18 مكرر 
 لقصر  لكبير  - 92150  لقصر 

 لكبير   ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
2973

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 ماي   01
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 إلقتضاء بمختصر تسميتها : صفوة 

الستير د  ملو د  لتقنية .
:  ستير د  بإيجاز  غرض  لشركة 
تجهيز  ملعلومات  ملو د  بالجملة  وبيع 

ووسائل  التصا1 .
حي   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
 18 23 رقم  زيقة  و   لسالم مجموعة 
مكرر  لقصر  لكبير  - 92150  لقصر 

 لكبير   ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد  لحمدوني محمد :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 1000  : محمد   لسيد  لحمدوني 

بقيمة 100 درهم.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

محمد    لسيد  لحمدوني 

عنو يه) ( حي  لسالم مجموعة و زيقة 

 92150 18  لقصر  لكبير   رقم   23

 لقصر  لكبير  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

محمد    لسيد  لحمدوني 

عنو يه) ( حي  لسالم مجموعة و زيقة 

 92150 18  لقصر  لكبير   رقم   23

 لقصر  لكبير  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 البتد ئية بالقصر  لكبير  بتاريخ 20 

ماي 2021 تحت رقم 152.

1053I

ALIANZA ADVISORY

URBAN SPORT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

ALIANZA ADVISORY

19، زيقة جون جوريس،  لطابق 

رقم 6، حي غوتييه ، 20060، 

 لد ر لبيضاء  ملغرب

URBAN SPORT

 شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 19، زيقة 

جون جوريس،  لطابق رقم 6، شقة 

رقم 12، حي غوتييه   - 20060 

 لد ر لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

199803

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 يناير   13

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
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عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.URBAN SPORT
غرض   : بإيجاز  غرض  لشركة 
باألصالة  و لخارج  في  ملغرب   لشركة 

عن يفسها وبالنيابة عن  لغير:
وتوزيع  لسلع  وبيع  شر ء   -
بالجملة  أيو عها  بجميع   لرياضية 

و لتجزئة
- شر ء وبيع وتوزيع كافة  ألصناف 
و ألنشطة  بالرياضة   ملتعلقة 

 لخارجية
-  لتجارة

بر ء ت  الختر ع  جميع  إيد ع   -
و لتر خيص  و لعالمات  لتجارية 
وتصنيعها  وحيازتها  و لعمليات 
و متيازها  وتشغيلها  ويقلها  ودر ستها 
وحيازتها بشكل مباشر أو غير مباشر
جميع  لعمليات  عامة  وبصفة   -
تكون مرتبطة بشكل مباشر   لتي قد 
أو غير مباشر باألشياء  ملذكورة أعاله 
تطوير  تعزز  أن  من  ملحتمل  أو   ،

 لشركة أو نشاطها..
 ،19  : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
 ،6 رقم  جوريس،  لطابق  جون  زيقة 
شقة رقم 12، حي غوتييه   - 20060 

 لد ر لبيضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 10.000 رأسما1  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   50   : يدير  كريم   لسيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 50   : يكين  كريستوف   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد كريم يدير عنو يه) ( إقامة 
شقة   3 طابق   12 عمارة  فا1  لهناء 
13 عين  لسبع 20250  لد ر لبيضاء 

 ملغرب.
 لسيد كريستوف يكين عنو يه) ( 
  6 شقة  جوريس،  جون  زيقة   ،11

20060  لد ر لبيضاء  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو يه) (  يونس  لشيكي   لسيد 
 سيل زيقة سعد  بن  لربيع رقم 287 

10160 مر كش  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 20 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 775117.
1051I

3FC

انتر هوم مراكش
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

3FC
 OPERATION AMAL 2 IMM
 C APPT 06 RTE ESSAOUIRA

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

ذ ت  شركة  مر كش  هوم   يتر 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد
شارع  مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 
رقم  مريم  محمد  لسادس  قامه 
 - مر كش  1  لطابق  الو1  عماره   20

10000 مر كش  ملغرب
مسؤولية  ذ ت  شركة  تأسيس 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

113507
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 مارس   19
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 إلقتضاء بمختصر تسميتها :  يتر هوم 

مر كش.
غرض  لشركة بإيجاز :  تسيير  بيع 

و شر ء  لعقار ت.
شارع   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
رقم  مريم  محمد  لسادس  قامه 
 - مر كش  1  لطابق  الو1  عماره   20

10000 مر كش  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة : 99 سنة .

 10.000 رأسما1  لشركة:   مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : دينير   لسيد  ريك جان 
حصة بقيمة 10 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد  ريك جان دينير عنو يه) ( 
RUE ERASME 66750 SAINT- 31
CYPRIEN FRANCE 10000 مر كش 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد  ريك جان دينير عنو يه) ( 
RUE ERASME 66750 SAINT- 31
CYPRIEN FRANCE 10000 مر كش 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
أبريل   29 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 122803.
1055I

موثق

LE PETIT JAPONAIS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

موثق
شارع  لجيش  مللكي  قامة  ملنزه رقم 
  تطو ن شارع  لجيش  مللكي  قامة 
 ملنزه رقم   تطو ن، 93200، تطو ن 

 ملغرب
LE PETIT JAPONAIS شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي عين ملو1 
شارع  لقاهرة  قامة سليم 6  لطابق 

 الر�سي رقم 3 تطو ن 93200 
تطو ن  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
29017

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 ماي   20
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 LE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.PETIT JAPONAIS

فتح   : بإيجاز  غرض  لشركة 

مع  وخدمات  ملطاعم   ملطاعم 

 لتوصيل.
عنو ن  ملقر  الجتماعي : عين ملو1 

6  لطابق  شارع  لقاهرة  قامة سليم 

 الر�سي رقم 3 تطو ن 93200 تطو ن 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 2021 سنة .

 10.000 رأسما1  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيدة دينا  لطاهري  :  50 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 لسيدة ريدة  لطاهري :  50 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 لسيدة دينا  لطاهري : 50 بقيمة 

100 درهم.

 لسيدة ريدة  لطاهري : 50 بقيمة 

100 درهم.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
ريدة  لطاهري   لسيدة 

عال1  لفا�سي  قامة  شارع  عنو يه) ( 
 93200 3رقم9  س   لحمر ءبلوك 

تطو ن  ملغرب.

عنو يه) (  دينا  لطاهري   لسيدة 

عال1  لفا�سي  قامة  شارع 
 93200 3رقم9  س   لحمر ءبلوك 

تطو ن  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
ريدة  لطاهري   لسيدة 

عال1  لفا�سي  قامة  شارع  عنو يه) ( 
 93200 3رقم9  س   لحمر ءبلوك 

تطو ن  ملغرب

عنو يه) (  دينا  لطاهري   لسيدة 

عال1  لفا�سي  قامة  لحمر ء  شارع 
93200  ملغرب  3رقم9  س  بلوك 

 ملغرب
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باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
مارس   31 بتاريخ  بتطو ن    البتد ئية 

2021 تحت رقم 738.
1056I

 لحبيب  لهيبة

BIOTRACABILITE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

 لحبيب  لهيبة
3، شارع 9 بريز ش تقاطع شارع 
رحا1  ملسكيني ، 20110،  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب
BIOTRACABILITE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي 6 زيقة 
عين  سردون  لطابق 1 سيا1 - 
20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.118267
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تمت   2021 فبر ير   21 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
 2 سنوف  كاي  )ة(  تفويت  لسيد 
حصة   2 أصل  من  حصة  جتماعية 
د فني  ليويار  )ة(  لفائدة   لسيد 

ليليان ديبو  بتاريخ 21 فبر ير 2021.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني   
 11 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 777968.
1057I

TARIK BOUABDELLAOUI

STE ATTILA TRANS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  لشكل  لقايوني للشركة

TARIK BOUABDELLAOUI
 Hay angad rue c18 n41 lazaret ،

60000، Oujda Maroc
STE ATTILA TRANS شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
و عنو ن مقرها  الجتماعي رقم 

17 زيقة ت20 حي  لطاهر وجدة - 
60000 وجدة .

تحويل  لشكل  لقايوني للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.33503

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تحويل  تم   2021 أبريل   28 في   ملؤرخ 
 لشكل  لقايوني للشركة من »شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة« إلى »شركة 
ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد«.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   17 بتاريخ  بوجدة    لتجارية 

2021 تحت رقم 1793.
1058I

FXL INTERNATIONAL
شركة ذ ت مسؤولية محدودة
رأسمالها 1.000.000 درهم

مقرها  الجتماعي : 151 شارع 
 ملقاومة  لد ر  لبيضاء

RC N° 105 831
 بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ملؤرخ بتاريخ 26 فبر ير 2021 تم :
تفويت  على  و  ملو فقة   لتصريح 
شركة  من  إجتماعية  حصة   3000
 Industrial Business Partners

لفائدة  :
 1375 Laurent Foulon  لسيد 

حصة.
 1375 Xavier Foulon  لسيد 

حصة·
 250 كيتان  لحلو  موية   لسيدة 

حصة.
من  لنظام   6 تعديل  لفصل 

 ألسا�سي للشركة.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 20 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء   لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 779023.
1059I

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées royales 28 ،

20000، CASABLANCA MAROC

NEO FOOD
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 55 شارع 
 لزرقطوني فضاء  لزرقطوني 

 لطابق 1 حي  ملستشفيات  - 20000 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب 

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

503563

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   26

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية :

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 NEO  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.FOOD

غرض  لشركة بإيجاز :

بيع،  شر ء،  تجارة  لتجزئة،   -

وتحويل  ملنتجات  لغذ ئية  توزيع 

تجعله  للطعام  وخاصة  ضافات 

شهيا.

لجميع  أشكاله  بجميع  -  لتمثيل 

و ملو د  و ملعد ت  و لسلع   ملنتجات 

من أي يوع.

وتوزيع  وبيع  وشر ء  -  ستير د 

باألنشطة  تتعلق  ومعد ت  مو د  أي 

 ملذكورة أعاله.

-تنظيم وتقديم  لدور ت  لتدريبية 

و لفعاليات  و ملؤتمر ت  و لندو ت 

 ملتعلقة بالهدف  إلجتماعي.

-  ستغال1  سم تجاري.

جميع  و ستغال1  تسويق   -

 ملنتجات وبر ء ت  الختر ع و لعالمات 

  لتجارية و لتر خيص  ملتعلقة باألشياء

في  العلى.

جميع  في  مشاركة  لشركة   -

 لشركات  ملغربية أو  ألجنبية  ملنشأة 

أو  ملزمع إنشاؤها.

55 شارع   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

  لزرقطوني فضاء  لزرقطوني  لطابق 1

20000  لد ر   - حي  ملستشفيات  

 لبيضاء  ملغرب .

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسما1  لشركة :  100.000 

درهم، مقسم كالتالي :

: جلون  لتويمي  بن  زينة    لسيدة 

500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 لسيدة سامية  ملكي بر دة :  500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

جلون  لتويمي  بن  زينة   لسيدة 
زيقة  زيمة   لو زيس   08 عنو يه) ( 

20000   لد ر  لبيضاء  ملغرب .

بر دة  سامية  ملكي   لسيدة 
زيقة  زيما  لو زيس   06 عنو يه) ( 

20000   لد ر  لبيضاء  ملغرب .

و لعائلية   ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة :

جلون  لتويمي  بن  زينة   لسيدة 
زيقة  زيمة   لو زيس   08 عنو يه) ( 

20000   لد ر  لبيضاء  ملغرب.

بر دة  سامية  ملكي   لسيدة 
زيقة  زيما  لو زيس   06 عنو يه) ( 

20000   لد ر  لبيضاء  ملغرب. 

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 20 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 779015.

1060I

EURODEFI

LES MAITRES BATISSEURS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رأسما1  لشركة

EURODEFI

 BD ABDELMOUMEN APPT 119

 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC

  LES MAITRES BATISSEURS

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي زيقة سمية 

إقامة شهرز د3  لطابق 5 رقم 

22  لنخيل - 2000  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.
رفع رأسما1  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.397713
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قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تم   2021 يناير   28 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسما1  لشركة  رفع 
»100.000 درهم« أي من »100.000 
عن  درهم«   500.000« إلى  درهم« 
أو  أرباح  أو  إدماج  حتياطي    : طريق 

عالو ت إصد ر في رأس  ملا1.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 17 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر ير 2021 تحت رقم 765979.
1061I

ZWIRAT CAR SARL

ZWIRAT CAR SARL
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

ZWIRAT CAR SARL
 لوفاق بلوك ج رقم 195  لعيون 
 ملغرب، 70000،  لعيون  ملغرب

ZWIRAT CAR SARL  شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي  لوفاق 
بلوك ج رقم 195  لعيون  ملغرب 

70000  لعيون  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
36651

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 ماي   05
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. ZWIRAT CAR SARL
كر ء   : بإيجاز  غرض  لشركة 

 لسيار ت بدون سائق .
:  لوفاق  عنو ن  ملقر  الجتماعي 
195  لعيون  ملغرب  رقم  ج  بلوك 

70000  لعيون  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 لسيدة  لسالكة   مر  به  :  333 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 333   : حمود    لسيد  بر هيم 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 لسيد خالد  مر  به :  331 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  خالد  مر  به   لسيد 
21  لعيون  03 رقم  حي  لقدس زيقة 

70000  لعيون  ملغرب.
عنو يه) (  حمود    لسيد  بر هيم 
 57 رقم  زيقة  الغر د  حي  لقدس 

 لعيون 70000  لعيون  ملغرب.
 لسيدة  لسالكة   مر  به  
رقم   03 زيقة  حي  لقدس  عنو يه) ( 

13  لعيون 70000  لعيون  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (  خالد  مر  به   لسيد 
21  لعيون  03 رقم  حي  لقدس زيقة 

70000  لعيون  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   18 بتاريخ  بالعيون    البتد ئية 

2021 تحت رقم 1531/2021.
1062I

N2M CONSEIL-SARL

YAHYA EL AZZOUTI TRANS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR
MAROC

 YAHYA EL AZZOUTI TRANS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع 

موسكو رقم 01  لطابق  لثاني رقم 
01 لعري  لشيخ - 62000  لناظور 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

22165
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   20
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 YAHYA : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.EL AZZOUTI TRANS
يقل   -  : بإيجاز  غرض  لشركة 

 لبضائع للغير
-  لنقل  لوطني و  لدولي لحساب 

 لغير
-  الستير د و  لتصدير.

شارع   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
رقم  01  لطابق  لثاني  رقم  موسكو 
62000  لناظور   - لعري  لشيخ   01

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد  لعزوتي  يوب :  750 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 250   : كما1   لسيد  لعزوتي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو يه) (   لسيد  لعزوتي  يوب 
توزين  بني  تسافت  قاسيطة  مركز 

62000  لدريوش  ملغرب.
عنو يه) (  كما1   لسيد  لعزوتي 
 62000 تسافت   دو ر  جعوينا 

 لدريوش  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (   لسيد  لعزوتي  يوب 
توزين  بني  تسافت  قاسيطة  مركز 

62000  لدريوش  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 البتد ئية بالناضور  بتاريخ 26 أبريل 

2021 تحت رقم 813.
1063I

N2M CONSEIL-SARL

OKADDI TRANS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL

 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

OKADDI TRANS شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي حي  ملسيرة 

قرب ثايوية  دريس  الو1  لريف 

ميضار - 62000  لدريوش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

307

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   21

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.OKADDI TRANS

-  لنقل   : بإيجاز  غرض  لشركة 

 لوطني و  لدولي لحساب  لغير.

حي   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

ثايوية  دريس  الو1  قرب   ملسيرة 

62000  لدريوش   - ميضار   لريف 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : سفيان   لسيد  السروتي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   : محمد   لسيد  يحياتا 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
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سفيان   لسيد  السروتي 
حي   56 رقم  عناية  تجزئة  عنو يه) ( 
62000  لدريوش  ميضار   ملسيرة 

 ملغرب.
عنو يه) (  محمد   لسيد  يحياتا 
تجزئة عناية شارع  سباييا حي  ملسيرة 

ميضار 62000  لدريوش  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
سفيان   لسيد  السروتي 
حي   56 رقم  عناية  تجزئة  عنو يه) ( 
62000  لدريوش   ميضار   ملسيرة 

 ملغرب
عنو يه) (  محمد   لسيد  يحياتا 
تجزئة عناية شارع  سباييا حي  ملسيرة 

ميضار 62000  لدريوش  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
20 ماي   البتد ئية بالدريوش  بتاريخ 

2021 تحت رقم 56.
1061I

FIDUCIAIRE BAMMOU

WL GARD
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BAMMOU
 Residence Minate Allah

 36, Angle Rue Loubnane et
 Mustapha Rifai N04 ، 14000،

KENITRA Maroc
WL GARD شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي ز وية شارع 
 LA   الستقال1 و زيقة  ملر�سى  قامة 

PERLA مكتب رقم 08 - 11000 
 لقنيطرة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
60657

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   11
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 WL  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.GARD
مقاولة   : بإيجاز  غرض  لشركة 
و  و  من  لبنايات  لعامة  حر سة  في 

 لخاصة  .
ز وية   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
شارع  الستقال1 و زيقة  ملر�سى  قامة   
 11000 - 08 LA PERLA مكتب رقم 

 لقنيطرة  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيدة لال ملياء  لسالمي  الدري�سي 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيدة لال ملياء  لسالمي  الدري�سي 
حي  لفتح   91 فيال   6 عنو يه) (  مل 

حيم 10000  لرباط  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيدة لال ملياء  لسالمي  الدري�سي 
حي  لفتح   91 فيال   6 عنو يه) (  مل 

حيم 10000  لرباط  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
19 ماي   البتد ئية بالقنيطرة  بتاريخ 

2021 تحت رقم 82180.
1065I

global compta et conseils

HAMMANE PROMOTION
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

global compta et conseils
10,شارع  بن تومرت  لطابق  لثاني ، 

90000، طنجة  ملغرب
 HAMMANE PROMOTION
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 10,شارع 
 بن تومرت  لطابق  لثاني - 90000 

طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

116093

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   26

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.HAMMANE PROMOTION

:  لترويج  بإيجاز  غرض  لشركة 
 لعقاري

أعما1  لبناء

 ألشغا1  لعامة أو  لخاصة

تقسيم  ألر �سي  بعمليات   لقيام 

إطار  في  عقارية  مجمعات  وبناء 

مشروع مائتي ألف سكني

شر ء وبيع  ألر �سي .

عنو ن  ملقر  الجتماعي : 10,شارع 

 90000  - تومرت  لطابق  لثاني   بن 

طنجة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   500   : حمان  علي   لسيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 لسيد  حمد حمان :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد علي حمان عنو يه) ( مركز 

باب تازة 91000 شفشاون  ملغرب.

عنو يه) (  حمان   لسيد  حمد 
دو ر ماجو باب تازة 91000 شفشاون 

 ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد علي حمان عنو يه) ( مركز 

باب تازة 91000 شفشاون  ملغرب.

عنو يه) (  حمان   لسيد  حمد 
دو ر ماجو باب تازة 91000 شفشاون 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   05 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 1235.

1066I

SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET FORMATION

GLOBAL SAFE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET

FORMATION

 COMPLEXE MLY ISMAIL IMM

 6 APP9 ، 50000، MEKNES

MAROC

GLOBAL SAFE شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 59 تجزئة 
زهرة مدني 1، مجموعة س ،طابق 1 

،شقة 11  - 30000 فاس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

62309

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2020 فبر ير   19

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.GLOBAL SAFE

 : بإيجاز  غرض  لشركة 

 الستشار ت في  لتسيير  ملؤسساتي.

عنو ن  ملقر  الجتماعي : 59 تجزئة 
زهرة مدني 1، مجموعة س ،طابق 1 

،شقة 11  - 30000 فاس  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
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 750   : جبوري  زكرياء   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 250   : هللا  فضل  فريدة   لسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  جبوري  زكرياء   لسيد 
 1 مسلم  لشقة  زيقة  المام   11 رقم 

30000 فاس  ملغرب.

هللا  فضل  فريدة   لسيدة 

 ،1 مدني  زهرة  تجزئة   59 عنو يه) ( 

  11 ،شقة   1 ،طابق  س  مجموعة 

30000 فاس  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

هللا  فضل  فريدة   لسيدة 

 ،1 مدني  زهرة  تجزئة   59 عنو يه) ( 

  11 ،شقة   1 ،طابق  س  مجموعة 

30000 فاس  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 لتجارية بفاس  بتاريخ - تحت رقم -.

1067I

SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET FORMATION

MEB-BODY CARE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET

FORMATION

 COMPLEXE MLY ISMAIL IMM

 6 APP9 ، 50000، MEKNES

MAROC

 MEB-BODY CARE

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي مركب 

موالي إسماعيل 6 شقة 9   ملدينة 

 لجديدة مكناس - 50000 مكناس 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

53065

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقايون  تم   2021 مارس   26

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

MEB-  :  إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.BODY CARE

إستر د   : بإيجاز  غرض  لشركة 

،مو د  مستحضر ت  لتجميل 

 لنظافة  لبديية و لشبه  لصيداليية

بيع مستحضر ت  لتجميل و مو د 

 لنظافة  لبديية.

بيع  ملو د  لشبه  لصيداليية.

مركب   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

9   ملدينة  شقة   6 إسماعيل  موالي 

مكناس   50000  - مكناس   لجديدة 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

بن  لحبيب   لسيد  لحبيب 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

بن  لحبيب   لسيد  لحبيب 

فيال   16 شارع  حي  لنصر  عنو يه) ( 

رقم 2  50000  مكناس  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

بن  لحبيب   لسيد  لحبيب 

فيال   16 شارع  حي  لنصر  عنو يه) ( 

رقم 2  50000  مكناس  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

أبريل   19 بتاريخ  بمكناس    لتجارية 

2021 تحت رقم 2011.

1068I

SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET FORMATION

BAMALIK
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET
FORMATION

 COMPLEXE MLY ISMAIL IMM
 6 APP9 ، 50000، MEKNES

MAROC
BAMALIK شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي تجزئة 
 لسكن  ألييق رقم 81  لطابق 

 لثاني شقة رقم 2 - 50000 مكناس 
 ملغرب.

تحويل   ملقر  الجتماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.17689
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
 ملؤرخ في 11 دجنبر 2020 تم  تحويل  
للشركة   ملقر  الجتماعي  لحالي 
 81 رقم  »تجزئة  لسكن  ألييق  من 
 50000 -  2  لطابق  لثاني شقة رقم 
مكناس  ملغرب« إلى » لطابق  ألر�سي 
رقم 101 شارع 7 حي  إليارة  - 50000 

مكناس   ملغرب«.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   11 بتاريخ  بمكناس    لتجارية 

2021 تحت رقم 2361.
1069I

fidaga

MARYLA
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

fidaga
 n°11 imm inflasse av

 abderrahim bouabid agadir ،
80000، agadir maroc

MARYLA شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي تجزئة 
رشدي مركز سيدي بيبي سيدي بيبي 
 شتوكة أيت باها - 87271  شتوكة 

أيت باها  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

23315

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   28

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.MARYLA

و  أشغا1   : بإيجاز  غرض  لشركة 

خدمات متنوعة.

تجزئة   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

رشدي مركز سيدي بيبي سيدي بيبي 

87271  شتوكة   - باها  أيت   شتوكة 

أيت باها  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 10.000 رأسما1  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد وهبي عي�سى   :  100 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  عي�سى    وهبي   لسيد 

تينيريفي   38001 تينيريفي  سباييا 

 سباييا.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو يه) (  عي�سى    وهبي   لسيد 

تينيريفي    38001 تينيريفي  سباييا 

 سباييا

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   12 بتاريخ  بايزكان    البتد ئية 

2021 تحت رقم 1106.

1070I
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CABINET LAAFOU CONSEIL

 INTERNATIONAL LUXE
MAROC

تعيين رئيس مجلس  إلد رة

CABINET LAAFOU CONSEIL
تجزئة  الكولين 2 رقم 5 عمارة 

ماتينيون  لطابق 2 رقم 7 سيدي 
معروف  لد ر  لبيضاء ، 20150، 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب
 INTERNATIONAL LUXE
MAROC »شركة   ملساهمة«

وعنو ن مقرها  الجتماعي: شارع دو 
فار،  إلقامة فار،  لطابق 2، شقه 

18 - -  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
»تعيين رئيس مجلس  إلد رة«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.130159

إطار  لجمع  لعام  إلد ري   في   
 ملؤرخ في 07 ماي 2021

تقرر تعيين  لسيد مدرك تورية
شركة  إد رة  ملجلس  رئيسا 
INTERNATIONAL LUXE MAROC

بتاريخ: 07 ماي 2021
له  وتتمثل  لصالحيات  ملخولة 
فيما يلي: يتوفر  لرئيس  ملدير  لعام 
من  له  جميع  لسلط  ملخولة  على 
طرف  لجمع  لعام  لعادي و  ملجلس 
يمثل  كما  يه  للشركة,   الد ري 
تعتبر  لشركة  و  لدى  لغير   لشركة 
يطاق  عن  بافعاله  لخارجة  مقيدة 

غرض  لشركة.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 17 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 778399.
1071I

ديو ن  لخدمات

VOYAGE BELGAZAKI
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

ديو ن  لخدمات
شارع محمد  لخامس رقم 91 سيدي 

قاسم ، 16000، سيدي قاسم 
 ملغرب

 VOYAGE BELGAZAKI

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد)في طور  لتصفية(
وعنو ن مقرها  إلجتماعي زيقة 31 
رقم 10 - 16000 سيدي قاسم 

 ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.28263

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
حل  تقرر   2021 ماي   05 في   ملؤرخ 
محدودة  مسؤولية  ذ ت  شركة 
 VOYAGE ذ ت  لشريك  لوحيد 
رأسمالها  مبلغ    BELGAZAKI
مقرها  وعنو ن  درهم   100.000
 إلجتماعي زيقة 31 رقم 10 - 16000 
 :  1 يتيجة  قاسم  ملغرب  سيدي 

 لتشطيب  لنهائي.
زيقة  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
قاسم  سيدي   16000  -  10 رقم   31

 ملغرب. 
و عين:

و  جو د    لحياني   لسيد)ة( 
رقم   2 حي  لياسمين  عنو يه) ( 
قاسم  ملغرب  سيدي   16000  87

كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 06 بتاريخ  قاسم   بسيدي   البتد ئية 

ماي 2021 تحت رقم 5137.
1072I

CABINET NORD ASSISTANCE

 SERVICES GÉNÉRAUX ET
ADMINISTRATION

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

CABINET NORD ASSISTANCE
 AV MOHAMED V, RÉSD. 10

 DOUNIA, BLOC B, Bureau 8 ،
TANGER ،90000  ملغرب

 SERVICES GÉNÉRAUX ET
ADMINISTRATION شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 29 زيقة 
عمر  بن  لعاص مكتب 26 - 90000 

طنجة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

116373
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 ماي   05
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 
 SERVICES GÉNÉRAUX ET

.ADMINISTRATION
مستشار   : بإيجاز  غرض  لشركة 

في  لتسيير  لعقاري و  إلد ري.
29 زيقة   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
عمر  بن  لعاص مكتب 26 - 90000 

طنجة  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
500 حصة    : بنتهامي   لسيد ربيع 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 لسيد كريم  لدر وي :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو يه) (  بنتهامي  ربيع   لسيد 
زيقة حسان  لفطو كي  أييسة  تجزئة 

90050 أصيلة  ملغرب.
عنو يه) (  كريم  لدر وي   لسيد 

حي مرغوبة 90050 أصيلة  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (  بنتهامي  ربيع   لسيد 
زيقة حسان  لفطو كي  أييسة  تجزئة 

90050 أصيلة  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   12 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 212336.
1073I

SOCOJUFI SARL

INKBURO
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

SOCOJUFI SARL
 RUE CHRARDA RDC DERB 10

 LOUBILA BOURGOGNE ،
20040، CASABLANCA MAROC
INKBURO شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي 10 زيقة 

 لحرية  لطابق 3  لشقة 5 - 20000 
 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

تحويل   ملقر  الجتماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.383189
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
 ملؤرخ في 08 مارس 2021 تم  تحويل  
من  للشركة   ملقر  الجتماعي  لحالي 
3  لشقة  زيقة  لحرية  لطابق   10«
20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب«   -  5
مكرر   12 01  قامة  رقم  » ملتجر  إلى 
زيقة  والد  و  زيقة  لشر ردة  تقاطع 
20210  لد ر   - بوركون  سعيد 

 لبيضاء   ملغرب«.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 19 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 778892.

1071I

MOHAMED SAFRIOUI

GREEN BOX
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

MOHAMED SAFRIOUI
 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMM 9 4EME ETAGE ، 20200،
CASABLANCA MAROC
GREEN BOX  شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي 26 

 AVENUE MERS SULTAN ETAGE
N3 - 20000 1  لد ر  لبيضاء 

 ململكة  ملغربية.
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تعيين مسير جديد للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري -.

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تعيين  تم   2021 ماي   10 في   ملؤرخ 

للشركة  لسيد)ة(  جديد  مسير 

 LAMINE MOHAMED HILAL

كمسير وحيد

تبعا لقبو1  ستقالة  ملسير.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 20 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 779017.

1075I

AMOURI CONSULTING

 POLYCLINIQUE ASSALAM 
- FES

إعالن متعدد  لقر ر ت

AMOURI CONSULTING

 Fès Lotissement Belair 2

 Dokkarat Bureau 2 Immeuble

 Espace Bureaux des Champs،

30000، FES MAROC

 POLYCLINIQUE ASSALAM 

FES - »شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة«

وعنو ن مقرها  الجتماعي: أيت 

سقاطو أطلس - - فاس  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.67863

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 27 يناير 2021

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 

قر ر رقم 1:  لذي ينص على مايلي: 

من  للشركة  تغيير  لشكل  لقايوني 

شركة مديية محترفة إلى شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

قر ر رقم 2:  لذي ينص على مايلي: 

تحيين  لنظام  ألسا�سي للشركة 

قر ر رقم 3:  لذي ينص على مايلي: 

على  لنظام  ألسا�سي   ملصادقة 

للشركة 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

بند رقم 1:  لذي ينص على مايلي: 
مسؤولية  ذ ت  شركة  تشكيل  تم 

محدودة
على  ينص  2:  لذي  رقم  بند 
تسمية  لشركة  تمت  مايلي: 
 POLYCLINIQUE ASSALAM - FES

S.A.R.L
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 لتجارية بفاس  بتاريخ 18 ماي 2021 

تحت رقم 2385.

1076I

N2M CONSEIL-SARL

TB-PREMIUM
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR
MAROC

TB-PREMIUM شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي حي 
لعر �سي  قامة  يمن  لطابق 

 لخامس رقم 19 - 62000  لناظور 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
22179

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 ماي   17
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
TB-  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.PREMIUM
: - زر عة و  غرض  لشركة بإيجاز 

تصدير و  ستير د  لتبغ  لخام.

و  تصدير  و  و  ستير د  تصنيع   -

توزيع  لتبع  ملصنع

-  الستير د و  لتصدير.

حي   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

لعر �سي  قامة  يمن  لطابق  لخامس 

رقم 19 - 62000  لناظور  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : رفيق  مجعيط   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  رفيق  مجعيط   لسيد 

 62000  608 رقم  شارع  ملسيرة 

 لناظور  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو يه) (  رفيق  مجعيط   لسيد 

 62000  608 رقم  شارع  ملسيرة 

 لناظور  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   18 بتاريخ  بالناضور    البتد ئية 

2021 تحت رقم 1003.

1077I

global compta et conseils

M R S Z
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

global compta et conseils

10,شارع  بن تومرت  لطابق  لثاني ، 

90000، طنجة  ملغرب

M R S Z شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 10,شارع 

 بن تومرت  لطابق  لثاني - 90000 

طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

116355

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   30

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 M R  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.S Z

:  لترويج  بإيجاز  غرض  لشركة 
 لعقاري

أعما1  لبناء

 ألشغا1  لعامة أو  لخاصة

تقسيم  ألر �سي  بعمليات   لقيام 

إطار  في  عقارية  مجمعات  وبناء 

مشروع مائتي ألف سكني

شر ء وبيع  ألر �سي .

عنو ن  ملقر  الجتماعي : 10,شارع 

 90000  - تومرت  لطابق  لثاني   بن 

طنجة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

50 حصة    :  لسيد خليل  لزباير 

بقيمة 100 درهم للحصة .

حصة   150   : ريم  لزباير   لسيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 لسيد محمد  لزباير :  250 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 250   : صوفيا  لزباير   لسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  خليل  لزباير   لسيد 

جامع  ملقر ع   75 رقم  سيدي  عمار 

90000 طنجة  ملغرب.

عنو يه) (  ريم  لزباير   لسيدة 

جامع  ملقر ع   75 رقم  سيدي  عمار 

90000 طنجة  ملغرب.

عنو يه) (  محمد  لزباير   لسيد 

جامع  ملقر ع   75 رقم  سيدي  عمار 

90000 طنجة  ملغرب.
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عنو يه) (   لسيدة صوفيا  لزباير 

جامع  ملقر ع   75 رقم  سيدي  عمار 

90000 طنجة  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو يه) (  ريم  لزباير   لسيدة 

جامع  ملقر ع   75 رقم  سيدي  عمار 

90000 طنجة  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   11 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 1176.

1078I

A&T  AUDITEURS CONSULTANTS

INTERIOR AR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 A&T  AUDITEURS

CONSULTANTS

 Res LES QUARTES TEMPS Bloc

 C N° 57 ، 90000، TANGER

 ملغرب

INTERIOR AR شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي ساحة 

 لرود ني، زيقة السينا، إقامة بتهوفن 

2،  لطابق  لثالث، رقم 82 طنجة 

90060 طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

116513

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   12

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.INTERIOR AR

در سات   : بإيجاز  غرض  لشركة 

وأعما1  لتصميم  لد خلي و لخارجي.

ساحة   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
 لرود ني، زيقة السينا، إقامة بتهوفن 
طنجة   82 رقم  2،  لطابق  لثالث، 

90060 طنجة  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 100   : مصطفى  يدى   لسيدة 
حصة بقيمة 10.000 درهم للحصة .

 AR GROUPE SARL  لشركة 
درهم   60.000 بقيمة  حصة   :  600

للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو يه) (  مصطفى  يدى   لسيدة 
 ،11 رقم  موريطاييا،  لعمارة  شارع 
تطو ن   93000 تطو ن   ،6/25 رقم 

 ملغرب.
 AR GROUPE SARL  لشركة 
زيقة  ساحة  لرود ني،  عنو يه) ( 
2،  لطابق  بتهوفن  إقامة  السينا، 
طنجة   90000  82 رقم   لثالث، 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (  مصطفى  يدى   لسيدة 
 ،11 رقم  موريطاييا،  لعمارة  شارع 
تطو ن   90300 تطو ن   ،6/25 رقم 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   19 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 1633.
1079I

KAMA SERVICE

GLOBALE-KAD
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

KAMA SERVICE
شقة رقم 2 إقامة أميرة سيدي بنور 

، 21350، سيدي بنور  ملغرب
GLOBALE-KAD  شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي  ملساكنة 
بمكتب كاما سرفيس  لشقة رقم 2 
إقامة أميرة - 21350 سيدي بنور 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
3075

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 ماي   05
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. GLOBALE-KAD
:  لتجارة  بإيجاز  غرض  لشركة 

 لعامة
 إلستير د و لتصدير.

عنو ن  ملقر  الجتماعي :  ملساكنة 
 2 رقم  سرفيس  لشقة  كاما  بمكتب 
بنور  سيدي   21350  - أميرة  إقامة 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
رأسما1  لشركة:   مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : قديري  فاروق   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو يه) (  قديري  فاروق   لسيد 
تجزئة  لسالم  متد د   13 فيال 

21000  لجديدة  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (  قديري  فاروق   لسيد 
تجزئة  لسالم  متد د   13 فيال 

21000  لجديدة  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 18 بتاريخ  بنور   بسيدي   البتد ئية 

ماي 2021 تحت رقم 3939.
1080I

STE BENSELLAOU SARL AU  

 STE MADI-TRRAINE TRAV
SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

STE BENSELLAOU SARL AU

 DOUAR TIFIRASINE RAS

 LAKSAR GUERCIF ، 35100،

GUERCIF MAROC

 STE MADI-TRRAINE TRAV SARL

AU شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي دو ر 

مسكر ت ر س لقصر جرسيف - 

35100 جرسيف  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2083

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   19

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.MADI-TRRAINE TRAV SARL AU

غرض  لشركة بإيجاز : -  ألشغا1 

 ملختلفة و لبناء

-  ألشغا1  لغابوية

-  لوساطة.

دو ر   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

 - جرسيف  لقصر  ر س  مسكر ت 

35100 جرسيف  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99  سنة سنة .

 99.000 رأسما1  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 990   : فور و  بلقاسم   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
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و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  فور و  بلقاسم   لسيد 
 35100 جرسيف   2 حي  لشوبير 

جرسيف  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (  فور و  بلقاسم   لسيد 
 35100 جرسيف   2 حي  لشوبير 

جرسيف  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
18 ماي   البتد ئية بجرسيف  بتاريخ 

2021 تحت رقم 2083/2021.
1081I

 ورو  فريك إكسبير

 MARRAKESH ATV
ADVENTURES

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

 ورو  فريك إكسبير
رقم 256 شارع  إلدري�سي، تجزئة 
صوفيا  لوردة، تاركة ــ مر كش ، 

10000، مر كش  ملغرب
 MARRAKESH ATV

ADVENTURES شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي  بو ب 
مر كش منطقة 39 عمارة 201  

 لشقة 15  - 10130 مر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

115011
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 ماي   10
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
متبوعة  تسمية  لشركة 
بمختصر  عند  إلقتضاء 
 MARRAKESH ATV  : تسميتها 

.ADVENTURES
تأجير    : بإيجاز  غرض  لشركة 
 ، و لدر جات   ، و لعربات   ،  لكو د 

 ، و لزالجات   ، و لدر جات  لنارية 
و لجما1 ، و لخيو1 ، وآالت  لتدحرج 
و لترفيهية  و  أللعاب  لرياضية   ،

 ملتنوعة.
:  بو ب  عنو ن  ملقر  الجتماعي 
  201 عمارة   39 منطقة  مر كش 
 لشقة 15  - 10130 مر كش  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد  لعسري عبد  لهادي :  500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 500   : محمد   لسيد  لعسري 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عبد  لهادي   لسيد  لعسري 
منطقة  مر كش  عنو يه) (  بو ب 
 10130  15 201   لشقة  عمارة   39

مر كش  ملغرب.
عنو يه) (  محمد   لسيد  لعسري 
 بو ب مر كش منطقة 39 عمارة 201  

رقم 15 10130 مر كش  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عبد  لهادي   لسيد  لعسري 
منطقة  مر كش  عنو يه) (  بو ب 
 10130  15 201   لشقة  عمارة   39

مر كش  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   19 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم -.
1082I

بن علي لألستشارة ش م م

idir tech
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تعيين مسير جديد للشركة

بن علي لألستشارة ش م م
952 تجزئة  ملسار طريق أسفي 

مر كش ، 10000، مر كش  ملغرب
idir tech  شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

 MAG وعنو ن مقرها  إلجتماعي

 2-N2 RDC IMM NAHDA 1050
 LOT NAHDA MENARA  - 10000

مر كش  ملغرب.
تعيين مسير جديد للشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.107877

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تعيين  تم   2020 يويبر   16 في   ملؤرخ 
للشركة  لسيد)ة(  جديد  مسير 
HAMZA BOUBAKRI كمسير وحيد

تبعا لقبو1  ستقالة  ملسير.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
يناير   26 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 961.
1083I

A&T  AUDITEURS CONSULTANTS

 NOUVELLE RESIDENCES
DE LA BAIE S.A باختصار 

NOREBA
إعالن متعدد  لقر ر ت

 A&T  AUDITEURS
CONSULTANTS

 Res LES QUARTES TEMPS Bloc
 C N° 57 ، 90000، TANGER

 ملغرب
 NOUVELLE RESIDENCES DE

 NOREBA باختصار LA BAIE S.A
»شركة   ملساهمة«

وعنو ن مقرها  الجتماعي: 2 شارع 
عبد هللا  لهبطي، إقامة بار د يز 

ب رقم 39  ملكتب رقم 2، طنجة - 
90000 طنجة  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.5221
بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 17 يويبر 2020
تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 

قر ر رقم 1:  لذي ينص على مايلي: 
من  على  لرغم   ستمر رية  لشركة 
ربع  عن  تقل  أن  لوضعية  لصافية 

رأسمالها
قر ر رقم 2:  لذي ينص على مايلي: 
من  للشركة  تحويل  ملقر  الجتماعي 
مالباطا،  شارع  بيس،   13  لعنو ن 

إقامة  لعالية، طنجة،  إلى  لعنو ن: 2 

شارع عبد هللا  لهبطي، إقامة بار د يز 

ب رقم 39  ملكتب رقم 2، طنجة

على  ينص  3:  لذي  رقم  قر ر 

مايلي: تعديل  لبند  لر بع من  لنظام 

 ألسا�سي

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

بند رقم 1:  لذي ينص على مايلي: 

عبد  شارع  ب2،  مقر  لشركة  يوجد 

رقم  ب،  بار د يز  إقامة  هللا  لهبطي، 

39 مكتب رقم 2، طنجة

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   07 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 212059.

1081I

عمر بلغريب

TECLAB
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
توسيع نشاط  لشركة 

عمر بلغريب

75 شارع  لحسيمة مكاتب  الطلس 

 لطابق  لثالث  ملكتب 21 ، 30000، 

فاس  ملغرب

TECLAB شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  الجتماعي قطعة 

181/ق 1 تجزئة  لحديقة عين 

قادوس فاس - 30000 فاس  ملغرب.

توسيع نشاط  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.19631

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

تمت   2021 أبريل   22 في   ملؤرخ 

نشاط  إلى  إضافة  ألنشطة  لتالية 

 لشركة  لحالي :

 REACTIF A( تاجر  ستير د 

 USAGE DE DIAGNOSTIC IN

 VITRO

 ET DES DISPOSITIFS      

.(MEDICAUX
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باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 لتجارية بفاس  بتاريخ 18 ماي 2021 

تحت رقم 2383/2021.
1085I

مكتب معيشة للحسابات و  ألستشار ت  لجبائية

GLOBALE JOUILLAT
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

مكتب معيشة للحسابات و 
 ألستشار ت  لجبائية

حي  لسالم بلوك E  رقم 22 -- سيدي 
سليمان ، 11200، سيدي سليمان 

 ملغرب
GLOBALE JOUILLAT شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي حي  ملنارة 
II رقم 26  - 11200 سيدي سليمان 

 ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.2969

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تمت   2021 أبريل   27 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
تفويت  لسيد )ة(  مبارك جويالت 
أصل  من  حصة  جتماعية   1.000
)ة(  لفائدة   لسيد  حصة   1.000

فاطمة باها  بتاريخ 27 أبريل 2021.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني   
بتاريخ  سليمان   بسيدي   البتد ئية 
06 ماي 2021 تحت رقم 121/2021.
1086I

P.M.F PRO SARL

P.M.F PRO SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

P.M.F PRO SARL
59 شارع  لزرقتوني  قامة  لورود 
 لطابق  لسابع رقم 20 59 شارع 
 لزرقتوني  قامة  لورود  لطابق 
 لسابع رقم 20، 20070،  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

P.M.F PRO SARL شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية(

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 59 شارع 

 لزرقتوني  قامة  لورود  لطابق 

 لسابع رقم 20 - 20070  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.

حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.102801

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

حل  تقرر   2021 أبريل   01 في   ملؤرخ 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 

رأسمالها  مبلغ    P.M.F PRO SARL

مقرها  وعنو ن  درهم   100.000

59 شارع  لزرقتوني  قامة   إلجتماعي 

 -  20 رقم   لورود  لطابق  لسابع 

20070  لد ر  لبيضاء  ملغرب يتيجة 

1 :  نعد م  لعمل.

و حدد مقر  لتصفية ب 59 شارع 

 لزرقتوني  قامة  لورود  لطابق 

 لسابع رقم 20  ملغرب 20070  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب. 

و عين:

و  رياض  فصيل     لسيد)ة( 

7رقم  بلوك  حي  لجماعة  عنو يه) ( 

20070  لد ر  311  لحي  لحسني  

 لبيضاء  ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

 لسيد)ة(  مين  بساين و عنو يه) ( 

 ملغرب 20070  لد ر  لبيضاء  ملغرب 

كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 03 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 776815.

1087I

مكتب معيشة للحسابات و  ألستشار ت  لجبائية

H-O-T TOURS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

و  للحسابات  معيشة  مكتب 
 ألستشار ت  لجبائية

 --  22 رقم    E بلوك  حي  لسالم 
سيدي   ،11200  ، سليمان  سيدي 

سليمان  ملغرب
ذ ت  شركة   H-O-T TOURS

 ملسؤولية  ملحدودة
مكتب  مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 
رقم 03  قامة  لياسمين شارع يعقوب 

 ملنصور - 11000  لقنيطرة  ملغرب.
تحويل   ملقر  الجتماعي للشركة

في  لسجل  لتجاري  رقم  لتقييد 
.3153

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
2021 تم  تحويل   02 أبريل   ملؤرخ في 
من  للشركة   ملقر  الجتماعي  لحالي 
03  قامة  لياسمين  رقم  »مكتب 
 11000  - يعقوب  ملنصور  شارع 
 لقنيطرة  ملغرب« إلى »حي  والد مالك 

- 11200 سيدي سليمان   ملغرب«.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
بتاريخ  سليمان   بسيدي   البتد ئية 
20 ماي 2021 تحت رقم 129/2021.

1088I

 ثتمايية صال ح  لدين

CAFE GOLDEN TIMES
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 ثتمايية صال ح  لدين
عمارة 123 شقة 3  بو ب مر كش 

زون 39 مر كش ، 10000، مر كش 
 ملغرب

CAFE GOLDEN TIMES شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي كر ج رقم 
2  قامة لينا عمارة رقم 1  لطابق 
 لسفلى  لد وديات مر كش  ملغرب 

10000 مر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
115013

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   28
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 CAFE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.GOLDEN TIMES
مقهى   1-  : بإيجاز  غرض  لشركة 

-2 سناك بيتز  3 - متلجات.
عنو ن  ملقر  الجتماعي : كر ج رقم 
1  لطابق  رقم  عمارة  لينا  2  قامة 
مر كش  ملغرب   لسفلى  لد وديات 

10000 مر كش  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : عتيق   لسيد  لتفاحي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 لسيد  لكركار عزيز :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو يه) (  عتيق   لسيد  لتفاحي 
 13252 قلعة  لسر غنة   لعطاوية 

قلعة   لسر غنة  ملغرب.
عنو يه) (  عزيز   لسيد  لكركار 
 13123 قلعة  لسر غنة   لعطاوية 

قلعة  لسر غنة  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (  عتيق   لسيد  لتفاحي 
 13252 قلعة  لسر غنة   لعطاوية 

قلعة  لسر غنة  ملغرب
عنو يه) (  عزيز   لسيد  لكركار 
 13123 قلعة  لسر غنة   لعطاوية 

قلعة  لسر غنة  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   19 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 121156.

1089I
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RAZANITA CAR

RAZANITA CAR
إعالن متعدد  لقر ر ت

RAZANITA CAR

 قامة  ألزهر شطر i1، عمارة 53 رقم 

20، أهل  لغالم ، 20000،  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

RAZANITA CAR »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مقرها  الجتماعي:  قامة 

 ألزهر شطر i1، عمارة 53 رقم 20، 

أهل  لغالم - 20000  لد ر  لبيضاء 

 ململكة  ملغربية.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.316387

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 09 يويبر 2020

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 

على  ينص  1:  لذي  رقم  قر ر 
مالي  بقدر  رفع  لرأسما1  مايلي: 

لتحوله  درهم،   1.300.000،00

إلى  درهم   100.000،00 من 

1.400.000،00 درهم من خال1 دمج 

 لحسابات  لجارية.

على  ينص  2:  لذي  رقم  قر ر 

بمبلغ  رأس  ملا1  تخفيض  مايلي: 

أجل  من  درهم   800.000.00

إمتصاص  لخسائر  لسابقة لخفضه 

إلى  درهم   1.100.000.00 من 

600.000.00 درهم. 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

بند رقم 6:  لذي ينص على مايلي: 

 600.000.00 مالي  بمبلغ   ملساهمة: 

درهم موزعة كالتالي:  لسيد  لز هيدي 

و  لسيد  درهم   300.000،00 حسن 

بورجا حسين 300.000،00 درهم

بند رقم 7:  لذي ينص على مايلي: 
رأسما1: 600.000،00 درهم مقسم 

درهم   100 فئة  من  حصة   6000  1

كالتالي:  لسيد  لز هيدي  موزعة 

بورجا  و  لسيد  حصة   3000 حسن 

حسين 3000 حصة.

على  ينص  11:  لذي  رقم  بند 

سناء  بنادي  مايلي:  لتسير:  لسيدة 

رقم  لبطاقة  لوطنية  على  حاصلة 

كمسيرة  تعيينها  تم   WA210530

وحيدة ملدة غير محددة

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 30 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

يويبر 2020 تحت رقم 755595.

1090I

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

STE SOHABERG SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

شارع محمد  لخامس رقم 03 

 لطابق  لثاني خنيفرة ، 51000، 

خنيفرة  ملغرب

STE SOHABERG SARL شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية(

وعنو ن مقرها  إلجتماعي زيقة 1 

رقم 1 حي  لحسن خنيفرة - 51000 

خنيفرة  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.1111

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

حل  تقرر   2021 مارس   21 في   ملؤرخ 

 STE شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

رأسمالها  مبلغ    SOHABERG SARL

مقرها  وعنو ن  درهم   10.000

1 حي  لحسن  1 رقم   إلجتماعي زيقة 

خنيفرة  ملغرب   51000  - خنيفرة 

يتيجة 1 : عدم  لوصو1 للهدف.

 1 زيقة  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 

 51000  - 1 حي  لحسن خنيفرة  رقم 

خنيفرة  ملغرب. 

و عين:

عنو يه) (  و  بركي  بدر    لسيد)ة( 
خنيفرة  حي  لحسن   1 رقم   1 زيقة 

)ة(  51000 خنيفرة  ملغرب كمصفي 

للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

أبريل   27 بتاريخ  بخنيفرة    البتد ئية 

2021 تحت رقم 170.

1091I

مكتب  لسيد  لحسني يوسف

BIMEX NEGOCE

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

إغالق فرع تابع لشركة تجارية يوجد 

مقرها  الجتماعي باملغرب

مكتب  لسيد  لحسني يوسف

مكتب رقم EB 107  لطابق 1 بلوك 

E تكنوبو1 2 أكادير باي فويتي - 

 كادير ، 80010،  كادير  ملغرب

BIMEX NEGOCE »شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد«

وعنو ن مقرها  الجتماعي:  قامة 

بيشا، رقم 1، طريق تارود يت - - 

 يت ملو1  ملغرب.

»إغالق فرع تابع لشركة تجارية 

يوجد مقرها  الجتماعي باملغرب«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.1691

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 12 يناير 2021 تقرر إغالق 

 BIMEX NEGOCE لشركة  تابع  فرع 

 BIMEX NEGOCE تسميته 

عنو يه  و لكائن   CASABLANCA

 AGL RUE ALKADI IASS ET في 

 RUE AHMED ALMAJJATI ETG 5

MAARIF - -  لد ر  لبيضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني   

ماي   20 بتاريخ  بايزكان    البتد ئية 

2021 تحت رقم 1136.

1092I

PR ELECTRY

PR ELECTRY S.A.R.L. A.U
إعالن متعدد  لقر ر ت

PR ELECTRY

 BD ZERKTOUNI ESPACE 55

 ZERKTOUI 1 ERE ETAGE ،

20000، CASABLANCA MAROC

PR ELECTRY S.A.R.L. A.U »شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد«

وعنو ن مقرها  الجتماعي: 55 

شارع  لزرقطوني ، مساحة 

 لزرقطوني  لطابق  ألو1 رقم 11 

حي  ملستشفيات - 20000  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.115231

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

تم  تخاذ   2021 أبريل   20 في   ملؤرخ 

 لقر ر ت  لتالية: 

قر ر رقم بيع  ألسهم:  لذي ينص 
أون  قام  لسيد  لحسن  مايلي:  على 

إلى:  لسيد   
ً
سهما  250 ببيع  يصري 

على  عبد  لفتاح  ملو فقة  عي�سي 

بين  قبل  لشركاء  من  تحويل  ألسهم 

و لسيد   لسيد  لحسن  لنصري 

عي�سي عبد  لفتاح

تغيير  لشكل  لقايوني  رقم  قر ر 

للشركة:  لذي ينص على مايلي: قررت 

تغيير  غير  لعادية   لجمعية  لعامة 

العتماد   ، للشركة   لشكل  لقايوني 

 PR  لشكل  لقايوني  لتالي:  لشركة:  

ELECTRY SARL AU

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

رقم  لنظام  ألسا�سي:  لذي  بند 

تعديل  ملو د  مايلي:  على  ينص 

و لنظام  ألسا�سي

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 20 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 18618.

1093I



عدد 5666 - 21 شو 1 1112 )2 يوييو 2021)الجريدة الرسمية   11370

FOUZMEDIA

 AMK CONSULTING FIRM 
SARL AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

 AMK CONSULTING FIRM 

SARL AU شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 31 ز وية 
زيقة أيو 1 ومحمد  لقرب إقامة منار 

A مكتب رقم 5  - 11000  لقنيطرة 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

60371

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   16

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 AMK  : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.CONSULTING FIRM SARL AU

غرض  لشركة بإيجاز :  إلستشارة 

في تسيير  لشركات

 إلستشارة  لقايويية.
عنو ن  ملقر  الجتماعي : 31 ز وية 
زيقة أيو 1 ومحمد  لقرب إقامة منار 

- 11000  لقنيطرة    5 A مكتب رقم 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 10.000 رأسما1  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

كاتون  ماكان  عبد لعزيز   لسيد 

مفتاح  لسعادة  إقامة  عنو يه) ( 

17 تابريكت --- سال  1  لشقة  عمارة 

 ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

كاتون  ماكان  عبد لعزيز   لسيد 

مفتاح  لسعادة  إقامة  عنو يه) ( 

17 تابريكت --- سال  1  لشقة  عمارة 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 البتد ئية بالقنيطرة  بتاريخ 29 أبريل 

2021 تحت رقم -.

1091I

FOUZMEDIA

 SOCIETE KENITRA

 ELECTROLYSE MAROCAINE

*(SKEM( SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

 SOCIETE KENITRA

 ELECTROLYSE MAROCAINE

SKEM( SARL)* شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 59 شارع 

موالي عبد لعزيز إقامة موالي 

عبد لعزيز  لرقم 1 - 11000 

 لقنيطرة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

 60585

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقايون  تم   2021 ماي   05

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

متبوعة  تسمية  لشركة 

بمختصر  عند  إلقتضاء 

 SOCIETE KENITRA  : تسميتها 

 ELECTROLYSE MAROCAINE

.*(SKEM( SARL

مصنع   : بإيجاز  غرض  لشركة 

لتصنيع و ءصئنتاج  ملنتوجات.

 59  : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

إقامة  عبد لعزيز  موالي  شارع 

 11000  -  1 عبد لعزيز  لرقم  موالي 

 لقنيطرة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

رأسما1  لشركة:   مبلغ 

1.000.000 درهم، مقسم كالتالي:

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد خالد  لشعلي عنو يه) ( 32 

بن  لخطاب  ز وية زيقة طنجة وعمر 

فا1 فلوري 11000  لقنيطرة  ملغرب.

عنو يه) (   مال�سي  مريم   لسيدة 

 ملغرب.

عنو يه) (  ييهاد  لشعلي   لسيدة 

 ملغرب.

عنو يه) (   سارة  لشعلي   لسيدة 

 ملغرب.

  -- عنو يه) (   لسيدة  ية  لشعلي 

 ملغرب.

عنو يه) (    لسيد  حمد  لشعلي 

 ملغرب.

رضا  لشعلي  محمد   لسيد 

عنو يه) (   ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد خالد  لشعلي عنو يه) ( 32 

بن  لخطاب  ز وية زيقة طنجة وعمر 

فا1 فلوري 11000  لقنيطرة  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

11 ماي   البتد ئية بالقنيطرة  بتاريخ 

2021 تحت رقم -.

1095I

STE FURAMIC SARL

STE AMEZ  CAR SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

STE FURAMIC SARL
ز وية شارع  لفتو كي و بن  لخطيب 

عمارة مختاري  لطابق 6 رقم  لشقة 

3 ، 60000، وجدة  ملغرب

STE AMEZ  CAR SARL شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي بلوك م 
رقم 711  تجزئة  لسالم  - 60000 

وجدة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

37259

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 مارس   18

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.AMEZ  CAR SARL

يقل   : بإيجاز  غرض  لشركة 

 الشخاص .. لنقل  لسياحي .

م  بلوك   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
 60000  - تجزئة  لسالم     711 رقم 

وجدة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 750   : هاجر   لسيدة  مزيان 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 250   : محمد  صالحي   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  هاجر   لسيدة  مزيان 

م  بلوك  عوينت  لسر ق  حي  لسالم 
رقم 711 60000 وجدة  ملغرب.
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عنو يه) (  محمد  صالحي   لسيد 
شارع سيدي معافة تجزئة  لفردوس 
60  60000 وجدة  زيقة  لسر ج رقم 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (  هاجر   لسيدة  مزيان 
م  بلوك  عوينت  لسر ق  حي  لسالم 

رقم 711 60000 وجدة  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   05 بتاريخ  بوجدة    لتجارية 

2021 تحت رقم 1678.

1096I

FOUZMEDIA

BIO MAROC PROPRETE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
BIO MAROC PROPRETE شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي  لرقم 11 
مكتب رقم 1 بلوك غيتة - --- سيدي 

قاسم  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

28853
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 فبر ير   21
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 BIO  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.MAROC PROPRETE
غرض  لشركة بإيجاز :  لنظافة

جميع  لحاالت   ستقبا1 
 إلستشفائية.

عنو ن  ملقر  الجتماعي :  لرقم 11 
مكتب رقم 1 بلوك غيتة - --- سيدي 

قاسم  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  سفيان  لفقير   لسيد 
سيدي   ---  152 حي  لسعادة  لرقم 

قاسم  ملغرب.
عنو يه) (  رضا  لفقير   لسيد 
 ---  101 13  لرقم  باهية  تجزئة 

مارتيل  ملغرب.
محمد  مين  لفقير   لسيد 
قاسم  سيدي   ---  --- عنو يه) ( 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (  سفيان  لفقير   لسيد 
سيدي   ---  152 حي  لسعادة  لرقم 

قاسم  ملغرب
عنو يه) (  رضا  لفقير   لسيد 
 ---  101 13  لرقم  باهية  تجزئة 

مارتيل   مغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 05 بتاريخ  قاسم   بسيدي   البتد ئية 

ماي 2021 تحت رقم -.

1097I

STE FURAMIC SARL

STE HAMDANI TRAVEL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

STE FURAMIC SARL
ز وية شارع  لفتو كي و بن  لخطيب 
عمارة مختاري  لطابق 6 رقم  لشقة 

3 ، 60000، وجدة  ملغرب
STE HAMDANI TRAVEL شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي زيقة 

تغجيرت رقم70 - 63052  حفير 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
7775

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   08

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.HAMDANI TRAVEL

يقل   : بإيجاز  غرض  لشركة 

 لبضائع للغير  لغير مصحوبة .

زيقة   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

63052  حفير   - رقم70  تغجيرت 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 600   : حمد ني  سامة    لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 لسيد  بر هيمي علي :  100 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  حمد ني  سامة   لسيد 

 63052   7 رقم  شارع  لحسن  لثاني 

 حفير  ملغرب.

عنو يه) (  علي   لسيد  بر هيمي 

شارع محمد بنوية مركب ديار بوجر ح 

بلوك أ ط 3 شقة 15 31000 تطو ن 

 ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو يه) (  حمد ني  سامة   لسيد 

 63052   7 رقم  شارع  لحسن  لثاني 

 حفير  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   20 بتاريخ  ببركان    البتد ئية 

2021 تحت رقم 256.

1098I

STE T.P.E SAGE CONSULTING SARL

PETIT ETRE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 STE T.P.E SAGE CONSULTING

SARL

 IMM. 57 RUE IBN MAJA

 L›HABITAT ، 30000، FES

MAROC

Petit etre شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 360 شارع 

دمام حي  لوفاء طريق صفرو فاس - 

30000 فاس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

67809

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 مارس   01

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 Petit  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.etre

 vente de : غرض  لشركة بإيجاز

.produits parapharmacie

 360  : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

صفرو  طريق  حي  لوفاء  دمام  شارع 

فاس - 30000 فاس  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 50.000 رأسما1  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 500   :  لسيدة سلوي  ملحامدي  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
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سلوي  ملحامدي   لسيدة 
عنو يه) ( 23 زيقة  لبيرو شارع موالي 
فاس   30000 فاس   1 رشيد  لزهور 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
سلوي  ملحامدي   لسيدة 
عنو يه) ( 23 زيقة  لبيرو شارع موالي 

رشيد  لزهور1 30000 فاس  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 لتجارية بفاس  بتاريخ 17 ماي 2021 

تحت رقم 2335.
1099I

omri compta sarl au

M A M LIXUS SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

omri compta sarl au
 N°1 LOT AL MAGHREB AL

JADID ، 92000، larache maroc
M A M LIXUS SARL  شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي تجزئة 

 ملنار 2 رقم 166  - 92000  لعر ئش 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
6157

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 ماي   11
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 M A M : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

. LIXUS SARL
غرض   : بإيجاز  غرض  لشركة 
 ، وفي  لخارج  في  ملغرب   لشركة 
عن  ييابة  أو  يفسها  عن  باألصالة 

 لغير:
يقل  لبضائع لحساب  لغير.

يقل  لبريد  لسريع  ملحلي و لدولي
تشغيل جميع خدمات  ملر سلة

 الستير د و لتصدير
 لتد و1

مقاو1 عام
يقل  لركاب و لركاب

و لتصاريح   ستخد م  لتر خيص 
لجميع أيو ع  لنقل

 لنقل  ملبرد
يقل  لعفش لحساب  لغير

و لبضائع  وتحميل  ألمتعة  شحن 
غير  ملصحوبة

جميع  لخدمات  إلضافية 
 ملتعلقة بالنقل ،

جميع  ملعامالت   ، أعم  وبشكل 
و ملالية  و لصناعية   لتجارية 
بشكل  و لعقارية  ملتعلقة  و ملنقولة 
مباشر أو غير مباشر باألشياء  ملذكورة 

أعاله أو  لتي قد تطور  لشركة..
تجزئة   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
 ملنار 2 رقم 166  - 92000  لعر ئش 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد محمد  لقويبع :  50 حصة 

بقيمة 1.000 درهم للحصة .
 50   : شيماء  لقويبع    لسيدة 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيدة شيماء  لقويبع  عنو يه) ( 
 92000   166 رقم   2 تجزئة  ملنار 

 لعر ئش  ملغرب .
عنو يه) (  محمد  لقويبع   لسيد 
 92000   166 رقم   2 تجزئة  ملنار 

 لعر ئش  ملغرب .
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيدة شيماء  لقويبع  عنو يه) ( 
 92000   166 رقم   2 تجزئة  ملنار 

 لعر ئش  ملغرب 
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   10 بتاريخ  بالعر ئش    البتد ئية 

2021 تحت رقم 615.

1100I

HR AUDIT

IDEA COMPETENCES
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

HR AUDIT
 BD AL QODS IMM LES

 ROSIERS APPT A22 ، 20460،
CASABLANCA MAROC

IDEA COMPETENCES شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية(
وعنو ن مقرها  إلجتماعي 316، 
تجزئة لينا  لطابق  لثاني  ملكتب 

ب1 و 5، سيدي معروف  - 20160 
 لد ر لبيضاء  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.10119
قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
حل  تقرر   2021 مارس   05 في   ملؤرخ 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
مبلغ    IDEA COMPETENCES
وعنو ن  درهم   10.000 رأسمالها 
لينا  تجزئة   ،316 مقرها  إلجتماعي 
 لطابق  لثاني  ملكتب ب1 و 5، سيدي 
20160  لد ر لبيضاء   - معروف  
على  عدم  لقدرة   :  1 يتيجة   ملغرب 

جلب زبائن.
 ،316 ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
لينا  لطابق  لثاني  ملكتب  تجزئة 
 20160  - معروف   5، سيدي  و  ب1 

 لد ر لبيضاء  ملغرب. 
و عين:

 لسيد)ة( عزيز  وهمي و عنو يه) ( 
عبدهللا  لصنهاجي  شارع   1 حي  المل 
20160  لد ر لبيضاء   221  لرقم 

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 18 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

مارس 2021 تحت رقم 770618.

1101I

يورة

SMOOTH CALL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

يورة
هيالية درب  ملجاط رقم 17 مر كش 

، 10030، مر كش  ملغرب
SMOOTH CALL شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي إقامة 

أياس ماجوريل رقم 11 شارع موالي 
عبدهللا مر كش - 10000 مر كش  

 ملغرب 
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

112125
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 فبر ير   18
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.SMOOTH CALL
مركز    *  : بإيجاز  غرض  لشركة 

 إلتصا1 
* تطوير  لتطبيقات 

* إنشاء مو قع  أليترييت
*  لتسويق  لرقمي .

إقامة   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
11 شارع موالي  رقم  ماجوريل  أياس 
مر كش    10000  - مر كش  عبدهللا 

 ملغرب .
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 10.000 رأسما1  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد أسامة  لجديع :  50 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
  :  لسيدة  لبيضاء فاطمة  لزهر ء 
50 حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 لسيد أسامة  لجديع : 50 بقيمة 

100 درهم.
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 :  لسيدة  لبيضاء فاطمة  لزهر ء 
50 بقيمة 100 درهم.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  أسامة  لجديع   لسيد 
 لسكن  لوضيفي  لتابع للدرك  مللكي 
1 مر كش   196  ملحاميد  رقم   لكائن 

10000 مر كش  ملغرب.
فاطمة  لزهر ء   لسيدة  لبيضاء 
وئام  لوفيت   12 شارع   3 عنو يه) ( 
أسفي    20160 أسفي   عزيب  لدريع 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (  أسامة  لجديع   لسيد 
 لسكن  لوضيفي  لتابع للدرك  مللكي 
1 مر كش   196  ملحاميد  رقم   لكائن 

10000 مر كش  ملغرب
فاطمة  لزهر ء   لسيدة  لبيضاء 
وئام  لوفيت   12 شارع   3 عنو يه) ( 
أسفي    20160 أسفي   عزيب  لدريع 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
مارس   15 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 121698.
1102I

COMICONE

FELKI FRERES
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

COMICONE
رقم 1، عمارة 6،  قامة  بن سينا ، 

50000، مكناس  ملغرب
FELKI FRERES شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 826، 
مرجان 2  - 50050 مكناس  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.21131
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تمت   2021 أبريل   28 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
فلكي  حميد  )ة(  تفويت  لسيد 
200 حصة  جتماعية من أصل 200 

حصة لفائدة   لسيد )ة( محمد فلكي 
بتاريخ 28 أبريل 2021.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني   
ماي   20 بتاريخ  بمكناس    لتجارية 

2021 تحت رقم 2179.

1103I

ف ر لالستشارة

SASAM IMMOBILIERE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

ف ر لالستشارة
 لد ر  لبيضاء ز وية شارع 2 مارس و 
 لقدس  قامة  ملجد عمارة J رقم 8 

عين  لشق ، 20160،  لد ر  لبيضاء 
 ملغرب

SASAM IMMOBILIERE شركة 
ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي حي موالي 

عبد هللا زيقة 152 رقم 2 شارع 
 لقدس - 20116  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
189523

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 يناير   21
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.SASAM IMMOBILIERE
:  لهدف  بإيجاز  غرض  لشركة 

 لتجاري : النعاش  لعقاري.
عنو ن  ملقر  الجتماعي : حي موالي 
شارع   2 رقم   152 زيقة  هللا  عبد 
20116  لد ر  لبيضاء   -  لقدس 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لسيد  بر هيم  لغند لي 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد  بر هيم  لغند لي عنو يه) ( 
مجموعة  حي  لنور  عتمان  سيدي 
20116  لد ر    53 رقم   27 زيقة  ب 

 لبيضاء  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد  بر هيم  لغند لي عنو يه) ( 
مجموعة  حي  لنور  عتمان  سيدي 
20116  لد ر    53 رقم   27 زيقة  ب 

 لبيضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 11 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

فبر ير 2021 تحت رقم 765257.
1101I

KARIMI CONSEIL

EDM EQUIPEMENT
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

KARIMI CONSEIL
19 زيقة جبل هابري  لخيام 2 ، 

80000،  كادير  ملغرب
EDM EQUIPEMENT شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي حي  در ر 
رقم 568 تكيوين  - 80000  كادير 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
17113

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   26
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 EDM  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.EQUIPEMENT

بيع   : بإيجاز  غرض  لشركة 

 ملعد ت  لصناعية.

عنو ن  ملقر  الجتماعي : حي  در ر 
80000  كادير   - تكيوين    568 رقم 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : مريمي  مصطفى   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

مريمي عنو يه) (   لسيد مصطفى 
تالبورجت  حي   1 رقم  زيقة  الحباس 

 كادير 80000   كادير  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

مريمي عنو يه) (   لسيد مصطفى 
تالبورجت  حي   1 رقم  زيقة  الحباس 

 كادير 80000  كادير  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   11 بتاريخ  باكادير    لتجارية 

2021 تحت رقم 99517.

1105I

»MENUISERIE MACHAOUI«

 MENUISERIE«
»MACHAOUI

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

»MENUISERIE MACHAOUI«

 DOUAR ROUAHLA MELK AL

 KOUDIA SAHEL 1 BOUR 2EME

 TRANCHE CR SIDI SMAIL EL

 JADIDA، 24000، EL JADIDA

MAROC
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 »MENUISERIE MACHAOUI«
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي دو ر 
رو حلة، ملك  لكدية  لساحل 
1 بور،   لشطر  لثاني، سيدي 

 سماعيل - 21102  لجديدة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
18115

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   26
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.»MENUISERIE MACHAOUI«
بيع   -  : بإيجاز  غرض  لشركة 
- أشغا1 يجارة  أللومنيوم.   لخشب. 

- أشغا1 مختلفة..
دو ر   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
رو حلة، ملك  لكدية  لساحل 1 بور،  
 - سيدي  سماعيل   لشطر  لثاني، 

21102  لجديدة  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : هشام  معشاوي   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد معشاوي هشام عنو يه) ( 
21102  لجديدة  سيدي  سماعيل 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد معشاوي هشام عنو يه) ( 
21102  لجديدة  سيدي  سماعيل 

 ملغرب.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   21 بتاريخ  بالجديدة    البتد ئية 

2021 تحت رقم 26132.
1106I

FIGEC

 TOSSMANE ACCESSOIRES
DE BIEN ETRE

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

FIGEC
 N°3 IMM. NASR CITE DAKHLA

 AGADIR AGADIR، 80000،
AGADIR MAROC

 TOSSMANE ACCESSOIRES DE
BIEN ETRE شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 110 
شارع جما1 عبد  لناصر حي  ملسيرة 

- 80000  كادير  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
17513

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 ماي   07
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 
 TOSSMANE ACCESSOIRES DE

.BIEN ETRE
مركز   : بإيجاز  غرض  لشركة 

 لتجميل .
عنو ن  ملقر  الجتماعي : رقم 110 
شارع جما1 عبد  لناصر حي  ملسيرة - 

80000  كادير  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : مينة  لخطير   لسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  مينة  لخطير   لسيدة 

 21 عمارة  »س«  سكن  بيتي   قامة 

 80000 06  لحي  ملحمدي  شقة 

 كادير   ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو يه) (  مينة  لخطير   لسيدة 

 21 عمارة  »س«  سكن  بيتي   قامة 

 80000 06  لحي  ملحمدي  شقة 

 كادير  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   20 بتاريخ  باكادير    لتجارية 

2021 تحت رقم 99639.

1107I

BCMF

الرسالة بيزنيس
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

BCMF
زيقة إبن عائشة عمارة ثمان يخالت 
رقم  لشقة 1 كليز مر كش، 10000، 

مر كش  ملغرب

 لرسالة بيزييس شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي عمارة زالغ 
رقم 199  ملسيرة  الولى حرف د محل 

تجاري رقم 3  - 10000 مر كش 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

111935

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   07

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 إلقتضاء بمختصر تسميتها :  لرسالة 

بيزييس.

غرض  لشركة بإيجاز : مكتبة

مطبعة.

عمارة   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

د  199  ملسيرة  الولى حرف  رقم  زالغ 

محل تجاري رقم 3  - 10000 مر كش 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 10.000 رأسما1  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيدة يجاة فور تي :  100 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  فور تي  يجاة   لسيدة 
سعادة    551 رقم   1 تجزئة  الفاق 

10000 مر كش  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو يه) (  فور تي  يجاة   لسيدة 
سعادة   551 رقم   1 تجزئة  الفاق 

10000 مر كش  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   18 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 121102.

1108I

A&T  AUDITEURS CONSULTANTS

TAC COFFEE EXPRESS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 A&T  AUDITEURS

CONSULTANTS

 Res LES QUARTES TEMPS Bloc

 C N° 57 ، 90000، TANGER

 ملغرب

 TAC COFFEE EXPRESS
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شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع 

 ملدينة، إقامة  لهمبر ،  لطابق 
 ألر�سي، رقم 10، عزيب  لحاج قدور 

- 90000 طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

116573

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 ماي   06

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 TAC  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.COFFEE EXPRESS

غرض  لشركة بإيجاز : بيع  لقهوة 

بالتقسيط.

شارع   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

إقامة  لهمبر ،  لطابق   ملدينة، 
 ألر�سي، رقم 10، عزيب  لحاج قدور 

- 90000 طنجة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 50.000 رأسما1  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : رضو ن   لسيد  لبحاتي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد  لبحاتي رضو ن عنو يه) ( 
  59 رقم   53 زيقة  مرجان  تجزئة 

90000 طنجة  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو يه) (  منار  محمد   لسيد 

طريق  لرهر ه مجمع كريكت  90000 

طنجة  ملغرب.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   20 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 1679.

1109I

Expertalys

EHM PRESTATION SARLAU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

Expertalys
201  شارع سقر ط رقم 3 ، 20370، 

 لد ر لبيضاء  ملغرب
EHM Prestation SARLAU شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 10 شارع 
 لحرية  لطابق 3 شقة 5  يفا - 
20120  لد ر لبيضاء  ملغرب 
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
502571

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   30
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 EHM  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.Prestation SARLAU
تقديم   : بإيجاز  غرض  لشركة 

 لخدمات في مجا1  العالميات.
عنو ن  ملقر  الجتماعي : 10 شارع 
 - 5  يفا  شقة   3  لحرية  لطابق 

20120  لد ر لبيضاء  ملغرب .
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد  لحمد وي زكرياء :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد  لحمد وي زكرياء عنو يه) ( 
رياض  والد  تجزئة  س01   611 رقم 

 مطاع  12020 تمارة  ملغرب .
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد  لحمد وي زكرياء عنو يه) ( 
رياض  والد  تجزئة  س01   611 رقم 

 مطاع  12020 تمارة  ملغرب 
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 11 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 17150.

1110I

ASHAM  MOHAMED

تسهيالت الشمال
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

ASHAM  MOHAMED
 AV AHMED LAHRIZI RES FAHD
 IMM 3 N°3 TETOUAN، 93000،

TETOUAN MAROC
تسهيالت  لشما1 شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع 
 ملامون  جامع مزو ق تطو ن - 

93000 تطو ن  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
22597

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2017 أكتوبر   01
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

تسهيالت  لشما1.

تحويل   : بإيجاز  غرض  لشركة 
 المو 1.

شارع   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
 - تطو ن  مزو ق  جامع   ملامون  

93000 تطو ن  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 100 سنة .
 50.000 رأسما1  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : شايوكي   لسيد  دريس 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد  دريس شايوكي  عنو يه) ( 
زيقة  مزو ق  جامع  شارع  ملامون 
تطو ن   93000 تطو ن    10 رقم   16

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد  دريس  لشنوكي  عنو يه) ( 
 16 زيقة  مزو ق  جامع  شارع  ملامون 

رقم 10  93000 تطو ن   ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
يويبر   01 بتاريخ  بتطو ن    البتد ئية 

2017 تحت رقم 5362.

1111I

COMICONE

FELKI FRERES
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

COMICONE
رقم 1، عمارة 6،  قامة  بن سينا ، 

50000، مكناس  ملغرب
FELKI FRERES  شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 826، 
مرجان 2  - 50050 مكناس  ملغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.21131
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تعيين  تم   2021 أبريل   28 في   ملؤرخ 
مسير جديد للشركة  لسيد)ة( فلكي  

محمد كمسير آخر.
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تبعا لقبو1  ستقالة  ملسير.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   20 بتاريخ  بمكناس    لتجارية 

2021 تحت رقم 2179.
1112I

COMICONE

JOBS AVENIR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  لشكل  لقايوني للشركة

COMICONE
رقم 1، عمارة 6،  قامة  بن سينا ، 

50000، مكناس  ملغرب
JOBS AVENIR شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
و عنو ن مقرها  الجتماعي متجر رقم 
19، شارع  ملستشفى برج موالي عمر 

- 50010 مكناس .
تحويل  لشكل  لقايوني للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.51695
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
2021 تم تحويل  23 مارس  في   ملؤرخ 
 لشكل  لقايوني للشركة من »شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة« إلى »شركة 
ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد«.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   20 بتاريخ  بمكناس    لتجارية 

2021 تحت رقم 2180.
1113I

COMICONE

FELKI FRERES
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
مالءمة  لنظام  ألسا�سي للشركة

COMICONE
رقم 1، عمارة 6،  قامة  بن سينا ، 

50000، مكناس  ملغرب
FELKI FRERES »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة«
وعنو ن مقرها  الجتماعي: رقم 826، 
مرجان 2 - 50050 مكناس  ملغرب .
»مالءمة  لنظام  ألسا�سي للشركة«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.21131

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
 ملؤرخ في 28 أبريل 2021

مالءمة  لنظام  ألسا�سي  تقرر 
مقتضيات  لقايون:  مع  للشركة 
 ،06  ،01 رقم  بتحين  لفصل  ود لك 
من  لنظام  السا�سي  و11   13  ،07

للشركة 
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني   
ماي   20 بتاريخ  بمكناس    لتجارية 

2021 تحت رقم 2179.

1111I

COMICONE

JOBS AVENIR
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

COMICONE
رقم 1، عمارة 6،  قامة  بن سينا ، 

50000، مكناس  ملغرب
JOBS AVENIR شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي متجر رقم 
19، شارع  ملستشفى برج موالي عمر  

- 50010 مكناس  ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.51695

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تمت   2021 مارس   23 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
عبد   لخلق  )ة(  تفويت  لسيد 
حصة  جتماعية   300 بن  لشويخ  
300 حصة لفائدة   لسيد  من أصل 
23 مارس  بتاريخ  )ة(  مين   لركر كي  

.2021
نعمي  مجمد  )ة(  تفويت  لسيد 
أصل  من  حصة  جتماعية   300
)ة(  مين   لفائدة   لسيد  300 حصة 

 لركر كي  بتاريخ 23 مارس 2021.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني   
ماي   20 بتاريخ  بمكناس    لتجارية 

2021 تحت رقم 2180.

1115I

A&T  AUDITEURS CONSULTANTS

TAC CAR
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 A&T  AUDITEURS

CONSULTANTS

 Res LES QUARTES TEMPS Bloc

 C N° 57 ، 90000، TANGER

 ملغرب

TAC CAR شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع 

 ملدينة، إقامة  لهمبر ،  لطابق 

 ألو1، رقم 13، عزيب  لحاج قدور - 

90000 طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

116575

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 ماي   06

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 TAC  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.CAR

كر ء   : بإيجاز  غرض  لشركة 

 لسيار ت دون سائق.

شارع   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

 ملدينة، إقامة  لهمبر ،  لطابق  ألو1، 

رقم 13، عزيب  لحاج قدور - 90000 

طنجة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : رضو ن   لسيد  لبحاتي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد  لبحاتي رضو ن عنو يه) ( 

  59 رقم   53 زيقة  مرجان  تجزئة 

90000 طنجة  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو يه) (  منار  محمد   لسيد 

طريق  لرهر ه مجمع كريكت  90000 

طنجة  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   20 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 1680.

1116I

COMICONE

JOBS AVENIR

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

مالءمة  لنظام  ألسا�سي للشركة

COMICONE

رقم 1، عمارة 6،  قامة  بن سينا ، 

50000، مكناس  ملغرب

JOBS AVENIR »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مقرها  الجتماعي: متجر رقم 

19، شارع  ملستشفى، برج موالي 

عمر  - 50010 مكناس  ملغرب.

»مالءمة  لنظام  ألسا�سي للشركة«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.51695

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 23 مارس 2021

مالءمة  لنظام  ألسا�سي  تقرر 

مقتضيات  لقايون:  مع  للشركة 

ود لك بتحين  لفصل رقم 01، 06 و 

07 من  لنظام  ألسا�سي للشركة

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني   

ماي   20 بتاريخ  بمكناس    لتجارية 

2021 تحت رقم 2180.

1117I
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N2M CONSEIL-SARL

 BOULANGERIE -

PATISSERIE DARKAOUI
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL

 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

 BOULANGERIE - PATISSERIE

DARKAOUI شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع 

 لجيش  مللكي رقم 63-65  لعروي 

 لناظور 62000  لناظور  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

22185

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 مارس   20

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

 BOULANGERIE - PATISSERIE

.DARKAOUI

-مخبزة   : بإيجاز  غرض  لشركة 

وحلويات.

شارع   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

65-63  لعروي  رقم   لجيش  مللكي 

 لناظور 62000  لناظور  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لسيد  لدرقاوي محمد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد  لدرقاوي محمد عنو يه) ( 

حي  لوفاق شارع محمد  لخامس رقم 

201 سلو ن 62000  لناظو  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد  لدرقاوي محمد عنو يه) ( 

حي  لوفاق شارع محمد  لخامس رقم 

201 سلو ن 62000  لناظور  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 البتد ئية بالناضور  بتاريخ 29 مارس 

2021 تحت رقم 632.

1118I

ETS COMPTA HOUSE

ASSOURIF
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

توسيع نشاط  لشركة 

ETS COMPTA HOUSE

 BD MOHAMED V N° 25

 KHENIFRA KHENIFRA، 54000،

KHENIFRA MAROC

ASSOURIF شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  الجتماعي سبت  يت 

رحو مسيرة  لسفلى خنيفرة - 51000 

خنيفرة  ملغرب.

توسيع نشاط  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.1119

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تمت   2021 أبريل   03 في   ملؤرخ 

نشاط  إلى  إضافة  ألنشطة  لتالية 

 لشركة  لحالي :

 TRANSPORTEUR DE

 MARCHANDISES BAGAGE

.NON ACCOMPAGNE

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني   

ماي   19 بتاريخ  بخنيفرة    البتد ئية 

2021 تحت رقم 193.

1119I

omri compta sarl au

 CABINET NISRINE

 BOUCHLA DE

 KINESITHERAPIE SARL AU

CNBK
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

omri compta sarl au

 N°1 LOT AL MAGHREB AL

JADID ، 92000، larache maroc

 CABINET NISRINE BOUCHLA

 DE KINESITHERAPIE SARL AU

CNBK)( شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي تجزئة 

 لخضر ء رقم 122  - 92000 

 لعر ئش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

6187

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 ماي   10

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

 CABINET NISRINE BOUCHLA

 DE KINESITHERAPIE SARL AU

.((CNBK

:  لغرض  بإيجاز  غرض  لشركة 

في  أو  في  ملغرب  سو ء   ، من  لشركة 

 لخارج ، باألصالة عن يفسها أو ييابة 

عن أطر ف ثالثة:

للتدليك  على  ملنشأة   إلبقاء 

 لطبي ) لعالج  لطبيعي(.

 - إعادة  لتأهيل  لوظيفي ،

 - إعادة  لتأهيل في أمر ض  لنساء 
و لتوليد أور

، طب  إعادة  لتأهيل  لوظيفي   -  

 ألطفا1 ،  لصدمات….

جميع  ألنشطة   ، أعم  وبشكل 

و لعقارية  ملتعلقة  و ملالية   لتجارية 

لغرض  مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل 

تنميتها  أن تعزز   لشركة ومن  ملرجح 

وفق  ذلك  كل  إيجاز.  وتحقيق، 

 لتشريعات  ملعمو1 بها باملغرب.

تجزئة   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

 92000  -   122 رقم   لخضر ء 

 لعر ئش  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 100   : بوشلة   نسرين   لسيدة 

حصة بقيمة 1.000 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيدة نسرين بوشلة  عنو يه) ( 

  365 رقم  مغرب  لجديد  تجزئة 

92000  لعر ئش  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيدة نسرين بوشلة  عنو يه) ( 

  365 رقم  مغرب  لجديد  تجزئة 

92000  لعر ئش  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   20 بتاريخ  بالعر ئش    البتد ئية 

2021 تحت رقم 655.

1120I

Fiduciaire  la clarté

G & B CALL

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

Fiduciaire  la clarté

11تجزئة بلعباس  رقم 3 طريق 

عين  لشقف فاس ، 30050، فاس 

 ملغرب

G & B CALL شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
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وعنو ن مقرها  إلجتماعي 19 شارع 

 لحسيمة  لطابق  لثاني  مكتب 9  

 الطلس  30000 فاس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

67909

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   28

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 G & B : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.CALL

مستغل   : بإيجاز  غرض  لشركة 

مركز  لند ء  لهاتفي.

عنو ن  ملقر  الجتماعي : 19 شارع 

  9 مكتب   لحسيمة  لطابق  لثاني  

 الطلس  30000 فاس  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : بنسودة  غيثة   لسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  بنسودة  غيثة   لسيدة 
م.ج  أحمد شوقي  شارع  مكرر   6 رقم 

30000 فاس  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو يه) (  بنسودة  غيثة   لسيدة 
م.ج  أحمد شوقي  شارع  مكرر   6 رقم 

30000 فاس  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 لتجارية بفاس  بتاريخ 20 ماي 2021 

تحت رقم 2131.

1121I

c prof

SARLGIBIER COHA  
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

c prof
 secteur 5 hay salam rue el hajab
n 240 sale ، 11000، sale maroc
  SARLGIBIER COHA شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي  دو ر 

لختتب جماعة تروش دو ر و د زم - 
11000 و د زم  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
1173

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   27
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
   : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.SARLGIBIER COHA
و  :  يتاج  بإيجاز  غرض  لشركة 

تربية   لحيو يات و  لدو جن .
دو ر    : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
 - زم  و د  دو ر  تروش  جماعة  لختتب 

11000 و د زم  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 10.000 رأسما1  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 800   : سفيان  حمدي   لسيد 

حصة بقيمة 10 درهم للحصة .
 لسيد حمدي لكبير :  200 حصة 

بقيمة 10 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو يه) (  سفيان  حمدي   لسيد 
سال   210 رقم   7 قطاع  حي  لسالم 

11000 سال  ملغرب.
عنو يه) (  لكبير  حمدي   لسيد 
سال   210 رقم   7 قطاع  حي  لسالم 

11000 سال  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 
ومو طن مسيري  لشركة:

عنو يه) (  سفيان  حمدي   لسيد 
سال   210 رقم   7 قطاع  حي  لسالم 

11000 سال  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   07 بتاريخ  زم   بو دي   البتد ئية 

2021 تحت رقم -.

1122I

AUDIT ET SYSTEMES DE GESTION

J’OPTIQUE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 AUDIT ET SYSTEMES DE
GESTION

  RUE ABDELKRIM KHATTABI
 VN N° 5 FES، 30000، FES

MAROC
J’OPTIQUE شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي محل  رقم 
1 بقعة 11 شارع كليمويتين إقامة 

 لجنان حي  لرياض قطاع 17  لرباط 
10100.         - 10100  لرباط 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

151813
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 مارس   25
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.J’OPTIQUE
أخصائي   : بإيجاز  غرض  لشركة 

يظار ت.
عنو ن  ملقر  الجتماعي : محل  رقم 
إقامة  كليمويتين  شارع   11 بقعة   1
 لجنان حي  لرياض قطاع 17  لرباط 
10100.         - 10100  لرباط  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 10.000 رأسما1  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيدة  يو 1 ملصوري :  99 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 1   : منقد  ملسطا�سي    لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

يو 1 ملصوري عنو يه) (   لسيدة  

محمد  لخامس  شارع  حي  لعلويين 
رقم 36 تمارة 12000 تمارة  ملغرب.

 لسيد منقد  ملسطا�سي  عنو يه) ( 

بوطيب  ملنزه  لصخير ت  دو ر  والد 

تمارة 12000 تمارة   ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

يو 1 ملصوري عنو يه) (   لسيدة  

محمد  لخامس  شارع  حي  لعلويين 
رقم 36 تمارة 12000 تمارة  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   01 بتاريخ  بالرباط    لتجارية 

2021 تحت رقم 111395.

1123I

Fiduciaire  la clarté

مزرعة الفالح
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

Fiduciaire  la clarté

11تجزئة بلعباس  رقم 3 طريق 

عين  لشقف فاس ، 30050، فاس 

 ملغرب

مزرعة  لفالح شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي جماعة 

 لو دين د ئرة  والد جامع ملطة  

 قليم موالي يعقوب 30000 فاس 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

67877
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   26

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 إلقتضاء بمختصر تسميتها : مزرعة 

 لفالح.

غرض  لشركة بإيجاز : 

وتصدير  ملنتجات  •  ستير د 

)تربية  و لحيو يات  لحية   لزر عية 

 ألبقار و لتسمين(.

• تربية جميع  لحيو يات  لحية. .

جماعة   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

 لو دين د ئرة  والد جامع ملطة   قليم 

موالي يعقوب 30000 فاس  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 50.000 رأسما1  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد مشكور عبد  لرحيم :  170 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 170   : محمد   لسيد  ملريي�سي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 لسيد مشكور رشيد :  160 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عبد  لرحيم  مشكور   لسيد 
عنو يه) ( رقم 6 زيقة 6 جنان  لشامي  

30000 فاس  ملغرب.

عنو يه) (  محمد   لسيد  ملريي�سي 
رقم 28 تجزئة  لعثمايية ممر ميموز  

30000 فاس  ملغرب.

عنو يه) (  رشيد  مشكور   لسيد 
رقم 6 زيقة 6 جنان  لشامي  30000 

فاس  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو يه) (  محمد   لسيد  ملريي�سي 
رقم 28 تجزئة  لعثمايية ممر ميموز  

30000 فاس  ملغرب.

عنو يه) (  رشيد  مشكور   لسيد 
رقم 6 زيقة 6 جنان  لشامي  30000 

فاس  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 لتجارية بفاس  بتاريخ 19 ماي 2021 

تحت رقم 2103.

1121I

ORAC AUDIT

SOMATELOC
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

ORAC AUDIT
 Rue liberté, 3ème Etage, ,10

 Appt. 6. ، 20400، Casablanca,
MAROC

SOMATELOC شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي 16، شارع 

زرقطوني،  لطابق 2، رقم 6، - 
20150   لد ر  لبيضاء   ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
500809

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   01
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.SOMATELOC
أنشطة   : بإيجاز  غرض  لشركة 

 ستغال1  ملحاجر.
جميع  وتوفير  إد رة  ملحاجر 
) لرمل  في  ملحاجر  خدمات  لتنقيب 

و لح�سى و أليقاض( ؛
و ملركبات  آلالت  لبناء  تأجير 

 لصناعية بسائق أو بدويه ؛.

 ،16  : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
 - ،6 2، رقم  شارع زرقطوني،  لطابق 

20150   لد ر  لبيضاء   ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيدة  ياسمين سميري :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيدة ياسمين سميري عنو يه) ( 
 ،775 عمارة  حي  لفيلين   ،10 رقم 

بنسليمان 13000 بنسليمان  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيدة ياسمين سميري عنو يه) ( 
 ،775 عمارة  حي  لفيلين   ،10 رقم 

بنسليمان 13000 بنسليمان  ملغرب

 - بتاريخ  ب-   تم  إليد ع  لقايوني 

تحت رقم -.

1125I

كفاء ت كونسولتينغ

TRAVODITO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

كفاء ت كونسولتينغ

182 شارع محمد  لخر زعمارة 

 لتوز ني تطو ن ، 93000، تطو ن 

 ملغرب

TRAVODITO  شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي محل 

تجاري حي  حريق شارع  لدرة زيقة 

 لضياء  - 93150 مارتيل  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

29115

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 ماي   06

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. TRAVODITO

:  شغا1  بإيجاز  غرض  لشركة 

 لبناء  ملختلفة

 شغا1  لبستنة و  لتنظيف

مستلزمات  ملد رس  جميع  بيع 

و لكليات.

محل   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

زيقة  شارع  لدرة  حي  حريق  تجاري 

 لضياء  - 93150 مارتيل  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : بنعجيبة  معاد   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   :  لسيدة  سية  لر شدي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  بنعجيبة  معاد   لسيد 

دو ر  عجيبش صدينا 93000 تطو ن 

 ملغرب.

 لسيدة  سية  لر شدي عنو يه) ( 

 2 شطر   قامة  طنجة  رياض  مجمع 

طنجة   90090  31 رقم  ط  لسفلي 

 ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو يه) (  بنعجيبة  معاد   لسيد 

دو ر  عجيبش صدينا 93000 تطو ن 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   18 بتاريخ  بتطو ن    البتد ئية 

2021 تحت رقم 1081.

1126I
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ASHAM  MOHAMED

تنقالت الحماني
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

ASHAM  MOHAMED

 AV AHMED LAHRIZI RES FAHD

 IMM 3 N°3 TETOUAN، 93000،

TETOUAN MAROC

تنقالت  لحماني شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد)في طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إلجتماعي كويلمة 

موكالتة جايب مدرسة فقيه طايجي 

02 تطو ن - 93000 تطو ن  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.21625

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

حل  تقرر   2021 ماي   07 في   ملؤرخ 

ذ ت  محدودة  مسؤولية  ذ ت  شركة 

تنقالت  لحماني    لشريك  لوحيد 

درهم   100.000 رأسمالها  مبلغ 

كويلمة  مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 

طايجي  فقيه  مدرسة  جايب  موكالتة 

تطو ن  ملغرب   93000  - تطو ن   02

يتيجة 1 : عدم  شتا1  لشركة.

كويلمة  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 

طايجي  فقيه   مدرسة  جايب  مكالتة 

02 تطو ن - 93000 تطو ن  ملغرب. 

و عين:

و  معاد   لحماني   لسيد)ة( 

عنو يه) ( حي بوجد د رقم 55 مكالتة 

كويلما تطو ن  93000 تطو ن  ملغرب 

كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

يويبر   09 بتاريخ  بتطو ن    البتد ئية 

2020 تحت رقم 5752.

1127I

مكتب  ملحاسبة

اكرو العنابسة
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

مكتب  ملحاسبة
طريق  لعر ئش عمارة أجعون  رقم 
7  لطابق  لثاني  لقصر  لكبير ، 
92150،  لقصر  لكبير  ملغرب
 كرو  لعنابسة شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي طريق 

 لرباط طنجة عرباوة سوق  الربعاء 
 لغرب - 11070 سوق  الربعاء 

 لغرب   ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

27179
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   21
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
:  كرو  تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

 لعنابسة.
:  ستغال1  بإيجاز  غرض  لشركة 
و  - الستير د   الر �سي  لفالحية 

 لتصدير .
طريق   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
سوق  الربعاء  عرباوة  طنجة   لرباط 
 لغرب - 11070 سوق  الربعاء  لغرب  

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
  : عبد  لعزيز    لسيد  لبوحسيني 
500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 
500 حصة    : فؤ د   لسيد  لزر د 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 : عبد  لعزيز   لسيد  لبوحسيني 

500 بقيمة 100 درهم.
بقيمة   500  : فؤ د   لسيد  لزر د 

100 درهم.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عبد  لعزيز   لسيد  لبوحسيني 

1  قامة  ورياغل  بني  حي  عنو يه) ( 

طنجة    17 رقم   125 شارع   لزياكية  

92000 طنجة  ملغرب.

عنو يه) (  فؤ د   لسيد  لزر د 

ميموية  اللة  قيادة  دو ر  لعنابسة 

سوق  الربعاء  لغرب  92150 عرباوة 

 ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عبد  لعزيز   لسيد  لبوحسيني 

1  قامة  ورياغل  بني  حي  عنو يه) ( 

طنجة    17 رقم   125 شارع   لزياكية  

92000 طنجة  ملغرب

عنو يه) (  فؤ د   لسيد  لزر د 

ميموية  اللة  قيادة  دو ر  لعنابسة 

سوق  الربعاء  لغرب  92150 عرباوة 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

بسوق  الربعاء  لغرب    البتد ئية 

بتاريخ 19 ماي 2021 تحت رقم 327.

1128I

STE FURAMIC SARL

STE MK STRONG SARL A/L
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

STE FURAMIC SARL

ز وية شارع  لفتو كي و بن  لخطيب 

عمارة مختاري  لطابق 6 رقم  لشقة 

3 ، 60000، وجدة  ملغرب

 STE MK STRONG SARL A/L

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد)في طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع 
عال1  لفا�سي بلوك 21  لطابق  الو1 

شقة رقم 3 - 60000 وجدة  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.33173

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

حل  تقرر   2021 أبريل   26 في   ملؤرخ 

ذ ت  محدودة  مسؤولية  ذ ت  شركة 

 STE MK STRONG لشريك  لوحيد 

SARL A/L  مبلغ رأسمالها 100.000 

درهم وعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع 
عال1  لفا�سي بلوك 21  لطابق  الو1 

وجدة  ملغرب   60000  -  3 رقم  شقة 

يتيجة 1 : كثرة  ملنافة  نعد م  ملو رد 

وكذ    ملالية  الزمة  القتصادية 

 نعد م  لتجربة .

شارع  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
عال1  لفا�سي بلوك 21  لطابق  الو1 

شقة رقم 3 - 60000 وجدة  ملغرب. 

و عين:

عبد  لكريم    مساعد   لسيد)ة( 

شارع  بر هيم  لرود ني  عنو يه) (  و 

رقم  سلوى  زيقة  تجزئة  لطلحاوي 

138  60000 وجدة  ملغرب كمصفي 

)ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   18 بتاريخ  بوجدة    لتجارية 

2021 تحت رقم 1823.

1129I

RIVE DROITE CONSULTING

BEN BRAHIM BATIMENT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

RIVE DROITE CONSULTING

 RES VERTE AV MED V 111

 ET.7 AP.21 ، 90000، TANGER

MAROC

BEN BRAHIM BATIMENT شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع 

بئر أيزر ن، إقامة  ملروة رقم 26، 

 ملكتب رقم 1. - 90000 طنجة 

 ملغرب
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تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
110189

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2020 يويبر   17
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 BEN  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.BRAHIM BATIMENT
غرض  لشركة بإيجاز : • 

شر ء  وخاصة   إلنعاش  لعقاري، 
بنايات  أو  لتي تضم   ألر �سي  لعارية 
قديمة يتعين إصالحها و/أو تحسينها، 
قبل  وبنائها  وتجهيزها  تجزيئها  قصد 
وكر ء  جميع  ألر �سي  تجزيء  بيعها، 

 لعقار ت.
جميع  ألمالك  وبيع  شر ء   •

 ملنقولة أو  لعقارية أو  لعمولة.   
جميع  لعمليات  عام،  وبشكل 
و ملالية،  و لصناعية   لتجارية 
باملنقوالت،و لعقارية  و ملتعلقة 
 ملرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر 
بأحد  ملو ضيع  ملذكورة أعاله، و لتي 
من شأنها أن تسهم في تطوير  لشـركـة.
عنو ن  ملقر  الجتماعي : شارع بئر 
أيزر ن، إقامة  ملروة رقم 26،  ملكتب 

رقم 1. - 90000 طنجة  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد أحـمـد  بن  بر هيم  :  500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 500   : بن  بر هيم  هـشـام   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
بن  بر هيم   أحـمـد    لسيد 
شارع  2  لغرفة،  عنو يه) (  لبر نس 
 90000  21 رقم  محجوب،  خويدمي 

طنجة  ملغرب.
بن  بر هيم  هشام   لسيد 

شارع  2  لغرفة،  عنو يه) (  لبر نس 
 90000  21 رقم  محجوب،  خويدمي 

طنجة  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
بـن  بـر هيـم  أحـمـد   لسيد 
شارع  2  لغرفة،  عنو يه) (  لبر نس 
 90000  21 رقم  محجوب،  خويدمي 

طنجة  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
دجنبر   07 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2020 تحت رقم 7150.

1130I

BUSINESS CENTER.COM

LONG FENG VERMICELLE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

BUSINESS CENTER.COM
شارع عبد  ملومن رقم 236 إقامة 

ف 8  لطابق  لثاني رقم 6 ، 20390، 
 لد ر لبيضاء  ملغرب

 LONG FENG VERMICELLE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع عبد 
 ملومن رقم 236 زيقة باسكي  قامة 
ف8  لطابق  لثاني مكتب رقم 6 - 

20390  لد ر  لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
503801

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 ماي   21
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 LONG : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.FENG VERMICELLE

:  لغرض  بإيجاز  غرض  لشركة 
من  لشركة في  ملغرب وفي  لخارج:

• صناعة  ملعكروية.
وتسويق  ملعكروية  تصنيع   •
 ... ،  ملعكروية  ) لشعيرية  ومشتقاتها 

إلخ(.
•  ستير د و تصدير ؛

•  ستير د وتصدير جميع  ملنتجات 
 لغذ ئية.

و ملو د  لغذ ئية  و رد ت  آلالت   •
ومستلزماتها.

جميع  ملنتجات  لغذ ئية  توزيع   •
و لزر عية.

• و رد ت آالت  لتعبئة و لتغليف.
أيو ع  لعبو ت  جميع  تصنيع   •
)ورق ، كرتون ، بالستيك ، زجاج ،… 

..  لخ(.
• تجارة تغليف  ملو د  لغذ ئية.

•  لتجارة  لعامة؛
و لخدمات  إد رة  لنقل   •

 للوجستية.
•  لتعاقد من  لباطن و لوساطة.

كافة  لخدمات  ملتعلقة  تقديم   •
باألنشطة  ملذكورة أعاله.

• تمثيل جميع  لعالمات  لتجارية 
، و لحصو1 على  المتياز ، و ستغال1 
و لتر خيص  بر ء ت  الختر ع  جميع 
و لعالمات  لتجارية  و لعمليات 

و المتياز ت.
• در سة جميع  ملشاريع و ملشاركة 
في كافة  لشؤون  لتجارية و لصناعية 
و لعقارية  ملتعلقة  و ملنقولة   ملالية 
بهدف  مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل 
توسع  تسهل  قد  أو  لتي   لشركة 

 لشركة وتطويرها.
جميع  ملعامالت   ، أعم  وبشكل 
و لعقارية  و ملنقولة  و ملالية   لتجارية 
 ملتعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر ، 
كلًيا أو جزئًيا ، بأحد  ألشياء  ملحددة 

أو بأي أشياء مماثلة أو مرتبطة..
عنو ن  ملقر  الجتماعي : شارع عبد 
باسكي  قامة  زيقة   236 رقم   ملومن 
 -  6 رقم  مكتب  ف8  لطابق  لثاني 

20390  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 LI CAIFENG :  1.000  لسيدة 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (   LI CAIFENG  لسيدة 
 CHINE 11111 GUANGDONG

.CHINE
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (   LI CAIFENG  لسيدة 
 CHINE 11111 GUANGDONG

CHINE
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 21 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 779179.

1131I

موثق

 LES PALAIS D’HOTES
RIYADES  DE PRESTIGE

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

مالءمة  لنظام  ألسا�سي للشركة

موثق
 قامة  لقصر عمارة د, ز وية 

شارع يعقوب  ملنصور و شارع 
غايدي  لد لر لبيظاء ، 20270، 

 لد ر لبيظاء  ملغرب
  LES PALAIS D’HOTES RIYADES

DE PRESTIGE »شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد«
وعنو ن مقرها  الجتماعي: :12  درب 
صرياص  لزيات  ملدينة   فاس فاس 

10000 فاس  ملغرب.
»مالءمة  لنظام  ألسا�سي للشركة«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.21217
بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 09 مارس 2021
مالءمة  لنظام  ألسا�سي  تقرر 
مقتضيات  لقايون:  مع  للشركة 

تفويض  لصالحيات.



عدد 5666 - 21 شو 1 1112 )2 يوييو 2021)الجريدة الرسمية   11382

تعديل  لنظام  ألسا�سي للشركة.
غير  لعادي  محضر  الجتماع 
رقم  بيع  لرسمين  لعقاريين  في  للبت 

13957/09 و 1292 / س.
للسيدة  تفويض  لصالحيات 
عقد  توقيع  لغرض  غزالن  لعلوي 
 لبيع مع إمكايية تعويض  لسيد عبد 
عقد  لتوقيع  سريفي  علمي   لهادي 

 لبيع  ملذكور.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني   
 لتجارية بفاس  بتاريخ 20 ماي 2021 

تحت رقم 2150.

1132I

nabiq mohammed

MAROC DEPANNAGE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

nabiq mohammed
 hay elwafa bloc 1 n 61 ، 23000،

beni mellal MAROC
maroc depannage شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي تجزئة 
 لعثمايية  لحي  الد ري  لطابق 

 لثالت  بني مال1 23000 بني مال1 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
11509

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 ماي   21
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 maroc : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.depannage
خدمة   : بإيجاز  غرض  لشركة 
)مشغل  ، سحب  لسيار ت   ألعطا1 
)مشغل  /  لسيار ت   ملستودعات( 
منشأة لصياية  لسيار ت( / ميكاييكي 

تصليح.

تجزئة   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
 لعثمايية  لحي  الد ري  لطابق 
مال1  بني   23000 مال1  بني   لثالت  

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 90.000 رأسما1  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد فاضلي محمد :  150 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 150   : عبد  لغني  كبلي   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو يه) (  محمد  فاضلي   لسيد 
حي  ملسيرة بلوك  31 رقم 23  23000 

بني مال1  ملغرب.
 لسيد كبلي عبد  لغني عنو يه) ( 
حي  ملسيرة بلوك  31 رقم 23  23000 

بني مال1  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (  محمد  فاضلي   لسيد 
حي  ملسيرة بلوك  31 رقم 23  23000 

بني مال1  ملغرب
 لسيد كبلي عبد  لغني عنو يه) ( 
حي  ملسيرة بلوك  31 رقم 23  23000 

بني مال1  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
20 ماي   البتد ئية ببني مال1  بتاريخ 

2021 تحت رقم 575.
1133I

LABRASS MULTISERVICES SARL

SAHARA TRAVAUX ACTIVE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
توسيع نشاط  لشركة 

LABRASS MULTISERVICES SARL
رقم 21 شارع  المير موالي عبد هللا ، 

70000،  لعيون  ملغرب
  SAHARA TRAVAUX ACTIVE

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  الجتماعي زيقة 17 
رقم 55 خط  لرملة 01  لعيون  - 

70000  لعيون   ملغرب .

توسيع نشاط  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.    23663

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تمت   2021 فبر ير   09 في   ملؤرخ 

نشاط  إلى  إضافة  ألنشطة  لتالية 

 لشركة  لحالي :

و ملاشية  وتجارة  لدو جن  تربية 

يقل  خدمات   - تجارة  ألسماك   -

أشغا1   - لحساب  لغير   لبضائع 

عامة  .

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني   

16 فبر ير   البتد ئية بالعيون  بتاريخ 

2021 تحت رقم 199.

1131I

fiduciaire abrouki khadija

AZETTA CONCEPTION
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

fiduciaire abrouki khadija

 bab doukkala imm habouss N°7

 marrakech ، 40000، marrakech

maroc

AZETTA CONCEPTION شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي :  لعزوزية 

باب  سفي 2 عمارة B رقم 11 

مر كش - 10000 مر كش   ملغرب .

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.101687

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

حل  تقرر   2021 أبريل   22 في   ملؤرخ 

شركة   AZETTA CONCEPTION

مبلغ  ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

وعنو ن  درهم   100.000 رأسمالها 

باب  مقرها  إلجتماعي  لعزوزية 

 - مر كش   11 رقم   B عمارة   2  سفي 

10000 مر كش   ملغرب  يتيجة لعدم 

 لربح+وفاة  حد  لشركاء .

و عين:
و  ريان  عبد  لرحيم     لسيد)ة( 
عرصة  لبردعي  لقديمة  عنو يه) ( 
مر كش  ملغرب     10031  25 رقم 

كمصفي )ة( للشركة.
و  وليد    يت  حمد   لسيد)ة( 
عنو يه) ( هيالية درب قايد ر سو رقم 
89 10031  مر كش  ملغرب  كمصفي 

)ة( للشركة.
و  ملياء    يت  حمد   لسيد)ة( 
عنو يه) ( هيالية درب قايد ر سو رقم 
89 10031  مر كش  ملغرب  كمصفي 

)ة( للشركة.
و   لسيد)ة(  يمان    يت  حمد 
عنو يه) ( هيالية درب قايد ر سو رقم 
89 10031  مر كش  ملغرب  كمصفي 

)ة( للشركة.
و  زهرة    لضو    لسيد)ة( 
عنو يه) ( هيالية درب قايد ر سو رقم 
89 10031  مر كش  ملغرب  كمصفي 

)ة( للشركة.
و  سومية    الشرفي   لسيد)ة( 
عنو يه) ( هيالية درب قايد ر سو رقم 
89 10031  مر كش  ملغرب  كمصفي 

)ة( للشركة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 
هيالية  وفي   2021 أبريل   22 بتاريخ 
  10031  -   89 رقم  ر سو  قايد  درب 

مر كش   ملغرب .
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   01 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 123697.

1135I

مستامنة  لرجاء للمحاسبة

BENAHMED SERVICE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

مستامنة  لرجاء للمحاسبة
حي  لنجاة زيقة بني مال1 رقم 31 ، 

23550، سوق  لسبت  ملغرب
BENAHMED SERVICE شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد
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وعنو ن مقرها  إلجتماعي تجزئة 
عثمان 01 جماعة وقيادة بني مو�سى 

سوق  لسبت  - 23500 سوق 
 لسبت  والد  لنمة   ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
217

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 مارس   09
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.BENAHMED SERVICE
تحويل   : بإيجاز  غرض  لشركة 

 المو 1.
تجزئة   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
01 جماعة وقيادة بني مو�سى  عثمان 
سوق  لسبت  - 23500 سوق  لسبت 

 والد  لنمة   ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : عمر  لصالحي   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو يه) (  عمر  لصالحي   لسيد 
بومو�سى  عي�سى  حد  دو ر  والد 

23500  سوق  لسبت  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (  عمر  لصالحي   لسيد 
بومو�سى  عي�سى  حد  دو ر  والد 

23500 سوق  لسبت  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 البتد ئية بسوق  لسبت  والد  لنمة  
بتاريخ 01 ماي 2021 تحت رقم 156.

1136I

GROUPE ABCE

تميال للخدمات 

TAMILLA SERVICES 
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

GROUPE ABCE

101 مكرر شارع عبد  ملومن  لطابق 

 لر بع ، 20000،  لد ر  لبيصاء 

 ملغرب

 TAMILLA - تميال للخدمات

SERVICES شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي 101 مكرر 

شارع عبد  ملومن  لطابق  لر بع - 

20000  لد ر  لبيصاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

502019

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 ماي   06

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

تميال   : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.TAMILLA SERVICES - للخدمات

: بيع  ملو د  بإيجاز  غرض  لشركة 

و لخدمات عللى  اليتريت

 الستر د و لتصدير .

 101  : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

مكرر شارع عبد  ملومن  لطابق  لر بع 

- 20000  لد ر  لبيصاء  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 50.000 رأسما1  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 250   : نعيمة  ملجدوبي   لسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 250   : عبد لكريم  لشيخ   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيدة نعيمة  ملجدوبي عنو يه) ( 
بحر وي  لطابق  الو1   تجزئة   23

21000  لجديدة  ملغرب.

عبد لكريم  لشيخ   لسيد 

زياقة   قصر   2 بغد د  حي  عنو يه) ( 

61001 فجيج  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيدة نعيمة  ملجدوبي عنو يه) ( 
بحر وي  لطابق  الو1   تجزئة   23

21000  لجديدة  ملغرب

عبد لكريم  لشيخ   لسيد 

زياقة   قصر   2 بغد د  حي  عنو يه) ( 

61001 فجيج  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 06 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 777281.

1137I

BCNG

 SOCIETE MAROCAINE DE

   PROFESSION DE SANTE

SMPS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

BCNG

 BD. ZERKTOUNI ,265

 9ÈME ETAGE N°92 265, BD.

 ZERKTOUNI 9ÈME ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA

MAROC

 SOCIETE MAROCAINE DE

 PROFESSION DE SANTE   SMPS

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 265، 

شارع  لزرقطوني  لطابق 9 رقم92  - 

20050  لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

500077

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقايون  تم   2021 مارس   08

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

 SOCIETE MAROCAINE DE

.PROFESSION DE SANTE   SMPS

غرض  لشركة بإيجاز :  إلستشارة 

في مجا1  لصحة.

 ،265  : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

9 رقم92  -  شارع  لزرقطوني  لطابق 

20050  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

رأسما1  لشركة:   مبلغ 

20.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

  : خديجة  لخديوي   لسيدة 

20.000,00 حصة بقيمة 100 درهم 

للحصة .

 200  : خديجة  لخديوي   لسيدة 

بقيمة 100 درهم.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

خديجة  لخديوي   لسيدة 

رقم  حافظ  لخير  تجزئة  عنو يه) ( 

20050  لد ر  معروف  سيدي   91

 لبيضاء  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

خديجة  لخديوي   لسيدة 

رقم  حافظ  لخير  تجزئة  عنو يه) ( 

20050  لد ر  معروف  سيدي   91

 لبيضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 22 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

أبريل 2021 تحت رقم -.

1138I
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BCNG

STE: DIGITAL HOLDING
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

BCNG
 BD. ZERKTOUNI ,265

 9ÈME ETAGE N°92 265, BD.
 ZERKTOUNI 9ÈME ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA
MAROC

STE: DIGITAL HOLDING شركة 
ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي 265، 

شارع  لزرقطوني  لطابق 9 رقم92  - 
20050  لد ر  لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
199621

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 مارس   19
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE:  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.DIGITAL HOLDING
وكالة   : بإيجاز  غرض  لشركة 

 لتسويق  لرقمي.
 ،265  : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
9 رقم92  -  شارع  لزرقطوني  لطابق 

20050  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
رأسما1  لشركة:   مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
  : عربية  أيت  يونس   لسيد 
 100 بقيمة  حصة   100.000,00

درهم للحصة .
 1.000  :  لسيد يونس أيت عربية 

بقيمة 100 درهم.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد يونس أيت عربية عنو يه) ( 
 19 رقم   3 زيقة  أطحيش  أيت  حي 

20050  بني مال1  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد يونس أيت عربية عنو يه) ( 
 19 رقم   3 زيقة  أطحيش  أيت  حي 

20050  بني مال1  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 - بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

تحت رقم -.

1139I

CCJF

PERLA HOSPITALITY
إعالن متعدد  لقر ر ت

CCJF
 Bd la corniche Rés Al Yacht

 imm B 5ème Etg Casablanca ،
20040، CASABLANCA MAROC
PERLA HOSPITALITY »شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد«
وعنو ن مقرها  الجتماعي: 92، شارع 

 ملقاومة - -  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
. 358993

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
 ملؤرخ في 08 أبريل 2020

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 
على  ينص  1:  لذي  رقم  قر ر 
حصة  جتماعية   1.000 بيع  مايلي: 
 ANOUAR AL طرف  لشركة  من 
كل  لحصص  وهي   MOSTAKBAL
هده  ألخيرة  لى  لسيد  تمتلكها   لتي 

 لهاشمي بوتكر ي  
قر ر رقم 2:  لذي ينص على مايلي: 

تحيين  لقايون  لسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
بند رقم 1:  لذي ينص على مايلي: 

بيع حصص  جتماعية

بند رقم 2:  لذي ينص على مايلي: 
تحيين  لقايون  ألسا�سي للشركة

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 01 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 776875.
1110I

ICBS

نوهو أغشيتكت
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

ICBS
 avenue mohamed V etage 8 n°
 36 145 tanger، 90000، tanger

maroc
يوهو أغشيتكت شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 6 شارع 
فار بي ، شقة 17  لطابق 3  لد ر 
 لبيضاء - 20000  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
503129

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 فبر ير   08
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
يوهو   : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

أغشيتكت.
مهندس   : بإيجاز  غرض  لشركة 

يعمل بمفرده.
شارع   6  : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
3  لد ر  17  لطابق  شقة   ، فار بي 
20000  لد ر  لبيضاء   -  لبيضاء 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 10.000 رأسما1  لشركة:   مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

 لسيدة ييلى وز ني شاهدي :  100 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

شاهدي  وز ني  ييلى   لسيدة 
دو  شارع   169  - باريس  عنو يه) ( 
باريس   75007  75007 جرينيل 

فرنسا.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
شاهدي  وز ني  ييلى   لسيدة 
دو  شارع   169  - باريس  عنو يه) ( 
باريس   75007  75007 جرينيل 

فرنسا
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 18 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 18030.

1111I

PHARMACIE DES BOUGIES

PHARMACIE DES BOUGIES
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

PHARMACIE DES BOUGIES
محطة أفريقيا، طريق ز يو دو ر 
ضرضورة سلو ن  لناظور ، 0، 

 لناظور  ملغرب
  PHARMACIE DES BOUGIES

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي محطة 
أفريقيا ، طريق ز يو دو ر ضرضورة 

سلو ن - 62000  لناظور  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
22129

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   05
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
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ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. PHARMACIE DES BOUGIES

غرض  لشركة بإيجاز : صيدلية.

محطة   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

ضرضورة  دو ر  ز يو  طريق   ، أفريقيا 

سلو ن - 62000  لناظور  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

يفيسة  لركر كي   لسيدة 

سلو ن  ضرضورة  دو ر  عنو يه) ( 

62000  لناضور  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

يفيسة  لركر كي   لسيدة 

سلو ن  ضرضورة  دو ر  عنو يه) ( 

62000  لناضور  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 البتد ئية بالناضور  بتاريخ 27 أبريل 

2021 تحت رقم 858.

1112I

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE

CATIMIMI CONSEIL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

إضافة تسمية تجارية أو شعار 

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE

62 شارع سيدي عبد  لرحمان ، 

20200،  لد ر  لبيضاء  ملغرب

CATIMIMI CONSEIL »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مقرها  الجتماعي: حي ر سين 

ملتقى زيقة علي عبد  لرز ق و شارع 

بئر آيزر ن - -  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

»إضافة تسمية تجارية أو شعار«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.120915

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

تقرر   2021 أبريل   22 في   ملؤرخ 

إضافة شعار تجاري للشركة وهو:

 قرر   لجمع   لعام  بعد   إطالعه  

إضافة   تقرير   ملسير،   على  

كعالمة   ،»CATIMIMI SHOES«

وفقا  على  سم  لشركة،  تجارية 

عليها  للشهادة  لسلبية  ملحصل 

عدد  تحت   ،13/01/2021 بتاريخ 

.2335137

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني   

بتاريخ بالد ر  لبيضاء     لتجارية 

 17 ماي 2021 تحت رقم 778355.

1113I

CABINET OUASSI

MODI VAGUES
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

CABINET OUASSI

عمارة كومرزيد شارع  لحرية طابق 

 الو1 مكتب رقم 3  ملدينة  لجديدة 

، 16000،  سفي  ملغرب

MODI VAGUES  شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع 

هسكوري طريق حد  حر رة  - 

16000  سفي   ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.10097

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تمت   2021 ماي   05 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :

محمد  )ة(  ملير  تفويت  لسيد 

أصل  من  حصة  جتماعية   500

500 حصة لفائدة   لسيد )ة( سعيد  

 لوحيدي  بتاريخ 05 ماي 2021.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني   

ماي   10 بتاريخ  بآسفي    البتد ئية 

2021 تحت رقم 172.

1111I

CCJF

 PROPIOM EDUCATION
PRIVE

إعالن متعدد  لقر ر ت

CCJF
 Bd la corniche Rés Al Yacht

 imm B 5ème Etg Casablanca ،
20040، CASABLANCA MAROC
 PROPIOM EDUCATION PRIVE
»شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة 

ذ ت  لشريك  لوحيد«
وعنو ن مقرها  الجتماعي: شارع 
بوركون زيقة جعفر  بن حبيب، 

إقامة  ملشارق 2،  لطابق 1 - -  لد ر 
 لبيضاء  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.171113
بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 09 أبريل 2021
تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 

قر ر رقم 1:  لذي ينص على مايلي: 
مسير   كما1  لهيتمي  تعيين  لسيد 

تاييا للشركة
قر ر رقم 2:  لذي ينص على مايلي: 

تحيين  لقايون  ألسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
بند رقم 1:  لذي ينص على مايلي: 

تعيين مسير ثان للشركة
بند رقم 2:  لذي ينص على مايلي: 

تحيين  لقايون  ألسا�سي للشركة
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 29 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 776131.
1115I

FIDUGRA

STE CYCLAGE 2A S.A.R.L
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FIDUGRA
شارع محمد  لخامس عمارة  منار 
رقم 21  لطابق  لثالث  يزكان ، 

86150،  كادير  ملغرب
STE CYCLAGE 2A S.A.R.L شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي  لطابق 

 لثاني  ملجمع رقم ص 116 حي 

تد رت  يز   كادير  - 80002  كادير 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

17113

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 مارس   03

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.CYCLAGE 2A S.A.R.L

1(  يتاج   : بإيجاز  غرض  لشركة 

 ملو د  لغد ئية و  ملحلية.

2( بيع  ملو د  لغد ئية و  ملحلية.

3(  صالح  ملعد ت  لصناعية..

:  لطابق  عنو ن  ملقر  الجتماعي 

 لثاني  ملجمع رقم ص 116 حي تد رت 

 يز   كادير  - 80002  كادير  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

رأسما1  لشركة:   مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد  بوقا1 عبد  لو حد :  500 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   : يوسف   لسيد  بوقا1 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عبد  لو حد   لسيد  بوقا1 
يجاح  تجزئة   26 رقم  عنو يه) ( 

80010  كادير   بو ركان    لعيساوي 

 ملغرب .

 لسيدة  بوقا1 يوسف  عنو يه) ( 

 26 رقم  يجاح  لعيساوي  تجزئة 

بو ركان  80010  كادير  ملغرب .

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
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عبد  لو حد   لسيد  بوقا1 

يجاح  تجزئة   26 رقم  عنو يه) ( 

80010  كادير  بو ركان    لعيساوي 

 ملغرب 

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

أبريل   21 بتاريخ  باكادير    لتجارية 

2021 تحت رقم 99217.

1116I

MOGADOR MANGEMENT SYSTEM SARL

الصويرة إكسبيرينس
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

 MOGADOR MANGEMENT

SYSTEM SARL

 APPARTEMENT 10 1ER ÉTAGE

 LOTISSEMENT 1 LOGEMENT

 DAR TALIB 11100 ESSAOUIRA

 APPARTEMENT 10 1ER ÉTAGE

 LOTISSEMENT 1 LOGEMENT

 DAR TALIB 44100 ESSAOUIRA،

44100، ESSAOUIRA MAROC

 لصويرة إكسبيرينس شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية(
وعنو ن مقرها  إلجتماعي  ملنز1 

 لكائن بدو ر  لغزوة إقليم  لصويرة - 

11000  لصويرة  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.3819

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

حل  تقرر   2020 يويبر   05 في   ملؤرخ 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 

 لصويرة إكسبيرينس  مبلغ رأسمالها 

مقرها  وعنو ن  درهم   100.000

 إلجتماعي  ملنز1  لكائن بدو ر  لغزوة 

11000  لصويرة   - إقليم  لصويرة 

إلى  لوضع  يظر    :  1 يتيجة   ملغرب 

 ملادي  ملتدهور من شهر آلخر

للوضع  القتصادي  لحالي  يظر  

ولم  كامل  بشكل  عليها  أثر   لذي 

تستطع مو جهته.

لم تحققت  لشركة  ما كنا يطمح 
إليه .

ب  ملنز1  مقر  لتصفية  حدد  و 
 لكائن بدو ر  لغزوة إقليم  لصويرة - 

11000  لصويرة  ملغرب. 
و عين:

و  عبد  لعزيز   د ر   لسيد)ة( 
لالأمينة  11حي  رقم  عنو يه) ( 
11000  لصويرة  ملغرب كمصفي )ة( 

للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 البتد ئية بالصويرة  بتاريخ 18 مارس 

2021 تحت رقم 107.
1117I

CCJF

STAR STONE REVETEMENT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

CCJF
 Bd la corniche Rés Al Yacht

 imm B 5ème Etg Casablanca ،
20040، CASABLANCA MAROC

 STAR STONE REVETEMENT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي زيقة 

سومية إقامة شهرز د 3،  لطابق 5 
 لرقم 22 - 20000  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

501515
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   15
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 STAR  : بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

.STONE REVETEMENT

غرض  لشركة بإيجاز : شر ء و بيع 
بالجملة و يصف  لجملة و تقسيط و 
 ستير د و تصدير  لجر ييت و  لرخام.
زيقة   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
 5 3،  لطابق  شهرز د  إقامة  سومية 
20000  لد ر  لبيضاء   -  22  لرقم 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500  لسيد إبر هيم  لحسناوي :  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 500   : مزيان  بوشعيب   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
إبر هيم  لحسناوي   لسيد 
 212 زيقة  زيز  و د  شارع  عنو يه) ( 
20000  لد ر لبيضاء  53  أللفة  رقم 

 ملغرب.
بوشعيب مزيان عنو يه) (   لسيد 
بوركون  باب  لعرفان  زيقة   26

20000  لد ر لبيضاء  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
إبر هيم  لحسناوي   لسيد 
 212 زيقة  زيز  و د  شارع  عنو يه) ( 
20000  لد ر لبيضاء  53  أللفة  رقم 

 ملغرب
بوشعيب مزيان عنو يه) (   لسيد 
بوركون  باب  لعرفان  زيقة   26

20000  لد ر لبيضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 01 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 776873.
1118I

CABINET OUASSI

MORIZ ARTS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

CABINET OUASSI
عمارة كومرزيد شارع  لحرية طابق 
 الو1 مكتب رقم 3  ملدينة  لجديدة 

، 16000،  سفي  ملغرب

MORIZ ARTS  شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 12 

بلوك 05 حي  الخالص  - 16000 

 سفي  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

11635

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   07

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. MORIZ ARTS

تنظيم   : بإيجاز  غرض  لشركة 

إيتاج  ألحد ث  لفنية و لثقافية.

تحرير 
 12 رقم   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

 16000  - حي  الخالص    05 بلوك 

 سفي  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : محريز  فدوى   لسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  محريز  فدوى   لسيدة 

 16000 حي  الخالص   05 بلوك   12

 سفي  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

محريز  عبد  لجليل   لسيد 
حي  حنبل  زيقة  بن   05 عنو يه) ( 

 ملستشفى  16000  سفي  ملغرب.
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باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
أبريل   07 بتاريخ  بآسفي    البتد ئية 

2021 تحت رقم -.

1119I

BCNG

  Wahby Global Consulting
WGC

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

BCNG
 BD. ZERKTOUNI ,265

 9ÈME ETAGE N°92 265, BD.
 ZERKTOUNI 9ÈME ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA
MAROC

 Wahby Global Consulting  WGC
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي 10 زيقة 

 لبساتين  لطابق 3 رقم 25 - 20000 
 لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
501313

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 مارس   30
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 Wahby : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.Global Consulting  WGC
خبير   : بإيجاز  غرض  لشركة 

محاسب.
10 زيقة   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
 لبساتين  لطابق 3 رقم 25 - 20000 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

رأسما1  لشركة:   مبلغ 
10.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

 10.000,00   : وهبي  يبيل   لسيد 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

بقيمة   100  : وهبي  يبيل   لسيد 
100 درهم.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

 7 عنو يه) (  وهبي  يبيل   لسيد 
زيقة ياصح  لدين درج أ طابق 1 شقة 
20050  لد ر  لبيضاء  16  ملعاريف 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 7 عنو يه) (  وهبي  يبيل   لسيد 
زيقة ياصح  لدين درج أ طابق 1 شقة 
20050  لد ر  لبيضاء  16  ملعاريف 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 03 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم -.

1150I

زوبير بوتغماس

STE TORNE TOP SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

زوبير بوتغماس
 كنو1  ملركز تازة ، 35050، تازة 

 ملغرب
STE TORNE TOP SARL شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي  لقدس 2 
مجموعة 1 رقم 193 تازة - 35000 

تازة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

6011
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   27
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.TORNE TOP SARL

بإيجاز  غرض  لشركة 

 TRANSPORT DE  :

 MARCHANDISES PAR

 AUTOMOBILE NATIONAL

 ET INTERNATIONAL POUR

.COMPTE D’AUTRUI

:  لقدس  عنو ن  ملقر  الجتماعي 

2 مجموعة 1 رقم 193 تازة - 35000 

تازة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 900   :  لسيد  بر هيم  لعابد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

  : مالك  لهمروش  سارة   لسيدة 

100 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (   لسيد  بر هيم  لعابد 

تازة   193 رقم   1 2 مجموعة   لقدس 

35000 تازة  ملغرب.

مالك  لهمروش  سارة   لسيدة 

محمد  لخامس  شارع  عنو يه) ( 

عمارة كيوم طيل رقم 10 تازة 35000 

تازة  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

مالك  لهمروش  سارة   لسيدة 

1 رقم  2 مجموعة  عنو يه) (  لقدس 

193 تازة 35000 تازة  ملغرب

عنو يه) (   لسيد  بر هيم  لعابد 

كيوم  عمارة  محمد  لخامس  شارع 

طيل رقم 10 تازة 35000 تازة  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 البتد ئية بتازة  بتاريخ 18 ماي 2021 

تحت رقم 276.

1151I

BCNG

STE: EXYGEN
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

BCNG

 BD. ZERKTOUNI ,265

 9ÈME ETAGE N°92 265, BD.

 ZERKTOUNI 9ÈME ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA

MAROC

STE: EXYGEN شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 265، 

شارع  لزرقطوني  لطابق 9 رقم 92  

- 20050  لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

199903

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   06

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 STE:  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.EXYGEN

مهندس،   : بإيجاز  غرض  لشركة 

إستشارة.

 ،265  : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
شارع  لزرقطوني  لطابق 9 رقم 92  - 

20050  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

رأسما1  لشركة:   مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

  : أوميري  غزالن   لسيدة 

 100 بقيمة  حصة   100.000,00

درهم للحصة .
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 1.000  : أوميري  غزالن   لسيدة 
بقيمة 100 درهم.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  أوميري  غزالن   لسيدة 
21 زيقة ر سين طابق 1 شقة 12 فا1 
فلوري 20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (  أوميري  غزالن   لسيدة 
21 زيقة ر سين طابق 1 شقة 12 فا1 
فلوري 20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 21 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

أبريل 2021 تحت رقم -.

1152I

CECOGEL / SARL

GOLD BERRY
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

CECOGEL / SARL
 RUE MED ABDOU IMM

 ESSAADA BLOC C 1° ETAGE
 N°1 - OUJDA ، 60000، OUJDA

MAROC
GOLD BERRY شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي وجدة، 
حي  لنصر رقم 03 - 60000 وجدة 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
37219

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 مارس   31
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 GOLD : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.BERRY
:  ستغال1  بإيجاز  غرض  لشركة 

مقهى..
وجدة،   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
وجدة   60000  -  03 رقم  حي  لنصر 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : قاسمي  فاطمة   لسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 1000  : قاسمي  فاطمة   لسيدة 

بقيمة 100 درهم.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيدة فاطمة قاسمي عنو يه) ( 
رقم  سيتا  لسالم  لفرح  كاز ،  أولفة 
28  قامة 3  لشقة 17. 60000 وجدة 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيدة فاطمة قاسمي عنو يه) ( 
رقم  سيتا  لسالم  لفرح  كاز ،  أولفا 
17. 60000 وجدة  3  لشقة  28 رقم 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   03 بتاريخ  بوجدة    لتجارية 

2021 تحت رقم 1618.
1153I

FIDUCIAIRE MY CONSEILS

ABAR HAMZA BATIMENTS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

FIDUCIAIRE MY CONSEILS
 RUE 81 N° 12 HAY MOULAY

 ABDELLAH AIN CHOCK ،
20300، CASABLANCA MAROC

 ABAR HAMZA BATIMENTS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 75 شارع 
11 يناير  لطابق  الو1  لشقة رقم 

169 - 20830  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.253039

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تمت   2021 أبريل   12 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :

ملجاطي  )ة(  حمد  تفويت  لسيد 

 10 أصل  من  حصة  جتماعية   10

عبد  )ة(  فير   لفائدة   لسيد  حصة 

 لعالي بتاريخ 12 أبريل 2021.

ملجاطي  جما1  )ة(  تفويت  لسيد 

 20 أصل  من  حصة  جتماعية   20

عبد  )ة(  فير   لفائدة   لسيد  حصة 

 لعالي بتاريخ 12 أبريل 2021.

تفويت  لسيد )ة( عائشة ملجاطي 

 20 أصل  من  حصة  جتماعية   20

عبد  )ة(  فير   لفائدة   لسيد  حصة 

 لعالي بتاريخ 12 أبريل 2021.

بوبليل  فاطمة  )ة(  تفويت  لسيد 

 20 أصل  من  حصة  جتماعية   20

عبد  )ة(  فير   لفائدة   لسيد  حصة 

 لعالي بتاريخ 12 أبريل 2021.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني   

 11 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 777988.

1151I

SAGHROU CONSULTING

D8 TRAVAUX
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

SAGHROU CONSULTING

16عمارة ب  لقدس2 سيدي 

 لبريو�سي  لد ر  لبيضاء ، 26200، 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب

D8 TRAVAUX شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي ديار 

أالطلس عمارة 22 شقة 7 بني مال1 - 

23030 بني مال1  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

11151

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   02

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 D8  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.TRAVAUX

أشغا1   : بإيجاز  غرض  لشركة 

 لبناء و  لطرقات.

ديار   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

مال1  بني   7 22 شقة  عمارة  أالطلس 

- 23030 بني مال1  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 500.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد كنوز عزيز :  2.500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 2.500   : ر بحة   لسيدة  ليلي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

ديار   لسيد كنوز عزيز عنو يه) ( 

مال1  بني   7 22 شقة  عمارة  أالطلس 

23030 بني مال1  ملغرب.

عنو يه) (  ر بحة   لسيدة  ليلي 

أغبالة   23052 أغبالة   لحي  الد ري 

 ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

ديار   لسيد كنوز عزيز عنو يه) ( 

مال1  بني   7 22 شقة  عمارة  أالطلس 

23030 بني مال1  ملغرب

عنو يه) (  ر بحة   لسيدة  ليلي 

أغبالة   23052 أغبالة   لحي  الد ري 

 ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

تحت   - بتاريخ  مال1   ببني   البتد ئية 

رقم -.

1155I
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SUD INVEST CONSULTING

GERBAU
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

SUD INVEST CONSULTING
زيقة  لقبطان  ريكي  قامة  يزيس 

 GUELIZ، 11 لطابق 2  لشقة رقم 
40000، MARRAKECH MAROC
GERBAU شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
 AV وعنو ن مقرها  إلجتماعي

 ABDELKRIM EL KHATTABI RES
 JAWAD IMM 109 APPT N° 13
3EME ETAGE - 1000 مر كش 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

111873
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 ماي   03
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.GERBAU
مقاولة   : بإيجاز  غرض  لشركة 

 لبناء.
 AV  : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
 ABDELKRIM EL KHATTABI RES
 JAWAD IMM 109 APPT N° 13
مر كش   3EME ETAGE - 1000

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد  مين  لهو جي :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 500  لسيد محمد منير ورز زي :  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو يه) (   لسيد  مين  لهو جي 

   D3 01  لطابق  الو1 عمارة     لشقة 
مر كش   10000 تاركة   1 يور   قامة 

 ملغرب.
ورز زي  منير  محمد   لسيد 
عنو يه) ( T35 فيال 9  بو ب مر كش 

تاركة 10000 مر كش  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (   لسيد  مين  لهو جي 
   D3 01  لطابق  الو1 عمارة     لشقة 
مر كش   10000 تاركة   1 يور   قامة 

 ملغرب
ورز زي  منير  محمد   لسيد 
عنو يه) ( T35 فيال 9  بو ب مر كش 

تاركة 1000 مر كش  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   17 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 121011.
1156I

BOUSSOLE CONSEIL

 PHARMACIE EL HOUDA
DERB SOLTAN PEHDS

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

BOUSSOLE CONSEIL
3, ز وية زيقة بينيل و شارع عبد 

 ملومن ,  لد ر  لبيضاء ، 20360، 
 لد ر لبيضاء  ملغرب

 PHARMACIE EL HOUDA DERB
SOLTAN PEHDS شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 19 شارع 
ملارتين  - 20190  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
503587

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   01
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 
 PHARMACIE EL HOUDA DERB

.SOLTAN PEHDS
غرض  لشركة بإيجاز : صيدلية.

عنو ن  ملقر  الجتماعي : 19 شارع 
20190  لد ر  لبيضاء   - ملارتين  

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
رأسما1  لشركة:   مبلغ 

3.500.000 درهم، مقسم كالتالي:
نعيمة  ودغيري   لسيدة  دري�سي 
درهم   100 بقيمة  حصة   35.000   :

للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
نعيمة  ودغيري   لسيدة  دري�سي 
عنو يه) ( تجزئة  بن خلدون رقم 10 
 20150 حدو  معروف  والد  سيدي 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
نعيمة  ودغيري   لسيدة  دري�سي 
عنو يه) ( تجزئة  بن خلدون رقم 10 
 20150 حدو  معروف  والد  سيدي 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 18 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 778917.
1157I

FIDUCIAIRE MY CONSEILS

 HAMZA FRERES
BATMENTS

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تفويت حصص

FIDUCIAIRE MY CONSEILS
 RUE 81 N° 12 HAY MOULAY

 ABDELLAH AIN CHOCK ،
20300، CASABLANCA MAROC
 HAMZA FRERES BATMENTS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي  لتقدم 

مجموعة 2 17  لطابق  لثاني سيدي 

 لبريو�سي - 20805  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.357001

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تمت   2021 أبريل   12 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :

ملجاطي  )ة(  حمد  تفويت  لسيد 

600 حصة  جتماعية من أصل 600 

)ة( عبد  لعالي  حصة لفائدة   لسيد 

 فير بتاريخ 12 أبريل 2021.

ملجاطي  جما1  )ة(  تفويت  لسيد 

200 حصة  جتماعية من أصل 200 

)ة( عبد  لعالي  حصة لفائدة   لسيد 

 فير بتاريخ 12 أبريل 2021.

ملجاطي  )ة(  ياس  تفويت  لسيد 

200 حصة  جتماعية من أصل 200 

)ة( عبد  لعالي  حصة لفائدة   لسيد 

 فير بتاريخ 12 أبريل 2021.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني   

 11 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 777989.

1158I

FIDUCIAIRE MY CONSEILS

SINGLE MARK
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

FIDUCIAIRE MY CONSEILS

 RUE 81 N° 12 HAY MOULAY

 ABDELLAH AIN CHOCK ،

20300، CASABLANCA MAROC

SINGLE MARK  شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية(

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 10 زيقة 

 لحرية  لطابق  لثالث  لشقة 5 - 

20200  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.136025
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بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

حل  تقرر   2021 أبريل   12 في   ملؤرخ 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 

رأسمالها  مبلغ     SINGLE MARK

مقرها  وعنو ن  درهم   100.000
زيقة  لحرية  لطابق   10  إلجتماعي 

20200  لد ر   -  5  لثالث  لشقة 

:  يتهاء   1 يتيجة   لبيضاء  ملغرب 

 الشغا1 .
و حدد مقر  لتصفية ب 10 زيقة 

 -  5  لحرية  لطابق  لثالث  لشقة 

20200  لد ر  لبيضاء  ملغرب. 

و عين:

و  أجاكان  محمد    لسيد)ة( 
زيقة  لحرية  لطابق   10 عنو يه) ( 

20200  لد ر   5  لثالث  لشقة 

 لبيضاء  ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود   

على  لصالحيات  ملخولة   ملفروضة 

تبليغ  محل  و  محل  ملخابرة  لهم 

 لعقود و  لوثائق  ملتعلقة بالتصفية 
زيقة  لحرية  لطابق  لثالث   10  :

 لشقة 5

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 23 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 775589.

1159I

CCJF

PROPIOM
إعالن متعدد  لقر ر ت

CCJF

 Bd la corniche Rés Al Yacht

 imm B 5ème Etg Casablanca ،

20040، CASABLANCA MAROC

PROPIOM »شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة ذ ت  لشريك  لوحيد«

وعنو ن مقرها  الجتماعي: شارع 

بوركون زيقة جعفر  بن حبيب، 

إقامة  ملشارق 2،  لطابق 1 - -  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.171033

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

تم  تخاذ   2021 أبريل   09 في   ملؤرخ 

 لقر ر ت  لتالية: 

قر ر رقم 1:  لذي ينص على مايلي: 

مسير   كما1  لهيتمي  تعيين  لسيد 

تاييا للشركة

قر ر رقم 2:  لذي ينص على مايلي: 

تحيين  لقايون  لسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

بند رقم 1:  لذي ينص على مايلي: 

تعيين مسير تان للشركة

بند رقم 2:  لذي ينص على مايلي: 

تحيين  لقايون  ألسا�سي للشركة

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 29 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 776135.

1160I

CEDECOM

METAL DAR 16

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

CEDECOM

 CITE ASSALAM IMM 11 GH6

 APPT 2 OULFA CASABLANCA ،

20200، CASABLANCA MAROC

METAL DAR 16 شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 10 زيقة 

 لشر ردة درب لوبيال بوركون  لد ر 

 لبيضاء - 20200  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

119911

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقايون  تم   2019 يويبر   13

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 METAL : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.DAR 16

تجارة   : بإيجاز  غرض  لشركة 

 ملعادن بالتقسيط.
10 زيقة   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

بوركون  لد ر  لوبيال  درب   لشر ردة 

20200  لد ر  لبيضاء   -  لبيضاء 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   500   : هائل  يبيل   لسيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   : بوحميد  ميلود   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

د ر  عنو يه) (  هائل  يبيل   لسيد 
ملان بلوك ك عمارة 261 رقم 07 عين 

20200  لد ر   لسبع  لد ر  لبيضاء 

 لبيضاء  ملغرب.

عنو يه) (  بوحميد  ميلود   لسيد 

م سكنية جوهرة  لساحل ج  ش 7 ع 

3 ط 1 ش 6  لسو لم برشيد 20200 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

د ر  عنو يه) (  هائل  يبيل   لسيد 
ملان بلوك ك عمارة 261 رقم 07 عين 

20200  لد ر   لسبع  لد ر  لبيضاء 

 لبيضاء  ملغرب

عنو يه) (  بوحميد  ميلود   لسيد 

م سكنية جوهرة  لساحل ج  ش 7 ع 

3 ط 1 ش 6  لسو لم برشيد 20200 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 - بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

تحت رقم -.

1162I

CCJF

PROPIOM FB
إعالن متعدد  لقر ر ت

CCJF
 Bd la corniche Rés Al Yacht

 imm B 5ème Etg Casablanca ،
20040، CASABLANCA MAROC

PROPIOM FB »شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد«
وعنو ن مقرها  الجتماعي: شارع 
بوركون زيقة جعفر  بن حبيب، 

إقامة  ملشارق 2،  لطابق 1 - -  لد ر 
 لبيضاء  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.191061
بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 09 أبريل 2021
تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 

قر ر رقم 1:  لذي ينص على مايلي: 
مسير   كما1  لهيتمي  تعيين  لسيد 

تاييا للشركة
قر ر رقم 2:  لذي ينص على مايلي: 

تحيين  لقايون  لسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
بند رقم 1:  لذي ينص على مايلي: 

تعيين مسير تان للشركة
بند رقم 2:  لذي ينص على مايلي: 

تحيين  لقايون  ألسا�سي للشركة
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 19 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 776136.
1163I

STE » NORTE BUILDING INVESTORS «  SARL

 NORTE BUILDING
INVESTORS

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

 STE » NORTE BUILDING
INVESTORS «  SARL

شارع فاس،ز وية  بن طفيل،إقامة 
ديامو،بلوك B،  لطابق  ألو1 

،مكتب رقم 3 ، 90000، طنجة 
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 ملغرب
  NORTE BUILDING INVESTORS

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي  شارع 
فاس،ز وية  بن طفيل،إقامة 
ديامو،بلوك B،  لطابق  ألو1 
،مكتب رقم 3 - 90000 طنجة 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

116301
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   26
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 
. NORTE BUILDING INVESTORS
– شر ء   : بإيجاز  غرض  لشركة 

بيع – إلنعاش  لغقاري.
شارع    : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
طفيل،إقامة  فاس،ز وية  بن 
ديامو،بلوك B،  لطابق  ألو1 ،مكتب 

رقم 3 - 90000 طنجة  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
رأسما1  لشركة:   مبلغ 

11.136.000 درهم، مقسم كالتالي:
  :  لسيد  ملصطفى  لبزويقي 
درهم   100 بقيمة  حصة   113.360

للحصة .
 لسيد عبد  ملالك أعافر  :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد  ملصطفى  لبزويقي 
 39 رقم  دي  ليسبو   عنو يه) (  فد  

برويرتا ف 51000 سبتة  ملغرب.
أعافر   عبد  ملالك   لسيد 
عنو يه) (  لشارع  لجيش  مللكي 
 93000  11 3شقة  ط   قامة  لفتح 

تطو ن  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد  ملصطفى  لبزويقي 

 39 رقم  دي  ليسبو   عنو يه) (  فد  

برويرتا ف 51000 سبتة  ملغرب

 لسيد عبد  ملالك  غافر عنو يه) ( 

 لشارع  لجيش  مللكي  قامة  لفتح ط 

3شقة 11 93000 تطو ن  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   10 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 212276.

1161I

FIDUCIAIRE MY CONSEILS

NABYOTEC
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رأسما1  لشركة

FIDUCIAIRE MY CONSEILS

 RUE 81 N° 12 HAY MOULAY

 ABDELLAH AIN CHOCK ،

20300، CASABLANCA MAROC

NABYOTEC شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي  لطابق 

 لثاني رياض  لسالم رقم 121 

 لشقة 01  - 20710  ملحمدية 

 ملغرب.

رفع رأسما1  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.23223

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

تم   2021 أبريل   12 في   ملؤرخ 

قدره  بمبلغ  رأسما1  لشركة  رفع 

»500.000 درهم« أي من »100.000 

عن  درهم«   600.000« إلى  درهم« 

ديون  مع  مقاصة  إجر ء    : طريق 

 لشركة  ملحددة  ملقد ر و  ملستحقة.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

05 ماي   البتد ئية باملحمدية  بتاريخ 

2021 تحت رقم 1098.

1165I

fidmanar

SAMANDAG
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

fidmanar

113 شارع عبد  لكريم  لخطابي 

عمارة  ملهندز رقم د شقة رقم 7 

 لطابق  لتاني مر كش ، 10000، 

marrakech maroc

SAMANDAG شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية(

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 257 عمارة 

 بن حفصية  لطابق 5 شقة رقم 17 

شارع محمد  لخامس جليز - 10000 

مر كش  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.61329

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تقرر حل   2020 21 دجنبر  في   ملؤرخ 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 

رأسمالها  مبلغ    SAMANDAG

مقرها  وعنو ن  درهم   260.000

حفصية  عمارة  بن   257  إلجتماعي 

17 شارع محمد  5 شقة رقم   لطابق 

مر كش   10000  - جليز   لخامس 

نشاط  توقف   :  1 يتيجة   ملغرب 

 لشركة.

 257 ب  مقر  لتصفية  حدد  و 

شقة   5 حفصية  لطابق  عمارة  بن 
رقم 17 شارع محمد  لخامس جليز - 

10000 مر كش  ملغرب. 

و عين:

 لسيد)ة( أالن    ز ب و عنو يه) ( 
زيقة طارق  بن زياد عمارة باسيو جليز 

 10000 جليز   1 رقم  1 شقة   لطابق 

مر كش  ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 257  : بالتصفية   لوثائق  ملتعلقة 

شقة   5 حفصية  لطابق  عمارة  بن 
رقم 17 شارع محمد  لخامس جليز

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   19 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 121126.
1166I

FIDUCIAIRE MY CONSEILS

JEREMY SCHOOL PRIVE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

FIDUCIAIRE MY CONSEILS
 RUE 81 N° 12 HAY MOULAY

 ABDELLAH AIN CHOCK ،
20300، CASABLANCA MAROC
JEREMY SCHOOL PRIVE شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي 67 تجزئة 
 لعيون  لشقة 5  لطابق 3 - 10750 

 ملحمدية  ملغرب.
تحويل   ملقر  الجتماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.26323
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
 ملؤرخ في 28 دجنبر 2020 تم  تحويل  
من  للشركة   ملقر  الجتماعي  لحالي 
5  لطابق  »67 تجزئة  لعيون  لشقة 
إلى  10750  ملحمدية  ملغرب«   -  3
بقعة  سبتة  شارع  »تجزئة فضل هللا 

01 - 10730  ملحمدية    ملغرب«.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
11 ماي   البتد ئية باملحمدية  بتاريخ 

2021 تحت رقم 1119.
1168I

cabinet aux services des affaires

 BOUBKER AHFAR
TRAVAUX

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

cabinet aux services des affaires
 n° 99 rue my lhassan 1er

 etage erfoud ، 52200، erfoud
MAROC

  BOUBKER AHFAR TRAVAUX
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد



عدد 5666 - 21 شو 1 1112 )2 يوييو 2021)الجريدة الرسمية   11392

وعنو ن مقرها  إلجتماعي قصر  والد 
بوبكر تيزيمي  رفود - 52200  رفود 

 ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.8237

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تمت   2021 أبريل   28 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
عبد  لرحيم  )ة(  تفويت  لسيد 
من  حصة  جتماعية   100 بكاري 
)ة(  لفائدة   لسيد  100 حصة  أصل 

محمد حماد بتاريخ 28 أبريل 2021.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني   
 البتد ئية بالرشيدية  بتاريخ 18 ماي 

2021 تحت رقم 228/2021.
1169I

FIDUCIAIRE AJBARI sarl

MEDSAT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

توسيع نشاط  لشركة 

FIDUCIAIRE AJBARI sarl
AV. PRINCE HERITIER.N° 200.

 ETAGE 2.APPT.  N° 8. ، 90020،
TANGER MAROC

MEDSAT شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنو ن مقرها  الجتماعي قطعة رقم 
159، منطقة  للوجستيك،  ملنطقة 
 لصناعية  لحرة  جزياية،  - 90100  

طنجة   ملغرب.
توسيع نشاط  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.10119

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
 ملؤرخ في 01 ماي 2021 تمت إضافة 
نشاط  لشركة  إلى   ألنشطة  لتالية 

 لحالي :
و  تأجير  ملؤسسات  لتجارية 

 لصناعية.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني   
ماي   17 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 
من  لسجل   1517 رقم  تحت   2021

 لترتيبي.
1170I

cabinet aux services des affaires

 BOUBKER AHFAD

TRAVAUX SARL

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تعيين مسير جديد للشركة

 cabinet aux services des

affaires

 n° 99 rue my lhassan 1er

 etage erfoud ، 52200، erfoud

MAROC

 BOUBKER AHFAD TRAVAUX

SARL  شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

ذ ت  لشريك  لوحيد

قصر  مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 

 52200  - تيزيمي  رفود  بوبكر   والد 

 رفود  ملغرب.

تعيين مسير جديد للشركة

في  لسجل  لتجاري  رقم  لتقييد 

.8237

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

تعيين  تم   2021 أبريل   28 في   ملؤرخ 

مسير جديد للشركة  لسيد)ة( حماد 

محمد  كمسير وحيد

تبعا لقبو1  ستقالة  ملسير.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 البتد ئية بالرشيدية  بتاريخ 18 ماي 

2021 تحت رقم 228.

1171I

روجيسا

STAR UNIFORME

إعالن متعدد  لقر ر ت

روجيسا

18 شارع محمد بن عبد  لرحمن ، 

93000، تطو ن  ملغرب

STAR UNIFORME »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مقرها  الجتماعي: شارع ولي 

 لعهد ممر أجدير رقم 1 - 93000 

تطو ن  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.1977

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 26 أبريل 2021

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 

قر ر رقم 1:  لذي ينص على مايلي: 

من  إجتماعية  300 حصة  بيع  قبو1 

لفائدة  إحمد  طرف  لسيد  ملر بط 
وقبو1  عبد لعزيز  شريكة   ملر بط 

إجتماعية من طرف  200 حصة  بيع 

 لسيدة  ملر بط يزيهة لفائدة شريكتها 

 لسيدة  لعلوي فاطمة  لزهرة   

على  ينص  2:  لذي  رقم  قر ر 

مايلي:  ملصادقة على إستقالة  لسيد 

كمسير  منصبه  من  أحمد   ملر بط 

تعيين  لسيد  ملر بط  وتم  للشركة 

ملدة  للشرك  عبد لعزيز مسير جديد 

تغيير   
ً
أيضا تم  كما  محدودة  غير 

باعتماد  للشركة   لتوقيع  إلجتماعي 

توقيع  لسيد  ملر بط عبد لعزيز 

قر ر رقم 3:  لذي ينص على مايلي: 

تحيين  لقايون  ألسا�سي للشركة 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

على  ينص  6:  لذي  رقم  بند 

موزع  رأسما1  لشركة  أصبح  مايلي: 

-  لسيد  ملر بط  على  لشكل  لتالي 

- لسيدة  درهم   60000 عبد لعزيز 

 لعلوي فاطمة  لزهرة 10000 درهم 

بند رقم 7:  لذي ينص على مايلي: 

أصبحت  لحصص  إلجتماعية 

 - على  لشكل  لتالي  موزع  للشركة 

 لسيد  ملر بط عبد لعزيز 600 حصة 

فاطمة  - لسيدة  لعلوي  إجتماعية 

 لزهرة 100 حصة إجتماعية 

على  ينص  15:  لذي  رقم  بند 

عبد لعزيز  تعيين  لسيد  مايلي: 

 ملر بط مسير  للشركة 

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   07 بتاريخ  بتطو ن    البتد ئية 

2021 تحت رقم 1030.

1172I

CASA COMPTES

MAYN IMMO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

CASA COMPTES

 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM

 4 BUREAU 10، 20390،

CASABLANCA MAROC

MAYN IMMO شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 202، 

شارع عبد  ملومن  لطابق  لسفلي 
رقم 5 - 20360  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

503181

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 ماي   10

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 MAYN : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.IMMO

-  لبناء   : بإيجاز  غرض  لشركة 

و النعاش  لعقاري.

وبناء  لشقق  وكر ء  وشر ء  بيع   -

وكل  و ألر �سي  و لفيالت  و لعار ت 

يتعلق بالبناء.

-  ملتاجرة في جميع  آلالت  لالزمة 

في  لبناء  لعقاري..

 ،202  : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

شارع عبد  ملومن  لطابق  لسفلي رقم 

5 - 20360  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : حكيم  لسالمي   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
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 لسيد  شرف فائدة :  500 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  حكيم  لسالمي   لسيد 
 3 طابق  عمر  لحارث  أبو  ويقة   27
شقة 8 00000  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
عنو يه) (  فائدة   لسيد  شرف 
125  ملدينة  فيال  تاون  كرين  كاز  
00000  لد ر  بوسكورة   لخضر ء 

 لبيضاء  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (  حكيم  لسالمي   لسيد 
 3 طابق  عمر  لحارث  أبو  ويقة   27
شقة 8 00000  لد ر  لبيضاء  ملغرب
عنو يه) (  فائدة   لسيد  شرف 
125  ملدينة  فيال  تاون  كرين  كاز  
00000  لد ر  بوسكورة   لخضر ء 

 لبيضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 18 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 778128.

1173I

CAPRICOF

NEW DAR  نيو دار
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

CAPRICOF
 BD ABDELKADER 11

 ESSAHRAOUI MLY RACHID
 CASABLANCA CASABLNACA،
20400، CASABLNACA MAROC
ييو د ر  NEW DAR شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع 
بوركون زيقة جعفر  بن حبيب 

 قامة  ملشرق 2  لطابق  ألو1 رقم 3 
 لد ر لبيضاء 20100  لد ر لبيضاء 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

502195

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   12
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 إلقتضاء بمختصر تسميتها : ييو د ر  

.NEW DAR
منعش   : بإيجاز  غرض  لشركة 

عقاري.
شارع   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
حبيب  جعفر  بن  زيقة  بوركون 
 3 2  لطابق  ألو1 رقم   قامة  ملشرق 
20100  لد ر لبيضاء   لد ر لبيضاء 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
310 حصة    :  لسيد رمزي هشام 

بقيمة 31.000 درهم للحصة .
 330   : مصطفى  رمزي   لسيد 
حصة بقيمة 33.000 درهم للحصة .
 لسيدة و في حسناء :  330 حصة 

بقيمة 33.000 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو يه) (  هشام  رمزي   لسيد 
 10 رقم   13 زيقة   2 تجزئة  لبركة 
20100  لد ر  سيدي مومن  لبيضاء 

 لبيضاء  ملغرب.
عنو يه) (  مصطفى  رمزي   لسيد 
تجزئة  لرحماني  مومن  سيدي 
 20100 111  لبيضاء  رقم   11 زيقة 

 لد ر لبيضاء  ملغرب.
عنو يه) (  حسناء  و في   لسيدة 
رقم   16 زيقة   2 م  رشيد  موالي  حي 
20100  لد ر  لبيضاء  13  لبيضاء 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (  هشام  رمزي   لسيد 
 10 رقم   13 زيقة   2 تجزئة  لبركة 
20100  لد ر  سيدي مومن  لبيضاء 

 لبيضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 07 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 777591.

1171I

IBK Consulting

LIMPIADA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

IBK Consulting

 Avenue Al mouqawama

 Immeuble Yassmine Bloc A

 Etage 6 Bureau 67 ، 80000،

Agadir Maroc

LIMPIADA شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي حي 

 لشنينات زيقة  لنيل رقم 2 في 

 لطابق  ألو1 أوالد تايمة   -  

83350 تارود يت  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

7737

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 ماي   06

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.LIMPIADA

يقل   : بإيجاز  غرض  لشركة 

 لبضائع و  الشهار.

حي   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

في   2 رقم  زيقة  لنيل   لشنينات 

 لطابق  ألو1 أوالد تايمة   -  

83350 تارود يت  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد  لزبير تون�سي :  600 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

 لسيد ياسر  لغازي :  100 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

 لسيد  لزبير تون�سي : 600 بقيمة 
100 درهم.

100 بقيمة   :  لسيد ياسر  لغازي 
100 درهم.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد  لزبير تون�سي عنو يه) ( حي 
77  والد  رقم  زيقة  كد 1   لكر�سي 

تايمة  83350 تارود يت  ملغرب.
 لسيد ياسر  لغازي عنو يه) ( حي 
عبد  لكريم  لخطابي  شارع  بورحيلة 
 83350 تايمة   عمارة  لزبدة  والد 

تارود يت  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد  لزبير تون�سي عنو يه) ( حي 
77  والد  رقم  زيقة  كد 1   لكر�سي 

تايمة  83350 تارود يت  ملغرب
 لسيد ياسر  لغازي عنو يه) ( حي 
عبد  لكريم  لخطابي  شارع  بورحيلة 
 83350 تايمة   عمارة  لزبدة  والد 

تارود يت  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 البتد ئية بتارود يت  بتاريخ 01 ماي 

2021 تحت رقم 381.
1175I

Finconseil

KHATOURI SOLUTIONS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

Finconseil
 bd zerktouni ، 20200، 110

casablanca maroc
khatouri solutions شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد)في طور  لتصفية(
وعنو ن مقرها  إلجتماعي 16 

زركتوني  لدور 2 رقم 6 - 20200 
 لد ر  لبيضاء  ململكة  ملغربية.

حل شركة
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رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.17310

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
حل  تقرر   2021 ماي   10 في   ملؤرخ 
محدودة  مسؤولية  ذ ت  شركة 
 khatouri ذ ت  لشريك  لوحيد 
 100.000 solutions  مبلغ رأسمالها 
 16 مقرها  إلجتماعي  وعنو ن  درهم 
 20200  -  6 رقم   2 زركتوني  لدور 
 لد ر  لبيضاء  ململكة  ملغربية يتيجة 

1 :  لخمو1.
 16 ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
 20200  -  6 رقم   2 زركتوني  لدور 

 لد ر  لبيضاء  ململكة  ملغربية. 
و عين:

خاطوري  محمد    لسيد)ة( 
13  لطابق  ألر�سي  عنو يه) (  و 
 20200  18 03  لشقة   لفارسوفي 
 لد ر  لبيضاء  ململكة  ملغربية 

كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 10 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 777726.

1176I

CAPRICOF

ATNA
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

CAPRICOF
 BD ABDELKADER 11

 ESSAHRAOUI MLY RACHID
 CASABLANCA CASABLNACA،
20400، CASABLNACA MAROC

ATNA شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي حي  ألمل 
 لشرقي  قامة أ رقم 1  لطابق  ألو1 
تيط مليل  لد ر  لبيضاء 20100 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.382323
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تمت   2020 أكتوبر   23 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
تفويت  لسيد )ة( لبد وي  ألساب 
أصل  من  حصة  جتماعية   500
500 حصة لفائدة   لسيد )ة( عديل 

 لحريري بتاريخ 23 أكتوبر 2020.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني   
 25 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

يويبر 2020 تحت رقم 755131.

1177I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

LES MAINS DES JEUNES
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA
 لرقم 1  لعمارة 91  لحي  لحسني 
منطقة  ألنشطة  القتصادية ، 

16300،  ليوسفية  ملغرب
LES MAINS DES JEUNES شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد)في طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إلجتماعي حي  لسالم 
شارع  لرباط 1 - 16300  ليوسفية 

 ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.2129

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
حل  تقرر   2021 ماي   08 في   ملؤرخ 
ذ ت  محدودة  مسؤولية  ذ ت  شركة 
 LES MAINS DES  لشريك  لوحيد 
 10.000 رأسمالها  مبلغ    JEUNES
حي  مقرها  إلجتماعي  وعنو ن  درهم 
 16300  -  1 شارع  لرباط   لسالم 
توقف   :  1 يتيجة   ليوسفية  ملغرب 

أنشطة  لشركة.
و حدد مقر  لتصفية ب حي  لسالم 
16300  ليوسفية   -  1 شارع  لرباط 

 ملغرب. 

و عين:

 لسيد)ة(  لحيمر  عبد  لرحيم و 
عنو يه) ( حي  لز لقة زيقة 19 رقم 06 

كمصفي  16300  ليوسفية  ملغرب 

)ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود   

على  لصالحيات  ملخولة   ملفروضة 

تبليغ  محل  و  محل  ملخابرة  لهم 

 لعقود و  لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : 

حي  لسالم شارع  لرباط 1  ليوسفية

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 البتد ئية باليوسفية  بتاريخ 19 ماي 

2021 تحت رقم 113/2021.

1178I

FIDUCIAIRE DAR DMANA

EDITIONS BRIMES
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
مالءمة  لنظام  ألسا�سي للشركة

FIDUCIAIRE DAR DMANA

 LOT AL FARAH HAJ FATEH

 IMM 20 APT1 ، 20100،

CASABLANCA MAROC

EDITIONS BRIMES »شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد«

وعنو ن مقرها  الجتماعي: حي كوتيي 
ز وية زيقة طاها حسين و مصطفى 

منفلوطي  لد ر لبيضاء - 20100 

 لد ر لبيضاء  ملغرب.

»مالءمة  لنظام  ألسا�سي للشركة«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.110991

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 22 مارس 2021

مالءمة  لنظام  ألسا�سي  تقرر 

مقتضيات  لقايون:  مع  للشركة 

تحديث  لنظام  السا�سي للشركة بعد 

تغيير  ملقر  لرئي�سي لها سابقا

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني   

 19 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 778883.

1179I

Finconseil

JIMCOM
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

Finconseil

 bd zerktouni ، 20200، 110

casablanca maroc

JIMCOM شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد)في 

طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 26 

شارع  دريس لحريزي  لدور 3 رقم 

6 - 20200  لد ر  لبيضاء  ململكة 

 ملغربية.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.15585

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

حل  تقرر   2021 أبريل   06 في   ملؤرخ 

ذ ت  محدودة  مسؤولية  ذ ت  شركة 

مبلغ    JIMCOM  لشريك  لوحيد 
وعنو ن  درهم   100.000 رأسمالها 

شارع  دريس   26 مقرها  إلجتماعي 
لحريزي  لدور 3 رقم 6 - 20200  لد ر 

 :  1 يتيجة   لبيضاء  ململكة  ملغربية 

 لخمو1.

 26 ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
رقم   3 لحريزي  لدور  شارع  دريس 

20200  لد ر  لبيضاء  ململكة   -  6

 ملغربية. 

و عين:

و  حفري  محمد    لسيد)ة( 

 3 5 شارع  لسايوبار  لدور  عنو يه) ( 
رقم 8 بنجدية 20200  لد ر  لبيضاء 

 ململكة  ملغربية كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 27 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 775959.

1180I
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FIDUCIAIRE JIRARI ABDESLAM 

فيبرا أوتليط
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE JIRARI ABDESLAM

 RUE DE LA LIBERTE N°17C

 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

فيبر  أوتليط  شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي حي باب 

سبتة 189 ب أف أف 1  لطابق 5 

 لشقة رقم 12  93100 فنيدق - 

93100  لفنيدق  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

29123

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   26

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

فيبر    : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

أوتليط .

:  إلستير د  بإيجاز  غرض  لشركة 

و لتصدير.

باب  حي   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

 5 1  لطابق  أف  أف  ب   189 سبتة 

 - فنيدق   93100   12 رقم   لشقة 

93100  لفنيدق  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 10.000 رأسما1  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد محمد أمغار :  100 حصة 

بقيمة 10.000 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  أمغار  محمد   لسيد 
تطو ن   93000   6 رقم  صيد   شارع 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (  أمغار  محمد   لسيد 
تطو ن   93000   6 رقم  صيد   شارع 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   12 بتاريخ  بتطو ن    البتد ئية 

2021 تحت رقم 2608.

1182I

Audimi

ZI ART
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

Audimi
 Borj El yacout, Imm. B, 2éme

 étage, bureau 4, ، 20120،
Casablanca maroc

ZI ART شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع  
رحا1  ملسكيني ، برج  لياقوت ، 
عمارة ب ، طابق 2 ، مكتب رقم 

1 -  لد ر  لبيضاء - 20000   لد ر 
 لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
502967

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   28
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 ZI  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.ART
:  لترويج  بإيجاز  غرض  لشركة 
لألماكن  ملخصصة   لعقاري 
أو  لتجارية  لالستخد مات  لسكنية 

أو  ملهنية أو  لصناعية أو غيرها.

وتأجير  و ستبد 1  وبيع  شر ء   -
جميع  ملباني سو ء كايت مبنية أو غير 

مبنية.
جميع  وتشغيل  وتنظيم  إد رة   -
 ملباني سو ء كايت مبنية أو غير مبنية.
 ، وتقسيمها  تطوير  ألر �سي   -
خاصة لبناء  ملباني لجميع  لوجهات.

-  لتفرغ في جميع أشكا1 أو بعض 
عمار ت  أو  شقق  كايت  سو ء   ملباني 
أو ڤيالت أو غير ذلك بطريق  لبيع أو 

 ملساهمة أو  لتباد1 أو غير ذلك.
جميع  ملعامالت   ، عام  وبشكل   -
و ملالية  و لعقارية  و ملنقولة   لتجارية 
 ملتعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر 

باملوضوع  ملذكور أعاله.
شارع    : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
 ، برج  لياقوت   ، رحا1  ملسكيني 
رقم  مكتب   ،  2 طابق   ، ب  عمارة 
20000   لد ر   - -  لد ر  لبيضاء   1

 لبيضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
رأسما1  لشركة:   مبلغ 

3.000.000 درهم، مقسم كالتالي:
 PACIFIC TRADING  لشركة 
 AND BUILDING LIMITED
PATRABL( SARL :  15.000) حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 15.000  لسيد عبد هللا زوالين :  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 PACIFIC TRADING  لشركة 
 AND BUILDING LIMITED
شارع  عنو يه) (   (PATRABL( SARL
إقامة   ،1 شقة   ،1 ، لطابق  سقر ط 
20000  لد ر   .51 ،رقم  يوسف 

 لبيضاء  ملغرب.
عنو يه) (  زوالين  عبد هللا   لسيد 
 26300 برشيد.  مجمع  ملديية،   ،17

برشيد  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد صطفى إفساون عنو يه) ( 
،  ملعاريف.  زيقة  لترمذي   ،71

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب

عنو يه) (  زوالين  عبد هللا   لسيد 
 26300 برشيد.  مجمع  ملديية،   ،17

برشيد  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 12 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم -.

1183I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

METCONS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
قفل  لتصفية

SABAH INFO YOUSSOUFIA
 لرقم 1  لعمارة 91  لحي  لحسني 
منطقة  ألنشطة  القتصادية ، 

16300،  ليوسفية  ملغرب
METCONS شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي : حي 

 لغدير رقم 511 - 16300  ليوسفية 
 ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.1157
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
حل  تقرر   2021 ماي   03 في   ملؤرخ 
مسؤولية  ذ ت  شركة   METCONS
مبلغ  ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 
وعنو ن  درهم   100.000 رأسمالها 
مقرها  إلجتماعي حي  لغدير رقم 511 
يتيجة  16300  ليوسفية  ملغرب   -

لتوقف أنشطة  لشركة.
و عين:

و  عبد  ال ه  شنيخ    لسيد)ة( 
 511 رقم  حي  لغدير  عنو يه) ( 
كمصفي  16300  ليوسفية  ملغرب 

)ة( للشركة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 
بتاريخ 03 ماي 2021 وفي حي  لغدير 
رقم 511 - 16300  ليوسفية  ملغرب.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 البتد ئية باليوسفية  بتاريخ 19 ماي 

2021 تحت رقم 111/2021.
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COMPTAFFAIRES

BIONAT-BSABESS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

COMPTAFFAIRES

 EL WAFA RUE EL JAHID

 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 111 1er ETAGE N°2

 MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

BIONAT-BSABESS شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 221 

تجزئة  لحرية 1  لطابق  لثالث شقة 
رقم 9 - 28800  ملحمدية  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

28101

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   29

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.BIONAT-BSABESS

في  : مقاو1  بإيجاز  غرض  لشركة 

تدبير  لعالقات  لتجارية و لصناعية 

و لتغليف  مقاو1  لتعبئة 

للمنتجات  لزر عية

 الستير د و لتصدير.

 221  : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

تجزئة  لحرية 1  لطابق  لثالث شقة 
رقم 9 - 28800  ملحمدية  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد جال1 درهم :  1.000 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  درهم  جال1   لسيد 
شاطئ  لتال1  ملنصورية    312 رقم 

13000 بوزييقة  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (  درهم  جال1   لسيد 
شاطئ  لتال1  ملنصورية    312 رقم 

13000 بوزييقة  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
18 ماي   البتد ئية باملحمدية  بتاريخ 

2021 تحت رقم 1175.
1185I

Gloria Business Center

 ALPHAIMPLEMENT
MAROC

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
قفل  لتصفية

Gloria Business Center
 Bd Zerktouni Rés les Fleurs

  12émé Etage, Appt 37
 59 Casablanca، 20360،

Casablanca Maroc
 ALPHAIMPLEMENT MAROC

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي : ساحة 

ييكوالس باكي، بالطو 321 ز وية زيقة 
محمد سميحة و بيير بارون - 20360 

 لد ر  لبيضاء.  ملغرب.
قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
.10290

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
2020 تقرر حل  20 أكتوبر   ملؤرخ في 
 ALPHAIMPLEMENT MAROC
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
درهم   120.000 رأسمالها  مبلغ 
ساحة  مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 
ز وية   321 بالطو  باكي،  ييكوالس 
 - بارون  بيير  و  سميحة  محمد  زيقة 
20360  لد ر  لبيضاء.  ملغرب يتيجة 

لخسائرمتتالية..

و عين:
و  جعفر   لذهبي   لسيد)ة(  
ن  زيقة  لجنيد،  لدرج  عنو يه) ( 
11، إقامة  لبيضاء،  1  لشقة   لرقم 
20360  لد ر  لبيضاء  معاريف 

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 
ساحة  وفي   2020 أكتوبر   20 بتاريخ 
ييكوالس باكي، بالطو321 ز وية زيقة 
محمد سميحة و بيير بارون - 20360 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 17 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

مارس 2021 تحت رقم 770506.

1186I

SOCIETE RKF CONSULTING

البركة بارك
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

SOCIETE RKF CONSULTING
 N0151 AVENUE MER MORTE

 HAY RYAD RTE DE SFROU FES ،
30000، FES MAROC

 لبركة بارك شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 98 
جناح 1حي  لنسيم  ملسيرة فاس رقم 
98 جناح 1حي  لنسيم  ملسيرة فاس 

30000 فاس  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

67673
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 مارس   01
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
:  لبركة  بمختصر تسميتها   إلقتضاء 

بارك.
صنع   : بإيجاز  غرض  لشركة 

ألعاب  ألطفا1

 98 رقم   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

جناح 1حي  لنسيم  ملسيرة فاس رقم 

1حي  لنسيم  ملسيرة فاس  98 جناح 

30000 فاس  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  محمد  لبهالي   لسيد 

حي  لنسيم  ملسيرة   1 جناح   93 رقم 

فاس 30000 فاس  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو يه) (  حسن  لبهالي   لسيد 

حي  لنسيم  ملسيرة   1 جناح   93 رقم 

فاس 30000 فاس  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 لتجارية بفاس  بتاريخ 05 ماي 2021 

تحت رقم 2181.

1188I

STE GESTAC SUD SARL

TAGADIRTE DESIGN
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

STE GESTAC SUD SARL

 MASSIRA 2 ANBAR 2 E1

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MARRAKECH

TAGADIRTE DESIGN شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي بوعكاز 

بلوك 11 رقم 715 ملحاميد - 10000 

مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

115001
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   23

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.TAGADIRTE DESIGN

غرض  لشركة بإيجاز : بائع جميع 

 الثو ب.

بوعكاز   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

بلوك 11 رقم 715 ملحاميد - 10000 

مر كش  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد  وتكديرت محمود :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

محمود   لسيد  وتكديرت 

عنو يه) ( دو ر  لر كوب فاسكا سيدي 

10000  لحوز  د ود  يت  ورير  

 ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

محمود   لسيد  وتكديرت 

عنو يه) ( دو ر  لر كوب فاسكا سيدي 

10000  لحوز  د ود  يت  ورير  

 ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   19 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 121116.

1189I

Finconseil

 MAROCAINE GÉNÉRALE

DE SERVICES
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

Finconseil

 bd zerktouni ، 20200، 110

casablanca maroc

 Marocaine Générale de Services

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد)في طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 61 شارع 

الال ياقوت رقم 69  لطابق  لثاني 

- 20200  لد ر  لبيضاء  ململكة 

 ملغربية.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.18318

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

تقرر   2021 أبريل   27 في   ملؤرخ 

محدودة  مسؤولية  ذ ت  شركة  حل 

 Marocaine ذ ت  لشريك  لوحيد 

مبلغ    Générale de Services
وعنو ن  درهم   100.000 رأسمالها 

مقرها  إلجتماعي 61 شارع الال ياقوت 
رقم 69  لطابق  لثاني - 20200  لد ر 

 :  1 يتيجة   لبيضاء  ململكة  ملغربية 

 لخمو1.

و حدد مقر  لتصفية ب 61 شارع 

69  لطابق  لثاني  رقم  ياقوت  الال 

20200  لد ر  لبيضاء  ململكة   -

 ملغربية. 

و عين:

و  سعود  عديل    لسيد)ة( 

عبد  لحميد  شارع   19 عنو يه) ( 

عين   1 شقة   2 باديس  لطابق  بن 

20200  لد ر  لبيضاء  ململكة  سبعا 

 ملغربية كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 19 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 778817.

1190I

CONSEILS EVERNAGE

 NEW WATER

TECHNOLOGIE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تغيير تسمية  لشركة

CONSEILS EVERNAGE

 AV ALLA EL FASSI N°17

 IMM JAWHARA ، 40000،

MARRAKECH maroc

 NEW WATER TECHNOLOGIE

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  الجتماعي  قامة 

جكر يد  شقة 20 تجزئة بوزكر ن 

2 طريق  سفي  - 10000 مر كش 

 ملغرب.

تغيير تسمية  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري -

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

تغيير  تم   2021 مارس   17 في   ملؤرخ 

 NEW WATER« تسمية  لشركة من

 NWT« إلى   »TECHNOLOGIE

. »GROUP

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   19 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 121152.

1192I

FIDUCIAIRE DAR DMANA

SOCIETE ADRESS CAR
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

FIDUCIAIRE DAR DMANA

 LOT AL FARAH HAJ FATEH

 IMM 20 APT1 ، 20100،

CASABLANCA MAROC

 SOCIETE ADRESS CAR

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

)في طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 11 

زيقة جبل توبقا1  لطبق  الر�سي 

تجزئة سام  يطرية حي محمدي 

 لد رلبيضاء - 20570  لد رلبيضاء 

 ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.382053

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

حل  تقرر   2021 ماي   03 في   ملؤرخ 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 

مبلغ    SOCIETE ADRESS CAR

وعنو ن  درهم   500.000 رأسمالها 

جبل  زيقة   11 رقم  مقرها  إلجتماعي 

سام  تجزئة  توبقا1  لطبق  الر�سي 

 - محمدي  لد رلبيضاء  حي   يطرية 

يتيجة  20570  لد رلبيضاء  ملغرب 

مز ولة  من  تمكن  لشركة  عدم   :  1

مهامها في ظروف  قتصادية صعبة.

 11 و حدد مقر  لتصفية ب رقم 

توبقا1  لطبق  الر�سي  جبل  زيقة 

محمدي  حي  سام  يطرية  تجزئة 

20570  لد رلبيضاء    -  لد رلبيضاء 

 ملغرب. 

و عين:

و   لسيد)ة(  ملهدي   ملهدي 

محج  لحد ئق  لطبق    55 عنو يه) ( 

3  لشقة 6  عين  لسبع  لد ر لبيضاء 

20590  لد رلبيضاء  ملغرب كمصفي 

)ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

 ملخابرة و محل تبليغ  لعقود و  لوثائق 
زيقة   11 رقم   : بالتصفية   ملتعلقة 

تجزئة  توبقا1  لطبق  الر�سي  جبل 

سام  يطرية حي محمدي  لد رلبيضاء

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 19 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 778881.

1193I
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NKH CONSULTING SARL

 GUENOUN

MULTISERVICES A.S SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

NKH CONSULTING SARL

 LOT TALAA 8 APP 1 TEMARA

 TEMARA، 12010، TEMARA

MAROC

 GUENOUN MULTISERVICES

A.S SARL شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي محطة 

 فريقيا عين  لعودة طريق  لرباط 

 لرماني - تمارة تمارة 12020 تمارة 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

133087

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 ماي   05

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

 GUENOUN MULTISERVICES

.A.S SARL

 : بإيجاز  غرض  لشركة 

 Entrepreneur de la gestion

 d’exploitation commerciales

 ou industrielles ou agricole de

.service civil ou militaire

محطة   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

طريق  لرباط  عين  لعودة   فريقيا 

تمارة   12020 تمارة  تمارة   -  لرماني 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

500 حصة    :  لسيد علد1 كنون 
بقيمة 100 درهم للحصة .

500 حصة    :  لسيد سمير كنون 
بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  كنون  علد1   لسيد 
 9 شقة  ب  ع  أمين  أحمد  زيقة   2

 لقنيطرة 11020  لقنيطرة  ملغرب.
 18  لسيد سمير كنون عنو يه) ( 
عين  لعودة  رياص  لنخيل  ملكية 

12020 تمارة  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (  كنون  علد1   لسيد 
 9 شقة  ب  ع  أمين  أحمد  زيقة   2

 لقنيطرة 11020  لقنيطرة  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   18 بتاريخ  بتمارة    البتد ئية 

2021 تحت رقم 5691.
1195I

SAGASUD

AFRICAMIOL
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

SAGASUD
شارع  المير موالي عبد هللا رقم 23 

 LAAYOUNE، 70000، لعيون 
LAAYOUNE  ملغرب

AFRICAMIOL شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد)في طور  لتصفية(
وعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع 
يعقوب  ملنصور  لدهبي عمارة 
حيد ر - 70000  لعيون  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.5323
قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
حل  تقرر   2021 أبريل   21 في   ملؤرخ 
ذ ت  محدودة  مسؤولية  ذ ت  شركة 
  AFRICAMIOL  لشريك  لوحيد 
درهم   553.000 رأسمالها  مبلغ 
شارع  مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 

يعقوب  ملنصور  لدهبي عمارة حيد ر 
 :  1 يتيجة  70000  لعيون  ملغرب   -

توقف نشاط  لشركة.
شارع  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
يعقوب  ملنصور  لدهبي عمارة حيد ر 

- 70000  لعيون  ملغرب. 
و عين:

ميوالن  لوك   جان   لسيد)ة( 
جماعة  سيكتايا  دو ر  عنو يه) (  و 
مر كش  ملغرب   10000  كفاي  

كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   06 بتاريخ  بالعيون    البتد ئية 

2021 تحت رقم 1119.

1196I

CASA COMPTES

DISPET
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

CASA COMPTES
 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM
 4 BUREAU 10، 20390،
CASABLANCA MAROC

DISPET شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 202، 
شارع عبد  ملومن  لطابق  لسفلي 
رقم 5 - 20360  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
503179

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 ماي   06
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.DISPET

 -  : بإيجاز  غرض  لشركة 

و ملنتجات  إيتاج  ملو د  لغذ ئية 

 ملتخصصة للحيو يات  لحية.

و لتجارة  و لتصدير  -  الستير د 

و لتوزيع في  ملو د  لغذ ئية و ملنتجات 

 ملتخصصة للحيو يات  لحية.

و لتجارة  و لتصدير  -  الستير د 

و لتوزيع في  لحيو يات  لحية..

 ،202  : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

شارع عبد  ملومن  لطابق  لسفلي رقم 

5 - 20360  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد حمزة فا�سي فهري :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

فهري  فا�سي  حمزة   لسيد 

زيقة  المام  ألوز عي   10 عنو يه) ( 

00000  لد ر  13  ملعاريف  5 ش  ط 

 لبيضاء  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

فهري  فا�سي  حمزة   لسيد 

زيقة  المام  ألوز عي   10 عنو يه) ( 

00000  لد ر  13  ملعاريف  5 ش  ط 

 لبيضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 18 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 778129.

1198I
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ZODIREC Consulting

JUSEMI
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

ZODIREC Consulting

RUE AL BATINIA, EX- ,16

 RUE BOUCHER, DERB

 GHALLEF MAARIF ، 20000،

CASABLANCA MAROC

JUSEMI  شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 16 شارع 

 لباطنية ، عمارة الروز 3 ،  ملعاريف 

-  لد ر  لبيضاء - 20310  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

500069

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 مارس   22

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. JUSEMI

عمليات   : بإيجاز  غرض  لشركة 

في  بما   ، و لتقسيم  لعقاري   لتطوير 
عقاري  تطوير  در سة  أي  تولي  ذلك 

، وتنفيذ أي بريامج يهدف إلى تطوير 

 لبناء لالستخد م  لسكني أو  لسياحي 

أو  لتجاري أو  ملنهي.

عنو ن  ملقر  الجتماعي : 16 شارع 

 لباطنية ، عمارة الروز 3 ،  ملعاريف - 

 لد ر  لبيضاء - 20310  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 عام سنة .

رأسما1  لشركة:   مبلغ 
100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لسيد شكيب  لصماك 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد شكيب  لصماك عنو يه) ( 
زيقة  بو  هارون  لرشيد  شارع 
تطو ن   02 ط   26 رقم   لعتاهية 

93000 تطو ن  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد شكيب  لصماك عنو يه) ( 
زيقة  بو  هارون  لرشيد  شارع 
تطو ن   02 ط   26 رقم   لعتاهية 

93000 تطو ن  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 22 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

أبريل 2021 تحت رقم 15155.
1199I

MOGADOR MANGEMENT SYSTEM SARL

إلكترو العوني
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

 MOGADOR MANGEMENT
SYSTEM SARL

 APPARTEMENT 10 1ER ÉTAGE
 LOTISSEMENT 1 LOGEMENT

 DAR TALIB 11100 ESSAOUIRA
 APPARTEMENT 10 1ER ÉTAGE
 LOTISSEMENT 1 LOGEMENT

 DAR TALIB 44100 ESSAOUIRA،
44100، ESSAOUIRA MAROC

إلكترو  لعوني  شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية(
وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 11 حي 
 لعيون  لصويرة - 11000  لصويرة 

 ملغرب.
حل شركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.3985

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
حل  تقرر   2018 ماي   11 في   ملؤرخ 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 

رأسمالها  مبلغ  إلكترو  لعوني   
مقرها  وعنو ن  درهم   100.000
حي  لعيون   11 رقم   إلجتماعي 
11000  لصويرة  ملغرب   -  لصويرة 
على  لعدم  لقدرة  يظر    :  1 يتيجة 
تلبية جميع أيو ع  لرسوم ) إليجار ، 

و ملياه ، و لكهرباء 
، و ملوظفين ، و ملوردين ، إلخ(

لم تحقق  لشركة ما كايت تتوقع 
من  وضعها  ملادي  ملتدهور  إلى  يظر  

شهر آلخر
رقم  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
 11000  - حي  لعيون  لصويرة   11

 لصويرة  ملغرب. 
و عين:

و  عبد  لحق   لعوني   لسيد)ة( 
عنو يه) ( رقم 02 شارع  ملسيرة زيقة 
11000  لصويرة  ركر كة  لصويرة 

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 01 بتاريخ  بالصويرة    البتد ئية 

دجنبر 2018 تحت رقم 280.

1201I

SOFICODEX

DERK MARK
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

SOFICODEX
11 زيقة  بن بطوطة  لطابق  لثاني 

و  لثالث ، درب عمر ، 20032،  لد ر 
 لبيضاء  ملغرب

DERK MARK شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 59  شارع 
 لزرقطوني  قامة  لزهور،  لطابق 
 لسابع  لشقة رقم 20 - 20230 

 لد ر لبيضاء  ملغرب.
تحويل   ملقر  الجتماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.173923

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

 ملؤرخ في 21 مارس 2021 تم  تحويل  

من  للشركة   ملقر  الجتماعي  لحالي 

»59  شارع  لزرقطوني  قامة  لزهور، 

 -  20 رقم   لطابق  لسابع  لشقة 

إلى  20230  لد ر لبيضاء  ملغرب« 

»زيقة مسك  لليل رقم 98 بوسيجور 

- 20500  لد ر لبيضاء   ملغرب«.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 20 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 779021.

1202I

IBTI DOM

 OUALI ZOHRA TRAVAUX

SARL

إعالن متعدد  لقر ر ت

IBTI DOM

  N° 8 2EME ÉTAGE RÉSIDENCE

 BOUBCHER BD MOHAMMED

V ، 63300، BERKANE  ملغرب

  OUALI ZOHRA TRAVAUX SARL

»شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مقرها  الجتماعي: حي 

 اليتصار لوط 78  حفير لعثامنة 

بركان  - - بركان   ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: -.

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 22 مارس 2021

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 

ينص  1:  لذي  رقم  رقم  قر ر 

تحويل  لشكل  لقايوني  مايلي:  على 

للشركة  مسوولية د ت محدودة 

2:  لذي ينص على  قر ر رقم رقم 

مايلي:  ضافة  لتشاط جديد

3:  لذي ينص على  قر ر رقم رقم 

مايلي: زيادة ر سما1 

على  ينص  رقم1:  لذي  رقم  قر ر 

حفيظ  جديد  مسير  تعيين  مايلي: 

بوفيصل 
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وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

ينص  1:  لذي  رقم  لبند  بند 
تحويل  لشكل  لقايوني  مايلي:  على 

للشركة 
2:  لذي ينص على  بند رقم  لبند 

مايلي: ضافة  لتشاط جديد
3:  لذي ينص على  بند رقم  لبند 

مايلي: زيادة ر سما1 
5:  لذي ينص على  بند رقم  لبند 

مايلي: تعيين مسير جديد 
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   15 بتاريخ  ببركان    البتد ئية 

2021 تحت رقم 268.

1201I

socogese

 SOCIETE D›OUVRAGE«
»AMRANI« »SOVRAM

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
حل شركة

socogese
 Bd. Prince Héritier Résidence

 Mly El-Kamel Fès ، 30000، Fès
Maroc

 SOCIETE D›OUVRAGE«
AMRANI« »SOVRAM« شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية(
وعنو ن مقرها  إلجتماعي فيال رقم 

25 زيقة قاسم بن عبد  لجليل 
ملعب  لخيل - 30000 فاس  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.26935
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
حل  تقرر   2021 أبريل   15 في   ملؤرخ 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
 SOCIETE D’OUVRAGE«
مبلغ    »AMRANI« »SOVRAM
رأسمالها 100.000,00 درهم وعنو ن 
زيقة   25 رقم  فيال  مقرها  إلجتماعي 
ملعب  لخيل  عبد  لجليل  بن  قاسم 
 :  1 يتيجة  فاس  ملغرب   30000  -

توقيف  لنشاط.

و حدد مقر  لتصفية ب فيال رقم 
25 زيقة قاسم بن عبد  لجليل ملعب 

 لخيل - 30000 فاس  ملغرب. 
و عين:

 لسيد)ة(  لغالي   لعمر ني جوطي 
و عنو يه) ( فيال رقم 25 زيقة قاسم 
بن عبد  لجليل ملعب  لخيل 30000 

فاس  ملغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 لتجارية بفاس  بتاريخ 18 ماي 2021 

تحت رقم 2021/2390.

1205I

SOFICODEX

DERK MARK
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

SOFICODEX
11 زيقة  بن بطوطة  لطابق  لثاني 

و  لثالث ، درب عمر ، 20032،  لد ر 
 لبيضاء  ملغرب

DERK MARK شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 59 شارع 
 لزرقطوني  قامة  لزهور،  لطابق 
 لسابع  لشقة رقم 20 - 20300 

 لد ر لبيضاء  ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.173923

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تمت   2021 مارس   21 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
دركاوي  يبيل  )ة(  تفويت  لسيد 
300 حصة  جتماعية من أصل 600 
عديان  )ة(  لفائدة   لسيد  حصة 

 ملصباحي بتاريخ 21 مارس 2021.
دركاوي  يبيل  )ة(  تفويت  لسيد 
أصل  من  حصة  جتماعية   300
600 حصة لفائدة   لسيد )ة( طارق 

 لجوهري بتاريخ 21 مارس 2021.

هشام  مشاط  )ة(  تفويت  لسيد 

 100 أصل  من  حصة  جتماعية   10

عديان  )ة(  لفائدة   لسيد  حصة 

 ملصباحي بتاريخ 21 مارس 2021.

هشام  مشاط  )ة(  تفويت  لسيد 

 100 أصل  من  حصة  جتماعية   30
طارق  )ة(  لفائدة   لسيد  حصة 

 لجوهري بتاريخ 21 مارس 2021.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني   

 20 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 779021.

1206I

socogese

 CENTRE D›ENTRETIEN ET«
»D›HYGIENE«    »C.E.H
شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

ذ ت  لشريك  لوحيد
تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

socogese

 Bd. Prince Héritier Résidence

 Mly El-Kamel Fès ، 30000، Fès

Maroc

 CENTRE D›ENTRETIEN ET«

D›HYGIENE«    »C.E.H« شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 10 
زيقة عبد  لعزيز بوطالب - 30000 

فاس  ملغرب.

تحويل   ملقر  الجتماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.10891

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

 ملؤرخ في 23 فبر ير 2021 تم  تحويل  

من  للشركة   ملقر  الجتماعي  لحالي 
10 زيقة عبد  لعزيز بوطالب -  »رقم 
 22 »رقم  إلى  فاس  ملغرب«   30000

دو ر  والد  لطيب   لطابق  ألر�سي 

 لسفلى - 30000 فاس   ملغرب«.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 لتجارية بفاس  بتاريخ 19 ماي 2021 

تحت رقم 2021/2399.

1207I

Finconseil

IMMOBILIER LE MOULIN
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

حل شركة

Finconseil

 bd zerktouni ، 20200، 110

casablanca maroc

immobilier le moulin شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد)في طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 61 

شارع الال ياقوت  لدور 2 رقم 

69  - 20200  لد ر  لبيضاء  ململكة 

 ملغربية.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.17311

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

حل  تقرر   2021 ماي   20 في   ملؤرخ 

ذ ت  محدودة  مسؤولية  ذ ت  شركة 

 immobilier le  لشريك  لوحيد 

 10.000 رأسمالها  مبلغ    moulin

مقرها  إلجتماعي  وعنو ن  درهم 

رقم   2 ياقوت  لدور  الال  شارع   61

69  - 20200  لد ر  لبيضاء  ململكة 

 ملغربية يتيجة 1 :  لخمو1.

و حدد مقر  لتصفية ب 61 شارع 

الال ياقوت  لدور 2 رقم 69  - 20200 

 لد ر  لبيضاء  ململكة  ملغربية. 

و عين:

 لسيد)ة( عزيز   بابو و عنو يه) ( 

20200  لد ر  لبيضاء  ياسما   10

 ململكة  ملغربية كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 10 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 777727.

1208I
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SKAL CONSEIL SERVICE SARL

MAR ENTERTAINEMENT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

SKAL CONSEIL SERVICE SARL

  RUE HADJ OMAR RIFFI 310

 4EME ETG N°45 ، 20360،

CASABLANCA MAROC

MAR ENTERTAINEMENT شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

 Rue 31 وعنو ن مقرها  إلجتماعي

 Ahmed Charci Bourgogne  -

20000 CASABLANCA MAROC

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

162101

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2020 ماي   21

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 MAR  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.ENTERTAINEMENT

 CONSEIL : غرض  لشركة بإيجاز

.DE GESTION

 Rue 31  : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

 Ahmed Charci Bourgogne  -

.20000 CASABLANCA MAROC

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 AMAR HOLDING  لشركة 

حصة   Société anonyme  :  800

بقيمة 80.000 درهم للحصة .

 Michel Rodrigo LOPES  لسيد 

 CAVACO GUERREIRO :  200

حصة بقيمة 20.000 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 AMAR HOLDING  لشركة 

عنو يه) (    Société anonyme

 RS 203 VERS AKREUCH

 OUMAZZA 12000 Temara

.MAROC

 Michel Rodrigo LOPES  لسيد 

عنو يه) (   CAVACO GUERREIRO

 Rue Boustane Suissi Rabat  16

.10000 RABAT MAROC

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 Michel Rodrigo LOPES  لسيد 

عنو يه) (   CAVACO GUERREIRO

 Rue Boustane Suissi Rabat  16

10000 RABAT MAROC

 لسيد REDA SEDRATI  عنو يه) ( 

 RUE JEAN JAURES ETG 2  51

 QU GAUTHIER CASABLANCA

20000 CASABLANCA MAROC

 AMINE SEDRATI  لسيد 

 RABAT 1 RUE ANTAR عنو يه) ( 

 BEN CHADDAD AV MOHAMED

 VI SOUISSI 10000 RABAT

MAROC

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 22 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

يوييو 2020 تحت رقم 736190.

1209I

SOFICODEX

GARDERIE LA PERLE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تغيير تسمية  لشركة

SOFICODEX

11 زيقة  بن بطوطة  لطابق  لثاني 

و  لثالث ، درب عمر ، 20032،  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

GARDERIE LA PERLE  شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  الجتماعي 171 زيقة 

05 فيرمويت - 20000  لد ر لبيضاء 

 ملغرب.

تغيير تسمية  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

98039
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تغيير  تم   2021 أبريل   13 في   ملؤرخ 
 GARDERIE LA« تسمية  لشركة من
 GROUPE SCOLAIRE« إلى « PERLE

. »MARCINELLE PRIVEE
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 19 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 778857.
1210I

MOZA-FIDUCIAIRE

 MIMI ART
INTERNATIONAL

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

MOZA-FIDUCIAIRE
 RESIDENCE AL FAJR IMMEUBLE

 22 NR 1 TR 6-RDC-SIDI
 BERNOUSSI CASABLANCA،

20620، CASABLANCA MAROC
 MIMI ART INTERNATIONAL

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 26 
 AVENUE MERS SULTAN APPT 3
 ETAGE 1 CASABLANCA 20330

CASABLANCA MAROC
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
502987

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   30
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 MIMI  إلقتضاء بمختصر تسميتها : 

.ART INTERNATIONAL

 : بإيجاز  غرض  لشركة 

 FABRICATION D ’ ARTICLES A

.CARACTERE ARTISANAL

 26  : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

 AVENUE MERS SULTAN APPT 3

 ETAGE 1 CASABLANCA 20330

.CASABLANCA MAROC

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 MOHAMED ALI  لسيد 

بقيمة  OUKACHA :  1.000 حصة 

100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 MOHAMED ALI  لسيد 

 RUE  19 عنو يه) (   OUKACHA

 ALI ABDERRAZAK RES EXLELLE

 ETG 1  20200 CASABLANCA

.MAROC

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 MOHAMED ALI  لسيد 

 RUE ALI 19 ) (عنو يه OUKACHA

 ABDERRAZAK RES EXLELLE ETG

1 20200 CASABLANCA MAROC

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 17 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 778111.

1211I

Sté quick bridge

ENOUALI ORIENTAL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

Sté quick bridge

 Av MED 6 guercif ، 35100،

GUERCIF MAROC

ENOUALI ORIENTAL  شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
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وعنو ن مقرها  إلجتماعي مرآب 

رقم 27 تجزئة بخوشة شارع رقم 

02  مللك  ملسمى أياس - 35100 

جرسيف  ملغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.1115

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تعيين  تم   2020 دجنبر   01 في   ملؤرخ 

مسير جديد للشركة  لسيد)ة(  يو لي 

مرو ن كمسير آخر

تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 22 بتاريخ  بجرسيف    البتد ئية 

دجنبر 2020 تحت رقم 951/2020.

1212I

SOFICODEX

DERK MARK
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

SOFICODEX

11 زيقة  بن بطوطة  لطابق  لثاني 

و  لثالث ، درب عمر ، 20032،  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

DERK MARK  شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 59 شارع 

 لزرقطوني  قامة  لزهور،  لطابق 

 لسابع  لشقة رقم 20 - 20100 

 لد ر لبيضاء  ملغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.173923

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تعيين  تم   2021 مارس   21 في   ملؤرخ 

للشركة  لسيد)ة(  جديد  مسير 

 ملصباحي عديان كمسير آخر

تبعا لقبو1  ستقالة  ملسير.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 20 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 779021.

1213I

HORICOM

AKOUASS TAFILALT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

HORICOM

21AV HASSAN II APPT N°1 VN-

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

AKOUASS TAFILALT شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 

328 تجزئة  لد خلة سيدي سعيد 

 لطابق  لسفلي - 50000 مكناس 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

53253

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   06

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.AKOUASS TAFILALT

:  إلنعاش  بإيجاز  غرض  لشركة 

 لعقاري.
عنو ن  ملقر  الجتماعي : رقم 328 

تجزئة  لد خلة سيدي سعيد  لطابق 

 لسفلي - 50000 مكناس  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 800.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد  حميد ني محمد عنو يه) ( 

سعيد   سيدي  تجزئة  لد خلة   328

50000 مكناس  ملغرب.

رضو ن   لسيد  حميد ني 

عنو يه) ( 328 تجزئة  لد خلة سيدي 

سعيد  50000 مكناس  ملغرب.

عبد  لرز ق   لسيد  حميد ني 
عنو يه) ( 328 تجزئة  لد خلة سيدي 

سعيد  50000 مكناس  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد  حميد ني محمد عنو يه) ( 
سعيد   سيدي  تجزئة  لد خلة   328

50000 مكناس  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   11 بتاريخ  بمكناس    لتجارية 

2021 تحت رقم 2116.

1211I

CASA COMPTES

KEAL CONSULT
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

CASA COMPTES
 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM
 4 BUREAU 10، 20390،
CASABLANCA MAROC

KEAL CONSULT شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي 202، 

شارع عبد  ملومن  لطابق  لسفلي 
رقم 5 - 20360  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
502801

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   28
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 KEAL  :  إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.CONSULT

إنشاء   : بإيجاز  غرض  لشركة 

 لدر سات في جميع  ملجاالت، خاصة 

 لتنمية وإعادة  لهيكلة؛

يطاق  على  في  لتسيير  -  لخبرة 

و سع؛

في  ومساعدته  توجيه  لزبون   -

إعد د  لدر سات  التسر تيجية، 

 لعملية و ملر قبة؛

منتظمة  بطريقة  تأمين  لتكوين   -

لدى  لزبون؛

مساعدة  إلد ر ت  لعمومية   -

خاصة  جميع  ملهمات  في  و لخاصة 

فيما يتعلق باإلرشاد.

.

 ،202  : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

شارع عبد  ملومن  لطابق  لسفلي رقم 

5 - 20360  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيدة كنزة  لعلج :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  كنزة  لعلج   لسيدة 

 قامة شرفات  ملحيط رقم 1 ب شارع 

 00000 ح   ح  بوطالب  عبد  لهادي 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو يه) (  كنزة  لعلج   لسيدة 

 قامة شرفات  ملحيط رقم 1 ب شارع 

 00000 ح   ح  بوطالب  عبد  لهادي 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 12 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 778110.

1215I
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SOFICODEX

DERK MARK
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تعيين مسير جديد للشركة

SOFICODEX

11 زيقة  بن بطوطة  لطابق  لثاني 

و  لثالث ، درب عمر ، 20032،  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب

DERK MARK  شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 59 شارع 

 لزرقطوني  قامة  لزهور،  لطابق 

 لسابع  لشقة رقم 20 - 20100 

 لد ر لبيضاء  ملغرب.

تعيين مسير جديد للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.173923

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تعيين  تم   2021 مارس   21 في   ملؤرخ 

للشركة  لسيد)ة(  جديد  مسير 

 مشاط هشام كمسير آخر

تبعا لقبو1  ستقالة  ملسير.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 20 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 779021.

1216I

ARKAM WA HISSABAT

HLALYA IMMOBILIERE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

ARKAM WA HISSABAT

59 شارع بوردو إقامة طه ، 20000، 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب

HLALYA IMMOBILIERE شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 7 زيقة 

سبتة  قامة  لر مي مكتب رقم 8 - 

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب 

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

500797

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 ماي   20
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.HLALYA IMMOBILIERE
:  لترويج  بإيجاز  غرض  لشركة 

 لعقاري.
زيقة   7  : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
 -  8 رقم  مكتب  سبتة  قامة  لر مي 

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب .
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 250   :  لسيد مصطفى  لسعدي 
حصة بقيمة 25.000 درهم للحصة .

 250   : حمادي  فاطمة   لسيدة 
حصة بقيمة 25.000 درهم للحصة .

 250   : سناء  لسعدي   لسيدة 
حصة بقيمة 25.000 درهم للحصة .

 250   : وفاء  لسعدي   لسيدة 
حصة بقيمة 25.000 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
مصطفى  لسعدي   لسيد 
بر ك   جورج  زيقة   16 عنو يه) ( 

31000 مويبلييه فرنسا.
 لسيدة فاطمة حمادي عنو يه) ( 
 10 05  لشقة  شارع  لز س  لطابق 

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب .
 لسيدة سناء  لسعدي عنو يه) ( 
 10 05  لشقة  شارع  لز س  لطابق 

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب .
عنو يه) (  وفاء  لسعدي   لسيدة 
 10 05  لشقة  شارع  لز س  لطابق 

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب .
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
مصطفى  لسعدي   لسيد 
بر ك   جورج  زيقة   16 عنو يه) ( 

31000 مويبلييه فرنسا.

 لسيدة فاطمة حمادي عنو يه) ( 

 10 05  لشقة  شارع  لز س  لطابق 

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب 

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 - بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

تحت رقم -.

1217I

 STE CONFORMITE DISPONIBILITE

INTEGRITE ET CONSULTING

FASTECH
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

 STE CONFORMITE

 DISPONIBILITE INTEGRITE ET

CONSULTING

 5RUE GHASSAN KANAFANI

 RCE ESPACE JARDIN LALLA

 MERYEM 1EME ETAGE

 BUREAU 29 V.N، 30000، FES

MAROC

FASTECH  شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد)في 

طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 17 زيقة 

ألياس بنو معاودة شارع  لجيش 

 مللكي  - 30000 فاس  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.55557

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

حل  تقرر   2021 أبريل   23 في   ملؤرخ 

ذ ت  محدودة  مسؤولية  ذ ت  شركة 

مبلغ     FASTECH  لشريك  لوحيد 

وعنو ن  درهم   100.000 رأسمالها 

مقرها  إلجتماعي 17 زيقة ألياس بنو 

معاودة شارع  لجيش  مللكي  - 30000 

فاس  ملغرب يتيجة 1 : توقف نشاط 

 لشركة.

و حدد مقر  لتصفية ب 17 زيقة 

شارع  لجيش  معاودة  بنو  ألياس 

 مللكي  - 30000 فاس  ملغرب. 

و عين:

و  علوي  مر ني  محمد    لسيد)ة( 

أسامة  زيقة   20 11 عمارة  عنو يه) ( 

فاس   30000 زيد  لدكار ت    بن 

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 لتجارية بفاس  بتاريخ 18 ماي 2021 

تحت رقم 2391/021.

1218I

FIDUCIAIR AL MOUSTATMIR SARL AU

AFAHA ELECTRO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

 FIDUCIAIR AL MOUSTATMIR

SARL AU

 AV EL MOUTANABI RUE 1

 N°183 2EME  ETAGE ، 23000،

BENI MELLAL MAROC

AFAHA ELECTRO شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي تجزئة 

 المل  لضحى  لرقم 106 - 23000 

بني مال1  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.10181

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تمت   2021 ماي   03 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :

عبد  لعزيز  )ة(  تفويت  لسيد 

من  حصة  جتماعية   250  لعمري 

لفائدة   لسيد  حصة   1.000 أصل 

)ة( يور  لهدى  لعمري بتاريخ 03 ماي 

.2021

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني   

11 ماي   البتد ئية ببني مال1  بتاريخ 

2021 تحت رقم 550.

1219I
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ALPHAIZ CONSULTING & ENGINEERING

اليماط
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تفويت حصص

 ALPHAIZ CONSULTING &
ENGINEERING

 AVENUE MOHAMED V, ,66
 ESCALIER C, 3ème ETAGE NU%

 4 TANGER ، 90000، TANGER
MAROC

 ليماط شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 
 AVENUE PRINCE HERITIER,,183

 CENTRE NREA BUREAU 15
RDC,- TANGER - 90000 طنجة 

 ملغرب.
تفويت حصص

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.32309

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تمت   2021 أبريل   23 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
بوريا1  محمد  )ة(  تفويت  لسيد 
أصل  من  حصة  جتماعية   100
100 حصة لفائدة   لسيد )ة( حمزة  

 لصباحي بتاريخ 23 أبريل 2021.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني   
ماي   19 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 212167.
1220I

ATLAS AUDICOFISC SARL AU

MIJHARCOM
إعالن متعدد  لقر ر ت

ATLAS AUDICOFISC SARL AU
زيقة  لعربية  لسعودية – رقم 

 لعمارة -20  لطابق  ألو1 رقم 5 ، 
30000، فاس مغرب

MIJHARCOM »شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مقرها  الجتماعي: رقم 7 
شارع عال1 بن عبد هللا  لطابق 5 

فاس 30000 فاس  ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.13271

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 26 أبريل 2021

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 

قر ر رقم 1:  لذي ينص على مايلي: 
رفع رأسما1  لشركة

قر ر رقم 2:  لذي ينص على مايلي: 

تفويت حصص  لشركة 

قر ر رقم 3:  لذي ينص على مايلي: 

إقالة مسيرين  لشركة

قر ر رقم 1:  لذي ينص على مايلي: 

تعيين مسير جديد للشركة

قر ر رقم 5:  لذي ينص على مايلي: 

تقليص نشاط  لشركة

قر ر رقم 6:  لذي ينص على مايلي: 

توسيع نشاط  لشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

بند رقم 8:  لذي ينص على مايلي: 

قدره  بمبلغ  رأسما1  لشركة  رفع  تم 

10000  لى  من  أي  درهم   90000

100000 درهم

بند رقم 7:  لذي ينص على مايلي: 

عربي  عبد  لرحيم  تفويت  لسيد 

زكية  لفائدة  لسيدة  حصة   770

أم  و  لسيدة  570 حصة  خايسيدي 

و  حصة   100 بدوي  لعري�سي  كلثوم 

 100 بدوي  لعري�سي  عثمان   لسيد 

حصة

على  ينص  15:  لذي  رقم  بند 

مايلي: تم تعيين مسير جديد للشركة 
بدوي  لعري�سي  كلتوم  أم   لسيدة 

إلقالة  ملسيرين  تبعا  وحيد  كمسير 

و  لسيدة  عربي  عبد  لرحيم   لسيد 

زكية خايسيدي

بند رقم 2:  لذي ينص على مايلي: 
مقاو1  حذف  ألنشطة  لتالية:  تم 

و  تاجر  و  زخرفة  لشقق  أو   لتزيين 

-مكتب  إضافة  ألنشطة  لتالية: 

و  ألبحاث:   لدر سات  لتحقيق 

 لدر سات  إلستر تيجية و  لتسويقية, 

و  لتحصيل.   إلتصاالت,  لتسويق 

-مدرسة للتحضير  المتحايات.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 لتجارية بفاس  بتاريخ 18 ماي 2021 

تحت رقم 2376.

1221I

FHF

SKA FER
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FHF
 N°219 Bd Yacoub El Mansour

 Bureau 6 ، 0، Casablanca
MAROC

SKA FER شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 202 شارع 
عبد  ملومن  لشقة 5  لطابق  الر�سي 

- .  لد ر  لبيضاء  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

502107
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   21
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 SKA  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.FER
غرض  لشركة بإيجاز : شر ء ويقل 
و لخردة  الفير ي  أيو ع  جميع  وبيع 

 ملعديية  و لخردة  لصناعية.
 202  : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
5  لطابق  عبد  ملومن  لشقة  شارع 

 الر�سي - .  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
  : صالح  لدين  الدري�سي   لسيد 
331 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 
 لسيد عبد  لحق  الدري�سي :  333 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 333   : خالد  الدري�سي   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

صالح  لدين  الدري�سي   لسيد 

حي   1312 رقم  حي  ملنزه  عنو يه) ( 

يعقوب  ملنصور .  لرباط  ملغرب.

عنو يه) (  خالد  الدري�سي   لسيد 

يعقوب  حي   1312 رقم  حي  ملنزه 

 ملنصور .  لرباط  ملغرب.

عبد  لحق  الدري�سي   لسيد 

حي   1312 رقم  حي  ملنزه  عنو يه) ( 

يعقوب  ملنصور .  لرباط  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

صالح  لدين  الدري�سي   لسيد 

1312حي  رقم  حي  ملنزه  عنو يه) ( 

يعقوب  ملنصور .  لرباط  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 06 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم ..

1222I

fiduciaire abrouki khadija

DAR KENARSA
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

fiduciaire abrouki khadija

 bab doukkala imm habouss N°7

 marrakech ، 40000، marrakech

maroc

DAR KENARSA شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 32 

 لقنارية درب  لعرصة غافل مر كش 

مر كش 10000 مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

110309
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقايون  تم   2020 دجنبر   23

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 DAR  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.KENARSA

د ر   : بإيجاز  غرض  لشركة 

 لضيافة.

 32 رقم   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

 لقنارية درب  لعرصة غافل مر كش 

مر كش 10000 مر كش  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 10.000 رأسما1  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 BARON EP VALMALLE لسيدة 

 CATHERINE CLAUDERTE

بقيمة  حصة   YVONNEE  :  100

100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 BARON EP VALMALLE لسيدة 

 CATHERINE CLAUDERTE

فرنسا  عنو يه) (    YVONNEE

20515 فرنسا فرنسا.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 BARON EP VALMALLE لسيدة 

 CATHERINE CLAUDERTE

فرنسا  عنو يه) (    YVONNEE

20515 فرنسا فرنسا

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

رقم  تحت   2021 يناير   12

.M01_21_2213011

1223I

 STE CONFORMITE DISPONIBILITE

INTEGRITE ET CONSULTING

HUILE STAR
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

 STE CONFORMITE

 DISPONIBILITE INTEGRITE ET

CONSULTING

 5RUE GHASSAN KANAFANI

 RCE ESPACE JARDIN LALLA

 MERYEM 1EME ETAGE

 BUREAU 29 V.N، 30000، FES

MAROC

HUILE STAR شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد)في 

طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إلجتماعي محل رقم 

710 حي  لجديد بنسودة  - 30000 

فاس  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.18703

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

حل  تقرر   2021 أبريل   26 في   ملؤرخ 

ذ ت  محدودة  مسؤولية  ذ ت  شركة 

 لشريك  لوحيد HUILE STAR  مبلغ 
وعنو ن  درهم   10.000 رأسمالها 

 710 رقم  محل  مقرها  إلجتماعي 

30000 فاس   - بنسودة   حي  لجديد 

نشاط  توقف   :  1 يتيجة   ملغرب 

 لشركة.

و حدد مقر  لتصفية ب محل رقم 

 30000  - بنسودة   حي  لجديد   710

فاس  ملغرب. 

و عين:

و  لطرش  حميد    لسيد)ة( 
بنسودة   بام  حي   19 رقم  عنو يه) ( 

)ة(  كمصفي  فاس  ملغرب   30000

للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 لتجارية بفاس  بتاريخ 18 ماي 2021 

تحت رقم 2392/21.

1221I

fiduazizi

MOULAY SAHARA
إعالن متعدد  لقر ر ت

fiduazizi
شارع عمر  ملختار حي  لقدس شارع 
عمر  ملختار حي  لقدس، 7000، 

 لعيون  ملغرب
MOULAY SAHARA »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة«
وعنو ن مقرها  الجتماعي: زيقة 
 ملسيرة بدون رقم  ملر�سى زيقة 

 ملسيرة بدون رقم  ملر�سى 70000 
 لعيون  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.2207
بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 08 فبر ير 2021
تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 

01-03-02-01:  لذي  رقم  قر ر 
 500 تفويت   1- مايلي:  على  ينص 
لحسن  طرف  لسيد  من  حصة 
 وسغير  لى  لسيد  حمد  وسغير   -2 
تفويت 500 حصة من  لسيد محمد 
عبد  لرحمان   وسغير  لى  لسيد 
مسيرجديد  -03 ضافة   وسغير    
لحسن  مع  لسيد  محمد  وسغير 
نشاطات  -01  ضافة   وسغير    

متعددة للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
ينص  02-08-06:  لذي  رقم  بند 
حصة   500 تفويت   6- مايلي:  على 
لحسن  وسغير  لى  طرف  لسيد  من 
تفويت   6-  لسيد  حمد  وسغير   
500 حصة من  لسيد محمد  وسغير 
عبد  لرحمان  وسغير      لى  لسيد 
-08 ضافة مسيرجديد محمد  وسغير 
 02- لحسن  وسغير      مع  لسيد 

 ضافة نشاطات متعددة للشركة.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

أبريل   05 بتاريخ  بالعيون    البتد ئية 

2021 تحت رقم 1015/2021.

1225I

LAMAF SARL

STE SATISYS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

LAMAF SARL

 BD MED DERFOUFI 153 2ème

 ETAGE BUREAU 22 ، 60000،

OUJDA MAROC

STE SATISYS شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي ظهر ملحلة  

تجزئة  لفتح طريق ب 11 رقم 28 

وجدة - 60020 وجدة  ملغرب.

تحويل   ملقر  الجتماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.31611

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

 ملؤرخ في 12 مارس 2021 تم  تحويل  

من  للشركة   ملقر  الجتماعي  لحالي 

ب  طريق  تجزئة  لفتح  ملحلة   »ظهر 
وجدة   60020  - وجدة   28 رقم   11

إلى » ظهر ملحلة تجزئة فرح   ملغرب« 
رقم  بقعة   13 رقم   2 طريق  لبهجة  

505  وجدة - 60020 وجدة   ملغرب«.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   18 بتاريخ  بوجدة    لتجارية 

2021 تحت رقم 1820.

1227I

fiduazizi

SAKIA BEST ARROSAGE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

fiduazizi

شارع عمر  ملختار حي  لقدس شارع 

عمر  ملختار حي  لقدس، 7000، 

 لعيون  ملغرب

SAKIA BEST ARROSAGE شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
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وعنو ن مقرها  إلجتماعي مدينة 

 لوفاق رقم A 1031 مدينة  لوفاق 
رقم A 70000 1031  لعيون  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

36615

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 ماي   20

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 SAKIA : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.BEST ARROSAGE

شر ء   : بإيجاز  غرض  لشركة 
معد ت  لري  وتركيب  وتوريد  بيع 

 ألوتوماتيكية.

مدينة   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

مدينة  لوفاق   A  1031 رقم   لوفاق 
رقم A 70000 1031  لعيون  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  : عزيزي  يوسف  موالي   لسيد 

500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 

 لسيد  لحسين عيني :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 : عزيزي  يوسف  موالي   لسيد 

500 بقيمة 100 درهم.

 500  : عيني   لسيدة  لحسين 

بقيمة 100 درهم.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عزيزي  يوسف  موالي   لسيد 

عنو يه) (  لرقم 131 بلوك س مدينة 

 لوحدة 70000  لعيون  ملغرب.

عنو يه) (  عيني   لسيد  لحسين 
 80000 تجزئة  ملستقبل    113 رقم 

 يت ملو1  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عزيزي  يوسف  موالي   لسيد 
عنو يه) (  لرقم 131 بلوك س مدينة 

 لوحدة 70000  لعيون  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   18 بتاريخ  بالعيون    البتد ئية 

2021 تحت رقم 1533/2021.
1228I

fiduazizi

JANA CHALIMAGHE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

fiduazizi
شارع عمر  ملختار حي  لقدس شارع 
عمر  ملختار حي  لقدس، 7000، 

 لعيون  ملغرب
JANA CHALIMAGHE شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي مدينة 
 لوحدةبلوك C رقم 1080C مدينة 

 1080C 70000 رقم C لوحدةبلوك 
 لعيون  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
36171

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   22
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 JANA  :  إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.CHALIMAGHE
غرض  لشركة بإيجاز :  

 Exploitation et administration
.d’une parapharmacie

مدينة   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
مدينة   1080C رقم   C  لوحدةبلوك 
 1080C 70000 C رقم   لوحدةبلوك 

 لعيون  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : تتاللو  سلمى   لسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 1000  : تتاللو  سلمى   لشركة 

بقيمة 100 درهم.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  تتاللو  سلمى   لسيدة 

 01 01  لشقة  2 عمارة   قامة  لريف 

12000 تمارة  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو يه) (  تتاللو  سلمى   لسيدة 

 01 01  لشقة  2 عمارة   قامة  لريف 

12000 تمارة  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   01 بتاريخ  بالعيون    البتد ئية 

2021 تحت رقم 1111/2021.

1229I

CASA COMPTES

KHMISSA D›OURIKA
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

CASA COMPTES

 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM

 4 BUREAU 10، 20390،

CASABLANCA MAROC

KHMISSA D›OURIKA شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 202، 

شارع عبد  ملومن  لطابق  لسفلي 
رقم 5 - 20360  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

502665

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   11
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.KHMISSA D’OURIKA
-  متالك   : بإيجاز  غرض  لشركة 
غير  أو  مباشر  أو  ستغال1  وتمويل 
و ملطاعم  ألماكن  لضيافة  مباشر 
و ملؤسسات  لتي لها عالقة بممارسة 
 لهو يات و  ملهن و لخدمات  ملتعلقة 

بالسياحة.
رحالت  ستكشافية  -تنظيم 
و الجايب  لفائدة  لسياح  ملغاربة 

وجميع أنشطة  النعاش  لسياحي..
 ،202  : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
شارع عبد  ملومن  لطابق  لسفلي رقم 

5 - 20360  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
خديجة  لسباعي   لسيدة 
 الدري�سي :  1.000 حصة بقيمة 100 

درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
خديجة  لسباعي   لسيدة 
فيال  عنو يه) (  ملصالحة   الدري�سي 
00000  لد ر  بوسكورة    9 رقم 

 لبيضاء  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
خديجة  لسباعي   لسيدة 
فيال  عنو يه) (  ملصالحة   الدري�سي 
00000  لد ر  بوسكورة    9 رقم 

 لبيضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 11 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 777858.
1230I
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SABAH INFO YOUSSOUFIA

 COMPLEXE SAADA
BENGUERIR

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA
 لرقم 1  لعمارة 91  لحي  لحسني 
منطقة  ألنشطة  القتصادية ، 

16300،  ليوسفية  ملغرب
 COMPLEXE SAADA

BENGUERIR شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي  لسعادة 
جماعة  لبريكيين - 13150 بن جرير 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
2721

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   21
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 
 COMPLEXE SAADA  :

.BENGUERIR
تشغيل   : بإيجاز  غرض  لشركة 

وإد رة محطة  لوقود
بيع  لوقود وزيوت  لتشحيم

إد رة وتشغيل  لقهوة و ملطعم.
عنو ن  ملقر  الجتماعي :  لسعادة 
13150 بن جرير   - جماعة  لبريكيين 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد  لكبير فتوح :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد  لكبير فتوح عنو يه) (  لحي 
  06 رقم  رشيد  موالي  زيقة   لحسني 

16300  ليوسفية  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد  لكبير فتوح عنو يه) (  لحي 
 06 رقم  رشيد  موالي  زيقة   لحسني 

16300  ليوسفية  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 البتد ئية بابن جرير  بتاريخ 18 ماي 

2021 تحت رقم 186.

1232I

fiduazizi

MULTICAP
إعالن متعدد  لقر ر ت

fiduazizi
شارع عمر  ملختار حي  لقدس شارع 
عمر  ملختار حي  لقدس، 7000، 

 لعيون  ملغرب
MULTICAP »شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة«
وعنو ن مقرها  الجتماعي: تجزئة 

707 حي  لقدس شارع  لفرسان رقم 
23 تجزئة 707 حي  لقدس شارع 
 لفرسان رقم 23 70000  لعيون 

 ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.25763

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
 ملؤرخ في 18 أبريل 2021

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 
03-02-01:  لذي ينص  قر ر رقم 
حصة   500 تفويت   01- مايلي:  على 
حسناء  يت  طرف  لسيدة  من 
فهد  ميور     لفائدة  لسيد  محجوب 
حسناء  يت  -02 سقالة  لسيدة 
وتعيين  مسير  منصب  من   ملحجوب 
 لسيد فهد  ميور مسير وحيد للشركة    

-03تغيير  لشكل  لقايوني للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

ينص  03-02-01:  لذي  رقم  بند 
حصة   500 تفويت   01- مايلي:  على 
حسناء  يت  طرف  لسيدة  من 
فهد  ميور     لفائدة  لسيد  محجوب 
حسناء  يت  -02 سقالة  لسيدة 
وتعيين  مسير  منصب  من   ملحجوب 
 لسيد فهد  ميور مسير وحيد للشركة    

-03تغيير  لشكل  لقايوني للشركة
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   11 بتاريخ  بالعيون    البتد ئية 

2021 تحت رقم 1182/2021.
1233I

MOGADOR MANGEMENT SYSTEM SARL

شركة لوشمان دوال باسيونس
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

 MOGADOR MANGEMENT
SYSTEM SARL

 APPARTEMENT 10 1ER ÉTAGE
 LOTISSEMENT 1 LOGEMENT

 DAR TALIB 11100 ESSAOUIRA
 APPARTEMENT 10 1ER ÉTAGE
 LOTISSEMENT 1 LOGEMENT

 DAR TALIB 44100 ESSAOUIRA،
44100، ESSAOUIRA MAROC
شركة لوشمان دوال باسيونس  

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد)في طور  لتصفية(
وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 59 

تجزئة  لنسيم دو ر  لغزوة  لصويرة 
- 11000  لصويرة  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.  3853
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تقرر حل   2019 16 دجنبر  في   ملؤرخ 
ذ ت  محدودة  مسؤولية  ذ ت  شركة 
 لشريك  لوحيد شركة لوشمان دوال 
 100.000 باسيونس   مبلغ رأسمالها 
مقرها  إلجتماعي  وعنو ن  درهم 
دو ر  لغزوة  تجزئة  لنسيم   59 رقم 
11000  لصويرة  ملغرب   -  لصويرة 
تحقق   لم    ، إنشائها  منذ   :  1 يتيجة 

 لشركة  ما توقعت 

بالنظر إلى وضعها  ملادي  ملتدهور 

أيو ع  جميع  تلبي  لم  آلخر  شهر  من 

 لرسوم ) إليجار ، و ملياه ، و لكهرباء 

، و ملوظفين ، و ملوردين ، إلخ.

 59 و حدد مقر  لتصفية ب رقم 

تجزئة  لنسيم دو ر  لغزوة  لصويرة - 

11000  لصويرة  ملغرب. 

و عين:

و  شريف  هاجر     لسيد)ة( 
6 شارع عال1  لفا�سي  عنو يه) ( رقم 

 لتجزئة 5  لصويرة 11000  لصويرة 

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 البتد ئية بالصويرة  بتاريخ 26 فبر ير 

2021 تحت رقم 78.

1231I

Cabinet LAMRINI HADI

ABARKAN IMMO
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

Cabinet LAMRINI HADI

18,شارع إبن سينا  لناضور ، 

62000،  لناضور  ملغرب

ABARKAN IMMO شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 35 تجزئة 

 لفطو كي لعر �سي 292 - 62010 

 لناظور  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

22183

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 ماي   17

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
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ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.ABARKAN IMMO
:  النعاش  بإيجاز  غرض  لشركة 
 لعقاري ; بيع  لعقار ت ; بيع  ألر �سي.
عنو ن  ملقر  الجتماعي : 35 تجزئة 
 62010  -  292 لعر �سي   لفطو كي 

 لناظور  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : جو د  أبركان   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو يه) (  جو د  أبركان   لسيد 
تجزئة  لفيالت  لناظور  لعر �سي  حي 

62010  لناظور  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (  جو د  أبركان   لسيد 
تجزئة  لفيالت  لناظور  لعر �سي  حي 

62010  لناظور  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   20 بتاريخ  بالناضور    البتد ئية 

2021 تحت رقم 1015.

1235I

LOGIFIN

 DEUTSCHLAND POIDS
LOURDS

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

LOGIFIN
 RUE OUED ZIZ, RES 20

 CASTILLA, 1ER ETAGE, APP N°
 5, TANGER ، 90010، TANGER

MAROC
 DEUTSCHLAND POIDS

 LOURDS

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي دو ر 

البسايس عين  لشقف - 30100 

فاس  ملغرب.

تحويل   ملقر  الجتماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.116509

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

 ملؤرخ في 29 مارس 2021 تم  تحويل  

من  للشركة   ملقر  الجتماعي  لحالي 

 - عين  لشقف  البسايس  »دو ر 

30100 فاس  ملغرب« إلى »183 شارع 

رقم  مكتب  يريا  مركز  برنس  يريثيي 

15 بالطابق  الر�سي - 90000 طنجة  

 ملغرب«.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   19 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 1631 .

1236I

STE ESPACE LASTAH SARL AU

ESPACE LASTAH
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
 ستدر ك خطٍإ

 ستدر ك خطٍإ وقع بالجريدة 

 لرسمية

STE ESPACE LASTAH SARL AU

 لنجاح 395 السطاح تاود يت ، 

83000، تارود يت  ملغرب

ذ ت  شركة   ESPACE LASTAH

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد

 وعنو ن مقرها  إلجتماعي  لنجاح 

 83000  - تارود يت  السطاح   395

تارود يت  ملغرب .

بالجريدة  وقع  خطٍإ  إستدر ك   

 لرسمية عدد 5666 بتاريخ 02 يوييو 

.2021

بدال من :  لسيد  حمد  ملشيش 

يقرأ :  لسيد رضو ن  بو حيا

 لباقي بدون تغيير.

1237I

بروفكس

EAST PRODUCTION.SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

بروفكس

بشارع محمد  لخامس  قامة  لبرصة 

وجدة ، 60000، وجدة  ملغرب

 EAST PRODUCTION.SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة)في 

طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 9 زيقة 

 الماية حي  لزيتون بقناد1 وجدة - 

60000 وجدة  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.19533

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

حل  تقرر   2021 فبر ير   01 في   ملؤرخ 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 

  EAST PRODUCTION.SARL

درهم   10.000 رأسمالها  مبلغ 
زيقة   9 مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 

وجدة  بقناد1  حي  لزيتون   الماية 

 1 يتيجة  وجدة  ملغرب   60000  -

تحقيق  لهدف  الجتماعي عدم   : 

   ملقرر                                                  .
زيقة   9 ب  مقر  لتصفية  حدد  و 

 - وجدة  بقناد1  حي  لزيتون   الماية 

60000 وجدة  ملغرب. 

و عين:

و  صفاوي  يمينة    لسيد)ة( 
عنو يه) (  9 زيقة  الماية حي  لزيتون 

وجدة  بقناد1  بنميمون  تجزئة 

)ة(  كمصفي  وجدة  ملغرب   60000

للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 

محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 

و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

مارس   05 بتاريخ  بوجدة    لتجارية 

2021 تحت رقم 795.

1239I

NEW SILK ROADS TRADING (NSRT( SARL

 NEW SILK ROADS

TRADING (NSRT( SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 NEW SILK ROADS TRADING

(NSRT( SARL

27 زيقة  لعفو تجزئة  لعيون ، 

90070، طنجة  ملغرب

 NEW SILK ROADS TRADING

NSRT( SARL) شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 27 زيقة 

 لعفو تجزئة  لعيون  - 90070 

طنجة    ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

116217

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   21

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 NEW  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

 SILK ROADS TRADING (NSRT(

.SARL

تهدف   : بإيجاز  غرض  لشركة 

بالخارج بشكل  أو  في  ملغرب   لشركة 

أو  لحسابها  مباشر  غير  أو  مباشر 

لحساب  الغيار ملمارسة أساسا: 

 الستير د و لتصدير بصفة عامة، 

جميع  ملعد ت  وتصدير   ستير د 

و للو زم  و ألدو ت  و لتجهيز ت 

أو  لكيميائية  أو  ملصنعة   لطبيعية 

 ملتعلقة باملجا1  لصناعي أو  لغذ ئي 

أو  لفالحي أو  ملعدني أو  لحرفي. 

 لتجارة.  لتجارة  اللكترويية. 

 لتعهد و ملشاركة في جميع  لصفقات 

أو  ملناقصات  و لخاصة   لعمومية 

 ملرتبطة بالغرض  الجتماعي للشركة.
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عمليات  لدر سات،  جميع 
 لتمثيل،  لوساطة،  لسمسرة، 
بهذه  و لعمولة  ملتعلقة   لتسليم 

 ملو ضيع. 
تمديد  يجوز  عامة:  وبصفة 
للشركة  ملذكورة   لغرض  الجتماعي 
بشكل  جميع  لعمليات  ملرتبطة  إلى 
بعض  أو  بكل  مباشر  غير  أو  مباشر 
وبطريقة  أعاله  إليها   ألنشطة  ملشار 
كل  وكذلك،  تطوير  لشركة،  تسهل 
بأي  مباشرة  غير  أو  مباشرة  مشاركة 
في  ملقاوالت  لتي  من  ألشكا1  شكل 

تتبع أهد ف مشابهة أو ذ ت صلة.
27 زيقة   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
 لعفو تجزئة  لعيون  - 90070 طنجة   

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
500 حصة    : خيي  محمد   لسيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
حصة   250   : خيي  كريم   لسيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
حصة   250   : خيي  عمر   لسيد 

بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو يه) (  خيي  محمد   لسيد 
 16 رقم   02 زيقة   03 تجزئة  لخير 

90080 طنجة    ملغرب.
حي  عنو يه) (  خيي  كريم   لسيد 
تجزئة  لخير 3 قطعة رقم 15 90080 

طنجة    ملغرب.
حي  عنو يه) (  خيي  عمر   لسيد 
 315 رقم  قطعة   3 تجزئة  لخير 

90080 طنجة    ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (  خيي  محمد   لسيد 
 16 رقم   02 زيقة   03 تجزئة  لخير 

90080 طنجة    ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   10 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 212218.
1210I

TECO GEST SARLAU

FASTRO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

TECO GEST SARLAU

 N°15 Appt 7 GH 7 Opperation

 Erreda Oulfa CASABLANCA،

20202، CASABLANCA MAROC

FASTRO شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 117 شارع 

 بن منير  قامة  لزرقاء ،  لطابق 

 ألو1 رقم 2 ،  ملعاريف - 20330 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

502865

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 ماي   01

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.FASTRO

:  ستير د  بإيجاز  غرض  لشركة 

مستحضر ت  جميع  وتوزيع  وتصدير 

 لتجميل ومنتجات  لعناية بالجسم.

جميع  وتجارة  وتصدير   ستير د 

 ألنشطة.

كافة  وتوزيع  وتصدير   ستير د 

 ملكمالت  لغذ ئية.

وتوزيع  الجهزة  وتصدير   ستير د 

 لطبية..

عنو ن  ملقر  الجتماعي : 117 شارع 
 بن منير  قامة  لزرقاء ،  لطابق  ألو1 
20330  لد ر   - ،  ملعاريف   2 رقم 

 لبيضاء  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد زكرياء  لعرش :  500 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   :  لسيد  يوب  لد ودي 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  زكرياء  لعرش   لسيد 
د ر   25 رقم   7 بلوك  مدينة  لرحمة 
20100  لنو صر  بوعزة  لنو صر 

 ملغرب.
عنو يه) (   لسيد  يوب  لد ودي 
106 د ر  1 رقم  مدينة  لرحمة بلوك 
20100  لنو صر  بوعزة  لنو صر 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (  زكرياء  لعرش   لسيد 
د ر   25 رقم   7 بلوك  مدينة  لرحمة 
20100  لنو صر  بوعزة  لنو صر 

 ملغرب
عنو يه) (   لسيد  يوب  لد ودي 
106 د ر  1 رقم  مدينة  لرحمة بلوك 
20100  لنو صر  بوعزة  لنو صر 

 ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 12 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 778111.
1211I

KHOUYI BADIA

 STE »DOHA BUILDING«
S.A.R.L

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

KHOUYI BADIA
مكناس ، 50000، مكناس  ملغرب

  STE »DOHA BUILDING« S.A.R.L
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي سيدي 
علي  لجماعة  لقروية  ملغاصيين 
 ملركز زرهون   - 50000 مكناس 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

53273

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   20

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. »DOHA BUILDING« S.A.R.L

أعما1   : بإيجاز  غرض  لشركة 

 – أيظمة  ملر قبة  تركيب   – مختلفة 

أشغا1  لكهرباء  لعامة..

سيدي   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

علي  لجماعة  لقروية  ملغاصيين 

مكناس   50000  - زرهون     ملركز 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد  لحمدو�سي محسن   :  600 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

100 حصة    : يزهة  عني   لسيدة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

محسن     لسيد  لحمدو�سي 

31  لطابق  الر�سي  برقم  عنو يه) ( 

 50000   3 تجزئة  لعثمايية  لشطر 

مكناس  ملغرب.

 لسيدة يزهة  عني عنو يه) ( برقم 

تجزئة  لعثمايية  31  لطابق  الر�سي 

 لشطر 3  50000 مكناس  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

محسن    لسيد  لحمدو�سي 

31  لطابق  الر�سي  برقم  عنو يه) ( 

 50000   3 تجزئة  لعثمايية  لشطر 

مكناس  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   19 بتاريخ  بمكناس    لتجارية 

2021 تحت رقم 2170.

1212I
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 ئتمايية ياقوت

MEDIA POUR VOUS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 ئتمايية ياقوت

22  لطابق  لسفلي عمارة رقم 23 

 شر ق سكن تامنصورت ، 10300، 

مر كش  ملغرب

MEDIA POUR VOUS شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي  لطابق 

 الر�سي  لشطر 1 حرف ج رقم 

113 تامنصورت - 10300 مر كش 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

111983

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   22

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 MEDIA : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.POUR VOUS

غرض  لشركة بإيجاز :  لصحافة 

و الليكترويية   ملكتوبة  لورقية 

و لتصدير  و ملجالت  ونشر  لجر ئد 

و الستير د.

:  لطابق  عنو ن  ملقر  الجتماعي 

 113 1 حرف ج رقم   الر�سي  لشطر 

تامنصورت - 10300 مر كش  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 800   : بوقسيم  يور لدين   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 200   : بوجند ر  عز لدين   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

بوقسيم  يور لدين   لسيد 
رقم  ج  حرف   01 عنو يه) (  لشطر 
مر كش   10300 تامنصورت   113

 ملغرب.
بوجند ر  عز لدين   لسيد 
حربيل  لبور  دو ر  لقايد  عنو يه) ( 

10300 مر كش  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
بوقسيم  يور لدين   لسيد 
رقم  ج  حرف   01 عنو يه) (  لشطر 
مر كش   10300 تامنصورت   113

 ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   19 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 121137.
1213I

فريند طير ماروك

فرند طير ماروك
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تغيير نشاط  لشركة

فريند طير ماروك
شارع  جاس N° 256 حي ز ز  

 لسعادة، فاس ، 30000، فاس 
 ملغرب

فريد طير ماروك  شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  الجتماعي شارع 
 جاس رقم 256 حي ز ز   لسعادة، 

فاس - 30000 فاس  ملغرب.
تغيير نشاط  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.66169

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تغيير  تم   2021 أبريل   26 في   ملؤرخ 
أعما1  مقاو1   -« من  نشاط  لشركة 

مختلفة
وطرق  طرق  مقاو1  عما1   -
وصرف صحي وتقريب ) شغا1 عامة( 

و عما1 تر بية و نشاء ت - شركات
- تجهيز  لتربة

ونشر  وبناء  وتوريد  تحجيم   -
 لبنية  لتحتية و لشبكات و لشبكات 
ذ ت  لجهد  ملتوسط     لفرعية 

و ملنخفض

شبكات  أللياف  جميع  عمل   -
 لضوئية و لتيار  ملنخفض

وتوزيع  وبيع  وتصدير  -  ستير د 
 ملستلزمات و ملعد ت  لكهربائية

وتأجير  وتوزيع  وبيع  -  ستير د 
 ملعد ت و ألدو ت

أعما1  لبناء   -« إلى  -  لتجارة« 
 ملختلفة

- تاجر
-  ستير د و تصدير«.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 لتجارية بفاس  بتاريخ 11 ماي 2021 

تحت رقم 2305.
1211I

معارف بويلدينك

معارف بويلدينك
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

معارف بويلدينك
رقم 29 شارع  لسالوي  لطابق 
 لثالث   شقة رقم 11  ملدينة 
 لجديدة فاس، 30000 فاس 
 ملغرب رقم 29 شارع  لسالوي 

 لطابق  لثالث   شقة رقم 11  ملدينة 
 لجديدة فاس، 30000 فاس 
 ملغرب، 30000، فاس  ملغرب
معارف بويلدينك شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
رقم  مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 
شارع  لسالوي  لطابق  لثالث     29
شقة رقم 11  ملدينة  لجديدة فاس، 
شارع   29 رقم  فاس  ملغرب   30000
رقم  شقة   لسالوي  لطابق  لثالث   
 30000 فاس،  11  ملدينة  لجديدة 

فاس  ملغرب 30000 فاس  ملغرب.
تحويل   ملقر  الجتماعي للشركة

في  لسجل  لتجاري  رقم  لتقييد 
.55211

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
2021 تم  تحويل   12 أبريل   ملؤرخ في 
من  للشركة   ملقر  الجتماعي  لحالي 
شارع  لسالوي  لطابق   29 »رقم 
11  ملدينة  رقم  شقة   لثالث   
 لجديدة فاس، 30000 فاس  ملغرب 
رقم 29 شارع  لسالوي  لطابق  لثالث   

شقة رقم 11  ملدينة  لجديدة فاس، 

فاس   30000 فاس  ملغرب   30000
يزهة  لال  22 شارع  »رقم  إلى   ملغرب« 

 ملدينة  لجديدة  لطابق  ألر�سي 

فاس   30000  – فاس   1 رقم  شقة 

 ملغرب رقم 22 شارع لال يزهة  ملدينة 

 لجديدة  لطابق  ألر�سي شقة رقم 1 

فاس – 30000 فاس  ملغرب 30000 

فاس   ملغرب«.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

أبريل   20 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2021 تحت رقم 1928.

1215I

FIDORO MULTI-SERVICES

BIO-ECO-CONSTRUCTION
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FIDORO MULTI-SERVICES

 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA

، 73000، DAKHLA MAROC

 BIO-ECO-CONSTRUCTION

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

شارع  مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 

موالي  سماعيل،  لعمار ت  لحمر، 
رقم 10،  لد خلة. - 73000  لد خلة 

 ملغرب

ذ ت  ملسؤولية  شركة  تأسيس 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

18155

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   22

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

BIO-  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.ECO-CONSTRUCTION

تطوير   : بإيجاز  غرض  لشركة 

بيع وشر ء،  أشغا1  لبناء،   ملشاريع، 

عقاري،  لطاقة  لشمسية،  منعش 

أشغا1 مختلفة،  ستثمار..
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شارع   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
موالي  سماعيل،  لعمار ت  لحمر، 
رقم 10،  لد خلة. - 73000  لد خلة 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد يونس فاتحي :  600 حصة 

بقيمة 100,00 درهم للحصة .
 100   : يوري  يور  لدين   لسيد 
حصة بقيمة 100,00 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو يه) (  فاتحي  يونس   لسيد 

مر كش 10000 مر كش  ملغرب.
 لسيد يور  لدين يوري عنو يه) ( 
 لد ر  لبيضاء 20200  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (  فاتحي  يونس   لسيد 

مر كش 10000 مر كش  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 07 بتاريخ  بو دي  لدهب    البتد ئية 

ماي 2021 تحت رقم 763.
1216I

FREE COMPTA SARL

 SERVICIOS DEL
MEDITERRANEO

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
حل شركة

FREE COMPTA SARL
 AV.CADI AYAD & MAGNOLIAS
 IMMB.ABA SOFIANE 3° ETAGE

 N°17 ، 90020، TANGER
MAROC

 SERVICIOS DEL
MEDITERRANEO شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة)في طور 
 لتصفية(

وعنو ن مقرها  إلجتماعي ز وية 
شارع  لقا�سي عياد زيقة مكنوليس 
إقامة  با سفيان  لطابق 3 رقم 17 - 

90000 طنجة  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.88999
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تقرر   2021 يناير   13 في   ملؤرخ 
ذ ت  ملسؤولية  شركة  حل 
 SERVICIOS DEL  ملحدودة 
رأسمالها  مبلغ    MEDITERRANEO
مقرها  وعنو ن  درهم   100.000
عياد  شارع  لقا�سي  ز وية   إلجتماعي 
سفيان  إقامة  با  مكنوليس  زيقة 
طنجة   90000  -  17 رقم   3  لطابق 
مز ولة  عدم   :  1 يتيجة   ملغرب 

 لنشاط.
ز وية  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
مكنوليس  زيقة  عياد  شارع  لقا�سي 
إقامة  با سفيان  لطابق 3 رقم 17 - 

90000 طنجة  ملغرب. 
و عين:

و   EL MEHDI  JABER  لسيد)ة( 
 HAY BENIRANE 1 RUE عنو يه) ( 
طنجة  ملغرب   55 N° 3 90000

كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
مارس   09 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 2300.

1217I

FIDORO MULTI-SERVICES

EVOSUD
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FIDORO MULTI-SERVICES
 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA ،

73000، DAKHLA MAROC
EVOSUD شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع 
 لطاح، تجزئة رقم 3133،  لد خلة. 

- 73000  لد خلة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

18073

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقايون  تم   2021 مارس   30

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.EVOSUD

جميع   : بإيجاز  غرض  لشركة 

و لهندسة  ملديية،  أشغا1  لبناء 

عامة،  تجارة  مختلفة،  أشغا1 

 ستير د وتصدير..

شارع   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

3133،  لد خلة.  رقم  تجزئة   لطاح، 

- 73000  لد خلة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : بوغايم  حمزة   لسيد 

حصة بقيمة 100,00 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  بوغايم  حمزة   لسيد 

 لرشيدية 52200  لرشيدية  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو يه) (  بوغايم  حمزة   لسيد 

 لرشيدية 52200  لرشيدية  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 30 بتاريخ  بو دي  لدهب    البتد ئية 

أبريل 2021 تحت رقم 716.

1218I

FISCALITY CONSULTING CENTER

CENTRE LADANE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 FISCALITY CONSULTING

CENTER

 AV  PRINCE MY ABDELLAH

 AHLAM B IMM 38  3EME

 ETAGE  APPT 13 MARRAKECH

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc

CENTRE LADANE شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع 

محمد 6 ،إقامة مريم ، مبنى رقم 

1 ، شقة رقم 20 ،  لطابق  ألو1 ، 

مر كش - 10000 مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

115017

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 ماي   07

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.CENTRE LADANE
صالون   : بإيجاز  غرض  لشركة 

لتجميل

مستحضر ت  وتوزيع  بيع 

 لتجميل.

شارع   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

رقم  مبنى   ، مريم  ،إقامة   6 محمد 

 ، ،  لطابق  ألو1   20 رقم  شقة   ،  1

مر كش - 10000 مر كش  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
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 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

لكريمي  فاطمة  لزهر ء   لسيدة 

درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

لكريمي  فاطمة  لزهر ء   لسيدة 

رقم  تجزئة  لزرقطوني  عنو يه) ( 

 10000 مر كش  177  ملحاميد 

مر كش  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

لكريمي  فاطمة  لزهر ء   لسيدة 

رقم  تجزئة  لزرقطوني  عنو يه) ( 

 10000 مر كش  177  ملحاميد 

مر كش  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   19 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 121163.

1219I

aice compta

ZISKANE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

aice compta

 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc

ZISKANE شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 21 شارع 

بعلبك  )    شارع إبينا1( حي  أللز س 

لورين - 20120  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

503687

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 مارس   18

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.ZISKANE
:  لترويج  بإيجاز  غرض  لشركة 

 لعقاري.
عنو ن  ملقر  الجتماعي : 21 شارع 
بعلبك  )    شارع إبينا1( حي  أللز س 

لورين - 20120  لبيضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد عال1 زويال :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 15 عنو يه) (  زويال  عال1   لسيد 
تجزئة حد ئق الكورييش  يفا 20170 

 لبيضاء   ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 15 عنو يه) (  زويال  عال1   لسيد 
تجزئة حد ئق الكورييش  يفا 20170 

 لبيضاء   ملغرر
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 20 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 778995.
1250I

 ئتمايية فيد كا، شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

MEDREJ TRANS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسما1  لشركة

 ئتمايية فيد كا، شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

شارع  لعركوب رقم 7721-01 
صندوق  لبريد رقم 116، 73000، 

 لد خلة  ملغرب
MEDREJ TRANS شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي  لحي 

 لصناعي بقعة رقم 137-138   لحي 
 لصناعي بقعة رقم 138-137 

73000  لد خلة  ملغرب.

رفع رأسما1  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.15783

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

رفع  تم   2021 ماي   10 في   ملؤرخ 

قدره  بمبلغ  رأسما1  لشركة 

»100.000 درهم« أي من »100.000 

عن  درهم«   500.000« إلى  درهم« 

أو  أرباح  أو  إدماج  حتياطي    : طريق 

عالو ت إصد ر في رأس  ملا1.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 20 بتاريخ  بو دي  لدهب    البتد ئية 

ماي 2021 تحت رقم 827.

1251I

alfafisc sarl

PREFACO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

alfafisc sarl

 QUARTIER ADMINISTRATIF;

 Place des taxis Complexe dar

 taleb ouled teima Ouled Teima،

83350، OULED TEIMA MAROC

PREFACO شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي زيقة 

محمود درويش  لحي  ملحمدي  والد 

تايمة  - 83300  والد تايمة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

7755

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   26

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.PREFACO

إيتاج   : بإيجاز  غرض  لشركة 

وبيع  لكتل  لخرسايية:  وشر ء 

وحو ف  و ألرصفة  و أللو ح   لرو فد 

 لرصيف.
زيقة   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

درويش  لحي  ملحمدي  والد  محمود 

تايمة  - 83300  والد تايمة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

200 حصة    :  لسيد  ليزيد قيوح 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 200   : قيوح   عبد لرحيم   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 200   : قيوح   لسيد  لحسين 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 200   : قيوح  حسناء   لسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 MY GLOBAL  لشركة 

INVESTMENT :  200 حصة بقيمة 

100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد  ليزيد قيوح عنو يه) ( زيقة 

 النس حي  لقدس رقم 77  والد تايمة 

83300  والد تايمة  ملغرب.

قيوح   عبد لرحيم   لسيد 
حي  لقدس  زيقة  النس  عنو يه) ( 
83300  والد  تايمة  77  والد  رقم 

تايمة  ملغرب.

عنو يه) (  قيوح   لسيد  لحسين 
زيقة  النس حي  لقدس رقم 77  والد 

تايمة 83300  والد تايمة  ملغرب.

عنو يه) (  قيوح  حسناء   لسيدة 

فرنسا  10000 فرنسا  فرنسا .

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد منسيف لحسن عنو يه) ( 

فرنسا 10000 فرنسا  فرنسا

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 البتد ئية بتارود يت  بتاريخ 18 ماي 

2021 تحت رقم 127.

1252I
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خبرة   لشرق

BENYPHARMA
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة
خبرة   لشرق

19 شارع  لبكاي لهبيل  قامة رياض 
 ملدينة شقة رقم 3 بركان 19 شارع 
 لبكاي لهبيل  قامة رياض  ملدينة 
شقة رقم 3 بركان، 699، بركان 

 ملغرب
BENYPHARMA شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي منز1 
مساحته 60 متر مربع يحتوي على 
غرفتيين ومطبخ وحمام بالطابق 

 الو1 مع مر ب في  السفل مساحته 
60 متر مربع  لو قع بزيقة 336 حي 

 ملقاومة بركان - 63300 بركان 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
7793

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 ماي   01
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.BENYPHARMA
-  ستير د   : بإيجاز  غرض  لشركة 
و ملو د  جميع  ملنتجات  وتصدير 

 لصيداليية و لتجميلية.
منز1   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
على  يحتوي  مربع  متر   60 مساحته 
بالطابق  وحمام  ومطبخ  غرفتيين 
مساحته  في  السفل  مر ب  مع   الو1 
حي   336 بزيقة  مربع  لو قع  متر   60
بركان   63300  - بركان   ملقاومة 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 BENYPHARMA  لشركة 
درهم   100 بقيمة  حصة   :  1.000

للحصة .
 لسيد عبد  لصماد غنمي : 1000 

بقيمة 100 درهم.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
غنمي  عبد  لصماد   لسيد 
عنو يه) ( 05 زيقة  اليصار حي  المل 

بركان 63300 بركان  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
غنمي  عبد  لصماد   لسيد 
عنو يه) ( 05 زيقة  اليصار حي  المل 

بركان 63300 بركان  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   20 بتاريخ  ببركان    البتد ئية 

2021 تحت رقم 277/2021.
1253I

 BEPOLYCO  مكتب  لدر سات  ملتعدد  الستشار ت

ش م م

 STE LA KASBAH CINEMA
SARL  شركة قصبة السينما 

ش.م.م
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

مكتب  لدر سات  ملتعدد 
 الستشار ت  BEPOLYCO ش م م

رقم 110 حي  لحسني شارع موالي 
ورز ز ت   ،15000  ، ورز ز ت  رشيد 

 ملغرب
 STE LA KASBAH CINEMA
SARL  شركة قصبة  لسينما ش.م.م 

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
دو ر  مقرها  إلجتماعي  وعنو ن 
 17900  - تمنوكالت  مزكيطة   كدز  

ز كورة  ملغرب
ذ ت  ملسؤولية  شركة  تأسيس 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

3529

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   11

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 STE LA : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

شركة    KASBAH CINEMA SARL

قصبة  لسينما ش.م.م.

 MAISON : غرض  لشركة بإيجاز

D’HÔTE  -قصبة سياحية .

دو ر   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

 17900  - تمنوكالت  مزكيطة   كدز  
ز كورة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 JEAN كوينو  جاك  جون   لسيد 

JACQUES GUINOT  :  850 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 150   : حيدة    لسيد  سماعيل 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 JEAN كوينو  جاك  جون   لسيد 

عنو يه) (      JACQUES GUINOT

 FRANCE N°06 IMPASSE DES

GOBELINS 91580 VILLENEUVE-

 SUR-AUVERS  01180

VILENEUVE  فرنسا.

 لسيد  سماعيل حيدة  عنو يه) ( 

مزكيطة   كدز  تمنوكالت   دو ر 
17900 ز كورة  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 JEAN كوينو  جاك  جون   لسيد 

عنو يه) (      JACQUES GUINOT

 FRANCE N°06 IMPASSE DES

GOBELINS 91580 VILLENEUVE-

 SUR-AUVERS  01180

VILENEUVE   ملغرب.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   06 بتاريخ  بز كورة    البتد ئية 

2021 تحت رقم 190.

1255I

 BEPOLYCO  مكتب  لدر سات  ملتعدد  الستشار ت

ش م م

 STE IRY SARL
شركة  ري ش.م.م

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

مكتب  لدر سات  ملتعدد 
 الستشار ت  BEPOLYCO ش م م
رقم 110 حي  لحسني شارع موالي 
رشيد ورز ز ت ، 15000، ورز ز ت 

 ملغرب
STE IRY SARL شركة  ري ش.م.م 

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 2211 

حي  لوحدة  - 15000 ورز ز ت 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
11503

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   20
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

IRY SARL شركة  ري ش.م.م.
بيع   : بإيجاز  غرض  لشركة 
-  الستير د  مستحضر ت  لتجميل 
بشكلها  لعام  و لتصدير-  لتجارة 

-بيع   ملنتوجات  ملحلية .
رقم   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
2211 حي  لوحدة  - 15000 ورز ز ت 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
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 لسيد معاد حافظي  :  250 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

 لسيد  يوب  لجديد :  250 حصة 
بقيمة 100 درهم للحصة .

 لسيدة فاطمة  لزهر ء  لو ورتي  :  
250 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 
250 حصة    : ويطي  يورة   لسيدة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو يه) (  حافظي   معاد   لسيد 
 52200 حي  لسالم  رفود    25 رقم 

 رفود  ملغرب.
عنو يه) (   لسيد  يوب  لجديد 
 VIA BARTOLOMEO COLLEONI
 N°31 ITALIE  21033  Via

.Bartolomeo Colleoni ITALIE
فاطمة  لزهر ء  لو ورتي    لسيدة 
 131 رقم  حي  لقدس  عنو يه) ( 

ورز ز ت 15000 ورز ز ت  ملغرب.
عنو يه) (  ويطي  يورة   لسيدة 
ورز ز ت   1006 رقم  كديف  حي  يت 

15000 ورز ز ت  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (   لسيد  يوب  لجديد 
 VIA BARTOLOMEO COLLEONI
 N°31 ITALIE  21033  Via

Bartolomeo Colleoni ITALIE
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   19 بتاريخ  بورز ز ت    البتد ئية 

2021 تحت رقم 539.

1256I

FIDUCIAIRE NAKHIL

 CENTRE MEDICAL DAR
SEHA

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE NAKHIL
  Imm. n° 60 Appt. n°1 Bd.

 Abdelkrim El Khattabi Gueliz -
 Marrakech ، 40000، marrakech

maroc

 CENTRE MEDICAL DAR SEHA
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي حي سيدي 
بلعباس باب تاغزوت  - 10000 

مر كش  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

111981
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   23
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.CENTRE MEDICAL DAR SEHA
 : بإيجاز  غرض  لشركة 
متعددة  جر حية  و  طبية  مصحة 

 لتخصصات.
عنو ن  ملقر  الجتماعي : حي سيدي 
 10000  - تاغزوت   باب  بلعباس 

مر كش  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيدة سامية إدري�سي  لقيطوني 
درهم   100 بقيمة  حصة   500   :

للحصة .
 500   :  لسيد عبد  لو حد حاجي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيدة سامية إدري�سي  لقيطوني 
عنو يه) ( قطاع 2 بلوك ك رقم 8 حي 

 لرياض 10100  لرباط  ملغرب.
حاجي  عبد  لو حد   لسيدة 
  116 رقم   2 أزلي  لجنوبي  عنو يه) ( 

10000 مر كش  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيدة سامية إدري�سي  لقيطوني 
عنو يه) ( قطاع 2 بلوك ك رقم 8 حي 

 لرياض 10100  لرباط  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   19 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 121136.
1258I

درعة  رشاد ت ش.م.م

MOYEN TRAVAUX
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسما1  لشركة

درعة  رشاد ت ش.م.م
 شارع محمد  لخامس صندوق بريد 

10 تصومعت، 15000، ورز ز ت 
 ملغرب

MOYEN TRAVAUX شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي  لحي 
 إلد ري مركز أكدز - 15900 ز كورة 

 ملغرب.
رفع رأسما1  لشركة

في  لسجل  لتجاري  رقم  لتقييد 
.3019

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تم   2021 أبريل   22 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسما1  لشركة  رفع 
»500.000 درهم« أي من »500.000 
عن  درهم«   1.000.000« إلى  درهم« 
أو  يقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.
تحيين  لقايون  ألسا�سي   *

للشركة.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   07 بتاريخ  بز كورة    البتد ئية 

2021 تحت رقم 193.
1259I

CASA COMPTES

 STE D'EXPLOITATION
 DES ETABLISSEMENTS

BOURNEIX
إعالن متعدد  لقر ر ت

CASA COMPTES
 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM
 4 BUREAU 10، 20390،
CASABLANCA MAROC

 STE D'EXPLOITATION DES

 ETABLISSEMENTS BOURNEIX

»شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مقرها  الجتماعي: 51، زيقة 

 بر هيم  لنخعي - -  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.31159

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 23 مارس 2021

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 

قر ر رقم 1:  لذي ينص على مايلي: 

-  إلحاطة علما بوفاة كل من  لشركاء 

وبيير  يحي طاهر  يحي لحسن،   لسيد 

بورييكس.

قر ر رقم 2:  لذي ينص على مايلي: 

حصص  ملتوفين  تحويل  قبو1   -

وبيير  يحي طاهر  يحي لحسن،   لسيد 

بورييكس.

قر ر رقم 3:  لذي ينص على مايلي: 

حصة   16 وهب  على  -  ملصادقة 

باتريك  طرف  لسيد  من   جتماعية 

 3 بحث  بورييكس،  كلود  لبيرت 
شاون  جيري  لفائدة  لسيد  حصص 

لفائدة  حصة  و13  بورييكس  يوهان 

 لسيد تييري مارك رفائيل بورييكس. 

قر ر رقم 1:  لذي ينص على مايلي: 

حصة   17 وهب  على  -  ملصادقة 

د ييا1  طرف  لسيد  من   جتماعية 

أالن جوليان بورييكس لفائدة  لسيد 

جيري شاون يوهان بورييكس.

على  ينص  5:  لذي  رقم  قر ر 
مايلي: -  ملصادقة عل تجديد  لقايون 

 ألسا�سي للشركة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

على  ينص  و7:  لذي   6 رقم  بند 

مايلي:

يتكون  لرأسما1  الجتماعي   

2000 حصة  جتماعية  من  للشركة 

للحصة  لو حدة  درهم   500 بقيمة 

على  لشكل  وممنوحة  محررة  كلها 

 لتالي:
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-عائلة يحي: 951 حصة -  لسيدة 
-  لسيدة  حصة   12 زينة:  عزيزي 
 لسعدية بنجدور: 7 حصص - عائلة 
بورييكس: 183 حصة -  لسيدة كاتي 
سعيدة  -  لسيدة  حصة   17 كاباي: 
جون  -  لسيد  حصة   125 بطاح: 
 375 بوريللي:  سير  لفونس  فر نسو  

حصة.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 17 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 778319.
1261I

TECO GEST SARLAU

LAMTOUBI PLATRE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

TECO GEST SARLAU
 N°15 Appt 7 GH 7 Opperation
 Erreda Oulfa CASABLANCA،

20202، CASABLANCA MAROC
LAMTOUBI PLATRE شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي 117 شارع 
 بن منير  قامة  لزرقاء  لطابق  الو1 

 لشقة رقم 2  ملعاريف - 20330 
 لد ر  لبيضاء  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
503227

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   30
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.LAMTOUBI PLATRE
أعما1   : بإيجاز  غرض  لشركة 

 لتجصيص.

وتركيب  لعلية  أعما1  لتطوير 
و لعز1  و لسقف  ملعلق  و لجبس 

وتبطين  لفو صل.
أعما1 أو إنشاء ت متنوعة.
مشتريات ومبيعات  لجص.

و لصياية  و لبناء   لديكور 
و لنظافة..

عنو ن  ملقر  الجتماعي : 117 شارع 
 بن منير  قامة  لزرقاء  لطابق  الو1 
 20330  - 2  ملعاريف  رقم   لشقة 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
عبد  لرحيم  ملتوبي   لسيد 
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عبد  لرحيم  ملتوبي   لسيد 
حمري  حارث  بولو  دو ر  عنو يه) ( 
 والد عزوز 27182  لنو صر  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 
ومو طن مسيري  لشركة:

عبد  لرحيم  ملتوبي   لسيد 
حمري  حارث  بولو  دو ر  عنو يه) ( 

 والد عزوز 27182  لنو صر  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 18 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 778156.
1262I

FIDU ALIMTYAZ

A.Y.K IMMO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

FIDU ALIMTYAZ
13َ زيقة ، عبد  لكريم بن جلون  

مكاتب أشرف،  مكتب  11  لطابق  
FES MAROC ،30000 ، 2  فاس

A.Y.K IMMO شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 751 
تجزئة  لقرويين طريق عين شقف ، 

فاس - 30000  فاس  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.55689

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تمت   2020 أكتوبر   19 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
خالد  لعزوزي  )ة(  تفويت  لسيد 

116 حصة  جتماعية من أصل 333 

)ة(   بر هيم  لفائدة   لسيد  حصة 

 لعزوزي بتاريخ 19 أكتوبر 2020.
خالد  لعزوزي  )ة(  تفويت  لسيد 

 333 أصل  من  حصة  جتماعية   17

)ة(  لزهرة   لفائدة   لسيد  حصة 

 لودغيري بتاريخ 19 أكتوبر 2020.
تفويت  لسيد )ة( ياسين  لعزوزي 

133 حصة  جتماعية من أصل 333 

)ة(  لزهرة   لفائدة   لسيد  حصة 

 لودغيري بتاريخ 19 أكتوبر 2020.

عبد  لو حد  )ة(  تفويت  لسيد 

من  حصة  جتماعية   31  لعزوزي 

)ة(   لفائدة   لسيد  331 حصة  أصل 

أكتوبر   19 بتاريخ   بر هيم  لعزوزي 

.2020

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني   

دجنبر   01 بتاريخ  بفاس    لتجارية 

2020 تحت رقم 3167.

1263I

fiduazizi

SMART S S T MAROC
إعالن متعدد  لقر ر ت

fiduazizi

شارع عمر  ملختار حي  لقدس شارع 

عمر  ملختار حي  لقدس، 7000، 

 لعيون  ملغرب

SMART S S T MAROC »شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد«

وعنو ن مقرها  الجتماعي: زيقة عبدة 
رقم 01 حي خط  لرملة 01  لعيون - 

70000  لعيون  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.23809

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
تم  تخاذ   2021 ماي   19 في   ملؤرخ 

 لقر ر ت  لتالية: 
على  ينص  2-1:  لذي  رقم  قر ر 
طرف  من  حصة   1000 بيع  مايلي: 
بويبكة  لى  لسيدة  فاطمة   لسيدة 

خيرة ملسفي.   
ملسفي  خيرة  تعيين  لسيدة   
كمسيرة للشركة  مع توقيعها  لوحيد 
في جميع  لعمليات  ملالية و  ملصرفية 

و  الد رية ملدة غير محدودة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
ينص  16-07-06:  لذي  رقم  بند 
على مايلي: بيع 1000 حصة من طرف 
بويبكة  لى  لسيدة  فاطمة   لسيدة 
خيرة ملسفي.                                       تعيين 
 لسيدة خيرة ملسفي كمسيرة للشركة  
جميع  في  توقيعها  لوحيد  مع 
 لعمليات  ملالية و  ملصرفية و  الد رية 

ملدة غير محدودة
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   20 بتاريخ  بالعيون    البتد ئية 

2021 تحت رقم 1562/2021.

1265I

FISCALITY CONSULTING CENTER

MAISON DE LA DATTE
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 FISCALITY CONSULTING
CENTER

 AV  PRINCE MY ABDELLAH
 AHLAM B IMM 38  3EME

 ETAGE  APPT 13 MARRAKECH
 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc
MAISON DE LA DATTE شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع 
محمد  لسادس  قامة مريم عمارة 1 
شقة رقم 20  لطابق  الو1 مر كش - 

10000 مر كش  ملغرب
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تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
115021

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 ماي   06
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.MAISON DE LA DATTE
غرض  لشركة بإيجاز : - ستير د و 

تصدير  لشوكوالتة و لتمر
- لحلوى و لحلويات

-  خد  متياز ت تجارية.
شارع   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
محمد  لسادس  قامة مريم عمارة 1 
شقة رقم 20  لطابق  الو1 مر كش - 

10000 مر كش  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : قرمودي  سلمى   لسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيدة سلمى قرمودي عنو يه) ( 
فندق  لفصو1  الربعة  شارع  ملنارة 
رياض رقم 03  لحي  لشتوي  10000 

مر كش  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيدة سلمى قرمودي عنو يه) ( 
فندق  لفصو1  الربعة  شارع  ملنارة 
رياض رقم 03  لحي  لشتوي  10000 

مر كش  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   19 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 121165.

1267I

A&O

ELFAKIR LOCATION
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تغيير تسمية  لشركة

A&O

 AVENUE MERS SULTAN ، 26

20250،  لد ر  لبيضاء  ملغرب

ELFAKIR LOCATION شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  الجتماعي 6 زيقة 

طان  لطابق 2 بنجدية - 20130 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.

تغيير تسمية  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

177037

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

تغيير  تم   2021 أبريل   12 في   ملؤرخ 

 ELFAKIR« من  تسمية  لشركة 

 EL FAKIR« إلى   »LOCATION

. »INVEST

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 03 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 776697.

1268I

 ئتمايية فيد كا، شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

ORO SAND INVEST
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسما1  لشركة

 ئتمايية فيد كا، شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

شارع  لعركوب رقم 7721-01 

صندوق  لبريد رقم 116، 73000، 

 لد خلة  ملغرب

ORO SAND INVEST شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع 

حبوها بن  لسود ني رقم 82 - 

73000  لد خلة  ملغرب.
رفع رأسما1  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.11973

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

رفع  تم   2021 ماي   12 في   ملؤرخ 

قدره  بمبلغ  رأسما1  لشركة 

من  أي  درهم«   1.900.000«

 2.000.000« إلى  درهم«   100.000«

حصص  تقديم    : طريق  عن  درهم« 

يقدية أو عينية.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 20 بتاريخ  بو دي  لدهب    البتد ئية 

ماي 2021 تحت رقم 828.

1270I

GLOBE FIDUCIAIRE

DELI CORNER
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

GLOBE FIDUCIAIRE

11  شارع  لزرقطوني  لطابق 9 رقم 

18 ، 20100،  لد ر  لبيضاء  ملغرب

DELI CORNER شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 7 زيقة 

عين  لعاطي  ملثلث  لذهبي  لد ر 

 لبيضاء - 20000  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.

تحويل   ملقر  الجتماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.393215

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

2021 تم  تحويل   30 أبريل   ملؤرخ في 

 ملقر  الجتماعي  لحالي للشركة من »7 

زيقة عين  لعاطي  ملثلث  لذهبي  لد ر 

20000  لد ر  لبيضاء   -  لبيضاء 

 ملغرب« إلى »8 عمارة 12 إقامة وسام 

معاريف  لد ر  لبيضاء - 20000  لد ر 

 لبيضاء   ملغرب«.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 21 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 779223.

1271I

XTREME BOAT

XTREME BOAT
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

XTREME BOAT
18  قامة جسر شارع باستور  

 لطابق 1 طنجة، 90000، طنجة 

 ملغرب

XTREME BOAT شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 18 هقامة 
جيسر  لطابق 1 شارع باستور  

طنجة 90000 طنجة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

116537

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   28

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.XTREME BOAT

 : بإيجاز  غرض  لشركة 

 TRANSPORT TOURISTIQUE

.MARITIME

عنو ن  ملقر  الجتماعي : 18 هقامة 

جيسر  لطابق 1 شارع باستور  طنجة 

90000 طنجة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لسيد هشام  لشنتوف 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
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 لسيد هشام  لشنتوف عنو يه) ( 
18  قامة جسر شارع باستور 90000 

طنجة  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد هشام  لشنتوف عنو يه) ( 
18  قامة جسر شارع باستور 90000 

طنجة  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   19 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 212191.

1272I

KARIM GROUPE MAROC SARL AU

DAHABIA GROS SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 KARIM GROUPE MAROC SARL
AU

 PASSAGE ABOU BAKER AL
 KADIRI, GALERIE BENACHER
 N°5, SALA AL JADIDA, SALE ،

11000، SALE MAROC
DAHABIA GROS SARL شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي دو ر 

برينيس  والد غايم صباح صخير ت - 
11100 صخير ت  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
133079

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   16
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.DAHABIA GROS SARL
غرض  لشركة بإيجاز : بيع و شر ء 
دو ر   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
برينيس  والد غايم صباح صخير ت - 

11100 صخير ت  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة : 99 سنة .

 500.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد  يت منصور عبد  للطيف 
درهم   5.000 بقيمة  حصة   25   :

للحصة .
 لسيد  يت منصور عبد هللا :  25 

حصة بقيمة 5.000 درهم للحصة .
 لسيد  يت منصور مصطفى :  25 

حصة بقيمة 5.000 درهم للحصة .
 25   : خالد  ملسعودي   لسيد 

حصة بقيمة 5.000 درهم للحصة .
 لسيد  يت منصور عبد  للطيف : 

25 بقيمة 5.000 درهم.
 لسيد  يت منصور عبد هللا : 25 

بقيمة 5.000 درهم.
 لسيد  يت منصور مصطفى : 25 

بقيمة 5.000 درهم.
 25  : خالد  ملسعودي   لسيد 

بقيمة 5.000 درهم.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد  يت منصور عبد  للطيف 
 69 رقم  دهبية  تجزئة  عنو يه) ( 

صخير ت 11100 صخير ت  ملغرب.
هللا  عبد  منصور   لسيد  يت 
 69 رقم  دهبية  تجزئة  عنو يه) ( 

صخير ت 11100 صخير ت  ملغرب.
مصطفى  منصور   لسيد  يت 
 67 عمارة  دهبية   تجزئة  عنو يه) ( 
صخير ت   11100 صخير ت   1 رقم 

 ملغرب.
 لسيد خالد  ملسعودي عنو يه) ( 
سال  وركان  زيقة  شيخ  ملفضل  حي 

11100 سال  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد  يت منصور عبد  للطيف 
 69 رقم  دهبية  تجزئة  عنو يه) ( 

صخير ت 11100 صخير ت  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   19 بتاريخ  بتمارة    البتد ئية 

.D5689 2021 تحت رقم

1273I

FISCALITY CONSULTING CENTER

PHARMASECUR TRADING
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 FISCALITY CONSULTING

CENTER

 AV  PRINCE MY ABDELLAH

 AHLAM B IMM 38  3EME

 ETAGE  APPT 13 MARRAKECH

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc

 PHARMASECUR TRADING

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي محل رقم 

10 ، إقامة جنان علي 2 ، شارع 

 لوحدة ، مر كش - 10000 مر كش 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

115019

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقايون  تم   2021 ماي   06

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.PHARMASECUR TRADING

:  ستير د  بإيجاز  غرض  لشركة 

وتسويق  ألجهزة  وتوزيع  وتصدير 

ومستحضر ت  لتجميل   لطبية 

و ملنتجات  لطبية  ملساعدة.

محل   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

رقم 10 ، إقامة جنان علي 2 ، شارع 

مر كش   10000  - مر كش   ،  لوحدة 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  : عبد  لخالق  لصيحي   لسيد 

500 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 

 500   : حسيني  هللا  عبد   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عبد  لخالق  لصيحي   لسيد 

عنو يه) ( عمارة  لجوكند  زيقة خالد 

 10000 26,مر كش  شقة  بن  لوليد 

مر كش  ملغرب.

 لسيد عبد هللا حسيني عنو يه) (   

 3 31  لشقة  د  عمارة  يجد  إقامة 

مر كش 10000 مر كش  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عبد  لخالق  لصيحي   لسيد 

بن  زيقة   عمارة  لجوكند   عنو يه) ( 

 10000 26,مر كش  شقة   لوليد 

مر كش  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   19 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 121161.

1271I

cabinet aux services des affaires

OVERMOROCCO 4*4 
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

قفل  لتصفية

cabinet aux services des affaires

 n° 99 rue my lhassan 1er

 etage erfoud ، 52200، erfoud

MAROC

 overmorocco 1*1 شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي : قصر 

هبيبات ع ص ز  رفود - 52200 

 رفود  ملغرب.

قفل  لتصفية

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.10167
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قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
حل   تقرر   2021 ماي   21 في   ملؤرخ 
ذ ت  شركة   overmorocco 1*1
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 
 90.000 رأسمالها  مبلغ   لوحيد 
درهم وعنو ن مقرها  إلجتماعي قصر 
هبيبات ع ص ز  رفود - 52200  رفود 
مز ولة  عن  لتوقف  يتيجة   ملغرب 

 ملهنة.
و عين:

و  وتمرت  مبارك    لسيد)ة( 
 52200 حي  لنهضة  رفود  عنو يه) ( 

 رفود  ملغرب كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 
قصر  وفي   2021 ماي   17 بتاريخ 
هبيبات ع ص ز  رفود - 52200  رفود 

 ملغرب.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 البتد ئية بالرشيدية  بتاريخ 20 ماي 

2021 تحت رقم 233/2021.

1275I

FIDUGRA

 IMMINO SERVICE
TRANSPORT

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

FIDUGRA
شارع محمد  لخامس عمارة  منار 
رقم 21  لطابق  لثالث  يزكان ، 

86150،  كادير  ملغرب
  IMMINO SERVICE TRANSPORT

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي  لطابق 
 لثالث  لرقم 331  قامة  السرة 

عمارة 8 حي  لهدى - 80070  كادير  
 ملغرب 

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
17509

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 مارس   31
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 
 IMMINO SERVICE TRANSPORT
يقل   )1  : بإيجاز  غرض  لشركة 

 لبضائع  لصالح  لغير.
2( يقل  المتعة  لغير  ملصحوبة. .

:  لطابق  عنو ن  ملقر  الجتماعي 
331  قامة  السرة   لثالث  لرقم 
80070  كادير    - حي  لهدى   8 عمارة 

 ملغرب .
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
رأسما1  لشركة:   مبلغ 

100.000,00 درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد  ورير  حمد  :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 500   : عبدهللا   مسود   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو يه) (   لسيد  حمد  ورير  

 سباييا 11071 سيفيل   سباييا.
 لسيد عبد هللا مسود  عنو يه) ( 

 ملاييا  79576 رهين   ملاييا .
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (   لسيد  حمد  ورير  

 سباييا 11071 سيفيل  سباييا
 لسيد عبد هللا مسود  عنو يه) ( 

 ملاييا 79576 رهين  ملاييا
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   20 بتاريخ  باكادير    لتجارية 

2021 تحت رقم 99631.
1276I

CONSEIL & BUSINESS MARRAKECH

Sté »BUILD HAOUZ« SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

رفع رأسما1  لشركة

 CONSEIL & BUSINESS
MARRAKECH

شقة رقم 01  ملسيرة 1, »س« رقم 
32 ، 10000، مر كش  ملغرب

 Sté »BUILD HAOUZ« SARL

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي دو ر 

أمكدو1 جماعة ثالث ييعقوب 

د ئرة  سني  لحوز - 12050 مر كش 

 ملغرب.
رفع رأسما1  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.112921

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

رفع  تم   2021 ماي   03 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسما1  لشركة 

»100.000 درهم« أي من »100.000 

عن  درهم«   500.000« إلى  درهم« 

أو  يقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   19 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 121160.

1277I

CASA COMPTES

KIT MED SLAOUI ET CIE
إعالن متعدد  لقر ر ت

CASA COMPTES

 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM

 4 BUREAU 10، 20390،

CASABLANCA MAROC

KIT MED SLAOUI ET CIE »شركة 

ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مقرها  الجتماعي: 33 زيقة 

لحسن  لعرجون - -  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.89693

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 19 أبريل 2021

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 

قر ر رقم 1:  لذي ينص على مايلي: 

من  حصة  جتماعية   1000 وهب   -
جاد  لسالوي  محمد   لطرف  لسيد 

سيليا  أخته  آلنسة  لفائدة  حمدة 

 لسالوي حمدة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

على  ينص  و7:  لذي   6 رقم  بند 

يتكون  لرأسما1  الجتماعي   - مايلي: 

محررة  كلها  حصة،   15000 من 

- لسيد  على  لشكل  لتالي:  وموزعة 

محمد كميل  لسالوي حمدة: 13000 
مريم  لسالوي  ليليا  - آلنسة  حصة 

سيليا  - آلنسة  حصة   1000 حمدة: 

 لسالوي حمدة: 1000 حصة.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 11 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 777911.

1278I

CRB CONSEIL

MANZILI
إعالن متعدد  لقر ر ت

CRB CONSEIL

حي  لهناء شارع  بن سينا رقم 211 ، 

20280،  لد ر  لبيضاء  ملغرب

MANZILI »شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة«

وعنو ن مقرها  الجتماعي: 1، شارع 

مصطفى  ملهد وي،  لد ر لبيضاء - 

20000  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.91297

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 29 يناير 2015

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 

قر ر رقم 1:  لذي ينص على مايلي: 

هبة لحصص إجتماعية

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

بند رقم 7:  لذي ينص على مايلي: 

إعادة  مع  ما1  لشركة  رأس  تكوين 

تقسيم  ألسهم 

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 18 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

دجنبر 2020 تحت رقم 758101.

1279I
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ADVISORY PARTNERS

 AFRICA GROWTH CAPITAL
PARTNERS

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تأسيس شركة

ADVISORY PARTNERS
 Bd Abdelmoumen ,165

 Quartier des Hôpitaux Imm A
 1ER étage Casablanca ، 20160،

Casablanca Maroc
 AFRICA GROWTH 100.000

PARTNERS شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي  7 زيقة 
سبتة  قامة ر مي  لطابق  لتاني 
مكتب رقم 8   لد ر لبيضاء  - 
20200   لد ر لبيضاء   ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

503559
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 ماي   17
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 
 AFRICA GROWTH 100.000

.PARTNERS
 •  : بإيجاز  غرض  لشركة 

 الستحو ذ على حصة.
بعمليات  •  ألنشطة  ملتعلقة 

 الستحو ذ و اليدماج  لتجارية ،
جمع  ألمو 1  في  دعم  لشركات   •

للتمويل ،
عمليات  لدر سة  جميع   •
و لسمسرة  و لوساطة  و لتمثيل 
و لعموالت  ملتعلقة  في  لشحنات 

باملجاالت  ملذكورة أعاله.
• جميع  ملعامالت  ملتعلقة بشكل 
باالستحو ذ  مباشر  غير  أو  مباشر 
على  ألسهم أو  الكتتاب أو  لشر ء أو 
 ، من  ألشكا1  شكل  بأي   ،  لتباد1 
أو  ألصو1  أو  لشهرة  لألور ق  ملالية 

غيرها  أو  غير  مللموسة  أو   مللموسة 

من  ملمتلكات  ملنقولة أو غير  ملنقولة 

، من أي يوع كايت ، في أي شركة أو 

عمل في أي مجا1 أو قطاع نشاط على 

 إلطالق ؛

•  الستحو ذ على حصة أو مصلحة 

بأي شكل من  ألشكا1 في أي شركة أو 

شركة أو مؤسسة أو عمل تجاري ذي 

غرض مماثل أو مكمل أو ذي صلة ؛

جميع  لعمليات  عامة  وبصفة   •

و ملالية  و لتجارية   لصناعية 

تتعلق  قد  و لعقارية  لتي  و ملنقولة 

بشكل مباشر أو غير مباشر باألشياء 

تسهل  قد  أو  لتي  أعاله   ملذكورة 

تطبيقها أو تطويرها..
زيقة   7   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

ر مي  لطابق  لتاني  سبتة  قامة 

مكتب رقم 8   لد ر لبيضاء  - 20200  

 لد ر لبيضاء   ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد   بدر  كركون  :  250 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

  : جود ت  عبد  لرحمان   لسيد 

250 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 

 لسيد  يوسف بوعبيدي يوسف :  

250 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 

  : عبد  للطيف  ستيتو   لسيد 

250 حصة بقيمة 100 درهم للحصة 

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (   بدر  كركون    لسيد 
 21 شقة   169 1رقم  زيقة   مازوال 

حي  لحسني   سعادة   قامة  ملنزه 

20200   لد ر لبيضاء   ملغرب.

جود ت  عبد  لرحمان   لسيد 
رقم  زيقة3  حي  لحد وية  عنو يه) ( 

13  20200   لد ر لبيضاء   ملغرب.

بوعبيدي يوسف   لسيد  يوسف 

  13 س  م  عنو يه) (  قامة  المان 
بالد ر  لبيضاء  رقم8   101 عمارة 

20200   لد ر لبيضاء   ملغرب.

عبد  للطيف  ستيتو   لسيد 
زيقة  بو ملحاسين   19 عنو يه) ( 
  20200 6  ملعاريف  شقة   لرويانى 

 لد ر لبيضاء   ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
بوعبيدي يوسف   لسيد  يوسف 
  13 س  م  عنو يه) (  قامة  المان 
بالد ر  لبيضاء  رقم8   101 عمارة 

20200  لد ر  لبيضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 17 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 779035.

1280I

CASA COMPTES

ANS BROKERS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
رفع رأسما1  لشركة

CASA COMPTES
 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM
 4 BUREAU 10، 20390،
CASABLANCA MAROC

ANS BROKERS شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي 202 شارع 
عبد  ملومن  لطابق  لسفلي رقم 5 - 

20360  لد ر  لبيضاء  ملغرب.
رفع رأسما1  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.165965

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تم   2021 أبريل   11 في   ملؤرخ 
قدره  بمبلغ  رأسما1  لشركة  رفع 
»100.000 درهم« أي من »100.000 
عن  درهم«   200.000« إلى  درهم« 
أو  يقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 20 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 779007.

1281I

orient compt

SORAYA›S NAILS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

orient compt

 rue fes app N°2 OUJDA ، 105

60000، OUJDA MAROC

SORAYA›S NAILS شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي ملتقى 

شارع  لدرفوفي وزيقة  حفير  لطابق 

1  لشقة 103 - 60000 وجدة  

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

36119

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2020 أكتوبر   11

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.SORAYA’S NAILS

مركز   : بإيجاز  غرض  لشركة 

 لتجميل.

ملتقى   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

شارع  لدرفوفي وزيقة  حفير  لطابق 1 

 لشقة 103 - 60000 وجدة   ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : كوثر   لسيدة  ملضمض 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

  : منصورية  بنمنصور   لسيدة 

500 حصة بقيمة 500 درهم للحصة 

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيدة  ملضمض كوثر عنو يه) ( 

جبل  بن  معاذ  زيقة  توفيق  تجزئة 
رقم66 60000 وجدة   ملغرب.
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منصورية  بنمنصور   لسيدة 

عنو يه) ( تجزئة توفيق زيقة معاذ بن 

جبل رقم66 60000 وجدة   ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو يه) (  كوثر   لسيد  ملضمض 

جبل  بن  معاذ  زيقة  توفيق  تجزئة 
رقم66 60000 وجدة   ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

دجنبر   11 بتاريخ  بوجدة    لتجارية 

2020 تحت رقم 2921.

1282I

 ئتمايية  لشريفي مبارك

Ste FTUSA  فتوسا
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

 ئتمايية  لشريفي مبارك

حي  لرجافاهلل بلوك س  لزيقة 05 
رقم 03 كلميم ، 81000، كلميم 

 ملعرب

فتوسا  Ste FTUSA شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي تجزئة 

 لوفاق - 81000 كلميم  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

3115

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 مارس   17

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 إلقتضاء بمختصر تسميتها : فتوسا  

.Ste FTUSA

:  الشغا1  بإيجاز  غرض  لشركة 

 ملختلفة  و  لبناء.

بيع لو زم  ملكاتب.

تجزئة   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

 لوفاق - 81000 كلميم  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : بوجناح  حسنا   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  بوجناح  حسنا   لسيد 

بوبنا تويزكي 81006  سا  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو يه) (  بوجناح  حسنا   لسيد 

بوبنا تويزكي 81006  سا  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

أبريل   06 بتاريخ  بكلميم    البتد ئية 

2021 تحت رقم 139.

1283I

شركة  بسازو

SOCIETE IBSAZO
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

شركة  بسازو

تجزئة لطيفة رقم 98 أوالد  لطيب 

فاس ، 31000، فاس  ملغرب

SOCIETE IBSAZO  شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي تجزئة 

لطيفة رقم 98 أوالد  لطيب فاس 

فاس 31000 فاس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

67881

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   01

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. SOCIETE IBSAZO

:  ألشغا1  بإيجاز  غرض  لشركة 

 ملختلفة..

تجزئة   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

فاس  أوالد  لطيب   98 رقم  لطيفة 

فاس 31000 فاس  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 90.000 رأسما1  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 300   : زهير  لبوطالبي    لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 لسيد سعد بنحمزة  :  300 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 300   : مهدي  أبو  بر هيم   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  زهير  لبوطالبي    لسيد 

1 حي سيدي  لهادي  236 زيقة  برقم 

زو غة فاس 31000 فاس  ملغرب.

عنو يه) (  بنحمزة   سعد   لسيد 

17 شقة 8 تجزئة موالي  دريس ثغات 

فاس 31000 فاس  ملغرب.

 لسيد بر هيم أبو مهدي عنو يه) ( 

 1 تالينيد د  زيقة  شارع  السماعيلية 

فاس 31000 فاس  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو يه) (  زهير  لبوطالبي    لسيد 

1 حي سيدي  لهادي  236 زيقة  برقم 

زو غة فاس 31000 فاس  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 لتجارية بفاس  بتاريخ 19 ماي 2021 

تحت رقم 2105.

1281I

FIDUCIAL AUDIT D’ORIENT

 TRAVEL 48 (EX DISTANCE
)SANS LIMITE

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
تفويت حصص

FIDUCIAL AUDIT D›ORIENT
 angle BOULEVARD

 MOURABITINE ET RUE ZIANI
 IMM BARHDADI  1EME ETG
NR19، 63050، وجدة  ملغرب

 TRAVEL 18 (EX DISTANCE SANS
LIMITE( شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
 HAY وعنو ن مقرها  إلجتماعي

 ENNAHDA RUE C 03 N° 09 -
.60050 OUJDA MAROC

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.33063
بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
تمت   2021 أبريل   15 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :
 OUALID  EL )ة(  تفويت  لسيد 
MEDIOUNI 500 حصة  جتماعية 
لفائدة   حصة   1.000 أصل  من 
 11 بتاريخ   AZIZ  SALHI )ة(   لسيد 

ماي 2021.
 MUSTAPHA )ة(  تفويت  لسيد 
حصة   OUHAMMOU 500
حصة   1.000 أصل  من   جتماعية 
 AZIZ  SALHI )ة(  لفائدة   لسيد 

بتاريخ 11 ماي 2021.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني   
ماي   17 بتاريخ  بوجدة    لتجارية 

2021 تحت رقم 1797.

1285I

Cabinet LAMRINI HADI

G AZAAR SERVICE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

Cabinet LAMRINI HADI
18,شارع إبن سينا  لناضور ، 

62000،  لناضور  ملغرب
 G AZAAR SERVICE
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شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي 78 سكتور 

2 حي عاريض - 62020  لناظور 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

22181

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 ماي   05

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 G  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.AZAAR SERVICE

:  ألشغا1  بإيجاز  غرض  لشركة 

 ; تزويد  لبضائع   ; للبناء   ملختلفة 

 لتوزيع.

 78  : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

 62020  - عاريض  حي   2 سكتور 

 لناظور  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد  ألزعر أحمد :  500 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   : سمية   لسيدة  رمضان 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  أحمد   لسيد  ألزعر 
 31 رقم   111 شارع   02 عاريض  حي 

62020  لناظور  ملغرب.

 لسيدة  رمضان سمية عنو يه) ( 
 62020  75 رقم   02 عاريض  حي 

 لناظور  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو يه) (  أحمد   لسيد  ألزعر 
 31 رقم   111 شارع   02 عاريض  حي 

62020  لناظور  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   20 بتاريخ  بالناضور    البتد ئية 

2021 تحت رقم 1011.

1287I

RIDOM TRANS SARL

RIDOM TRANS SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

RIDOM TRANS SARL

إقامة  لعزيزة شارع  ململكة  لعربية 

 لسعودية  لطابق 3  لرقم 20 

طنجة ، 90000، طنجة  ملغرب

RIDOM TRANS SARL شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي إقامة 

 لعزيزة شارع  ململكة  لعربية 

 لسعودية  لطابق 3  لرقم 20 

طنجة - 90000 طنجة  ملغرب

ذ ت  ملسؤولية  شركة  تأسيس 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

116303

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   19

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.RIDOM TRANS SARL

:  لنقل  بإيجاز  غرض  لشركة 

عن  ييابة  للبضائع  و لدولي   ملحلي 

 لغير.

إقامة   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

شارع  ململكة  لعربية   لعزيزة 

 لسعودية  لطابق 3  لرقم 20 طنجة 

- 90000 طنجة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : رضو ن  ملصو ري   لسيد 
حصة بقيمة 50.000 درهم للحصة .

 500   : عمر  لبوزضو�سي   لسيد 
حصة بقيمة 50.000 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
رضو ن  ملصو ري   لسيد 
عنو يه) ( حي  لوردة 2 زيقة 6 رقم 1 

طنجة 90000 طنجة  ملغرب.
عمر  لبوزضو�سي   لسيد 
عنو يه) ( حي  لزر يب زيقة 27 رقم 9 

طنجة 90000 طنجة  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
رضو ن  ملصو ري   لسيد 
عنو يه) ( حي  لوردة 2 زيقة 6 رقم 1 

طنجة 90000 طنجة  ملغرب
عمر  لبوزضو�سي   لسيد 
عنو يه) ( حي  لزر يب زيقة 27 رقم 9 

طنجة 90000 طنجة  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   10 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 212277.

1288I

CASA COMPTES

DIVA AMEUBLEMENT
إعالن متعدد  لقر ر ت

CASA COMPTES
 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM
 4 BUREAU 10، 20390،
CASABLANCA MAROC

DIVA AMEUBLEMENT »شركة 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد«
وعنو ن مقرها  الجتماعي: 7 شارع 
 لجيش  مللكي - -  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب.
»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 
.111753

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
تم  تخاذ   2020 دجنبر   23 في   ملؤرخ 

 لقر ر ت  لتالية: 

قر ر رقم 1:  لذي ينص على مايلي: 

- توسيع صالحيات  ملسير

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

بند رقم 12:  لذي ينص على مايلي: 

وتبديل  وشر ء  بيع   - مهام  ملسير:   -

وغير  وكر ء  ملمتلكات  ملنقولة  ورهن 

 ملنقولة.-  لباقي دون تغيير.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 20 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 779009.

1289I

سفيان  لحجام

BANKO TOUR
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

سفيان  لحجام

رقم 371   لحسنى  ملحاميد مر كش 

، 10000، مر كش  ملغرب

BANKO TOUR شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي تجزئة 

 لكرم  ملحل رقم 610 طريق  سفي 

مر كش  ملغرب 10000 مر كش 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

111127

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   02

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.BANKO TOUR
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-إصالح   : بإيجاز  غرض  لشركة 
و ملعد ت  على  آلالت   لعمل 

 مليكاييكية
-عمل  ملخرطة  ملعديية .

تجزئة   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
طريق  سفي   610 رقم   لكرم  ملحل 
مر كش   10000 مر كش  ملغرب 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد عبد  لحق  لعي�سي :  1.000 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عبد  لحق  لعي�سي   لسيد 
رقم  تجزئة  لكرم  ملحل  عنو يه) ( 
 10000 مر كش  طريق  سفي   577

مر كش  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عبد  لحق  لعي�سي   لسيد 
رقم  تجزئة  لكرم  ملحل  عنو يه) ( 
 1000 مر كش  طريق  سفي   577

مر كش  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
أبريل   22 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 123331.

1290I

 ئتمايية  لشريفي مبارك

 دوكار ملتي سيرفيس 

 Ste IDOUKAR MULTI
SERVICES

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

 ئتمايية  لشريفي مبارك
حي  لرجافاهلل بلوك س  لزيقة 05 
رقم 03 كلميم ، 81000، كلميم 

 ملعرب
 Ste IDOUKAR دوكار ملتي سيرفيس 

 MULTI SERVICES
شركة ذ ت مسؤولية محدودة

 ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي مركز 
تيموالي  زد ر  - 81053 كلميم 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
3187

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   30
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
:  دوكار   إلقتضاء بمختصر تسميتها 
 Ste IDOUKAR سيرفيس  ملتي 

.MULTI SERVICES
مقاولة   : بإيجاز  غرض  لشركة 

لنقل  لبضائع
 الشغا1  ملختلفة لو  لبناء

بيع لو زم  ملكاتب بالتقسيط.
مركز   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
كلميم   81053  - تيموالي  زد ر  

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : كر مي  لبشير    لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
500 حصة    : عمر   لسيد  دوبها 

بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو يه) (  كر مي  لبشير   لسيد 
بدو ر  يامر  مسر   فر ن  الطلس 

 لصغير  81102 كلميم  ملغرب.
 لسيد  دوبها عمر عنو يه) ( بدو ر 
 د  لحوست  د وشقر   فر ن  الطلس 
كلميم   81102 كلميم.   لصغير 

 ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد  دوبها عمر عنو يه) ( بدو ر 

 د  لحوست  د وشقر   فر ن  الطلس 

 لصغير  81102 كلميم  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   10 بتاريخ  بكلميم    البتد ئية 

2021 تحت رقم 189.

1291I

 ئتمايية بيان حنان

DAKHAMA BOIS
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

قفل  لتصفية

 ئتمايية بيان حنان

عرصة ملعاش طريق  ملستودع 

 لبلدي رقم 117 مر كش ، 10000، 

مر كش مر كش

DAKHAMA BOIS شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي :  لحي 

 لصناعي رقم 106 سيدي يوسف 

بن علي مر كش مر كش 10000 

مر كش  ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.53623

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

حل  تقرر   2021 مارس   29 في   ملؤرخ 

ذ ت  شركة   DAKHAMA BOIS

رأسمالها  مبلغ   ملسؤولية  ملحدودة 

مقرها  وعنو ن  درهم   200.000

 106 رقم   إلجتماعي  لحي  لصناعي 

مر كش  علي  بن  يوسف  سيدي 

مر كش  ملغرب   10000 مر كش 

يتيجة لعدم  ملردودية وتوقف  لعمل 

نهائيا.

و عين:

و  محمد   لضخامة   لسيد)ة( 
 322 3رقم  سيبع  تجزءة  عنو يه) ( 

سيبع مر كش 10000 مر كش  ملغرب 

كمصفي )ة( للشركة.

و  هدى   لضخامة   لسيد)ة( 

 106 رقم  عنو يه) (  لحي  لصناعي 

سيبع مر كش 10000 مر كش  ملغرب 

كمصفي )ة( للشركة.

و  هيبة   لضخامة   لسيد)ة( 

 106 رقم  عنو يه) (  لحي  لصناعي 

سيبع مر كش 10000 مر كش  ملغرب 

كمصفي )ة( للشركة.

و  فاطمة   كري   لسيد)ة( 

 106 رقم  عنو يه) (  لحي  لصناعي 

مر كش   10.000 مر كش  سيبع 

 ملغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 

حي  وفي   2021 مارس   29 بتاريخ 

 لصناعي رقم 106 سيدي يوسف بن 

10000 مر كش  علي مر كش  ملغرب 

 ملغرب.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   20 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 121179.

1292I

mohammed boumzebra

 SOCIETE RHO DE TRAVAUX

ET NEGOCE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

mohammed boumzebra

 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH

 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC

 SOCIETE RHO DE TRAVAUX ET

NEGOCE شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 81 بلوك 

  يزهة 1 - 23200  لفقيه بن صالح 

 ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.1907

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تمت   2021 أبريل   26 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :

مهيد  )ة(  لشرقي  تفويت  لسيد 

أصل  من  حصة  جتماعية   5.200

)ة(  لفائدة   لسيد  حصة   10.100

 حمد مهيد بتاريخ 26 أبريل 2021.
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مهيد  )ة(  لشرقي  تفويت  لسيد 

أصل  من  حصة  جتماعية   5.200

)ة(  لفائدة   لسيد  حصة   10.100

أبريل   26 بتاريخ  مهيد  عبد  ملنعم 

.2021

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني   

بتاريخ  صالح   بن  بالفقيه   البتد ئية 

12 ماي 2021 تحت رقم 112/2021.

1293I

HISSABAT CONSEIL

HEALTH FOR ALL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

HISSABAT CONSEIL

 RUE MOHAMED SMIHA ، 77

20080، CASABLANCA MAROC

HEALTH FOR ALL شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 77 زيقة 

محمد سميحة  لطابق 8  لد ر 

 لبيضاء - 20080  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

199219

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   06

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.HEALTH FOR ALL

غرض  لشركة بإيجاز :  ستير د و 

تصدير.

 77  : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
8  لد ر  زيقة محمد سميحة  لطابق 

20080  لد ر  لبيضاء   -  لبيضاء 

 ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 500   : أسماء  لتابتي   لسيدة 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   : يجاة  لخلوقي   لسيدة 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  أسماء  لتابتي   لسيدة 
شطر   3 رقم   1 عمارة  مدينتي   قامة 
20000  لد ر  لبيضاء  8  لبريو�سي 

 ملغرب.
عنو يه) (  يجاة  لخلوقي   لسيدة 
 2 شقة   72 عمارة  أدر ر  لبركة  حي 

تيكوين 80020  كادير  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (  يجاة  لخلوقي   لسيدة 
 2 شقة   72 عمارة  أدر ر  لبركة  حي 

تيكوين 80020  كادير  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 15 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

أبريل 2021 تحت رقم -.

1291I

FIDUCIARE ECF

 EPSILON TEHCNOLOGIES
AND SECURITY

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تحويل  ملقر  الجتماعي للشركة

FIDUCIARE ECF
 BOULEVARD HAJ OMAR 116

 RIFII BEN JDIA ، 20120،
CASABLANCA MAROC

 EPSILON TEHCNOLOGIES AND
SECURITY شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي 75 شارع 

أيفا زيقة كلو بروفنس  لطابق 
 لتاسع شقة ب108 - 20000  لد ر 

 لبيصاء  ملغرب.
تحويل   ملقر  الجتماعي للشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.118083

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
 ملؤرخ في 10 دجنبر 2020 تم  تحويل  
من  للشركة   ملقر  الجتماعي  لحالي 
بروفنس  كلو  زيقة  أيفا  شارع   75«
 لطابق  لتاسع شقة ب108 - 20000 
 لد ر  لبيصاء  ملغرب« إلى »حي  لورد 
 20100  - 21 حي  أللفة   2 رقم  زيقة 

 لد ر  لبيصاء   ملغرب«.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 21 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

مارس 2021 تحت رقم 771682.
1295I

PLAYA AZUL

BOUMLIK FISH
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

PLAYA AZUL
 av 11 janvier hey ennahda

 ،el marssa laayoune ، 70002
MAROC ملر�سى 

BOUMLIK FISH شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع 11 
يناير  ملر�سى  ملر�سى  لعيون - 70002 

 ملر�سى  لعيون  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

36685
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 ماي   17
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.BOUMLIK FISH
:  لتجارة  بإيجاز  غرض  لشركة 
بالجملة  -بيع  لسمك   لعامة 
و لتصدير  - الستير د  و لتقسيط 
- الستير د و لتصدير - يقل  لبضائع.

عنو ن  ملقر  الجتماعي : شارع 11 
يناير  ملر�سى  ملر�سى  لعيون - 70002 

 ملر�سى  لعيون  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة : 99 سنة .

 10.000 رأسما1  لشركة:   مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد  بر هيم بومليك عنو يه) ( 
02  ملر�سى  رقم  زيقة  ليوسفية 

 لعيون 7002  ملر�سى  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد  بر هيم بومليك عنو يه) ( 
02  ملر�سى  رقم  زيقة  ليوسفية 

 لعيون 70002  ملر�سى  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   20 بتاريخ  بالعيون    البتد ئية 

2021 تحت رقم 1561.

1296I

FIDUCIAIRE RICH

SERVICES KERRANDOU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE RICH
 N°1 IMM 19 2EME ETAGE

 PLACE MOHAMED V,
 RICH,MIDELT ، 52400، RICH

MAROC
SERVICES KERRANDOU  شركة 

ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي قصر 
كر يدو,جماعة  كرس تعاللين, 

 لريش - ميدلت - 52100  لريش 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
2765

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   16
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
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ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

. SERVICES KERRANDOU
-تحويل   : بإيجاز  غرض  لشركة 

 المو 1.
قصر   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
كر يدو,جماعة  كرس تعاللين,  لريش 

- ميدلت - 52100  لريش  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد هادي علوي عبد  لحفيظ  
درهم   100 بقيمة  حصة   1.000   :

للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد هادي علوي عبد  لحفيظ  
كر يدو,  لريش  قصر  عنو يه) ( 

52100  لريش  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد هادي علوي عبد  لحفيظ  
كر يدو,  لريش  قصر  عنو يه) ( 

52100  لريش  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   12 بتاريخ  بميدلت    البتد ئية 

2021 تحت رقم 113.
1297I

SOCIETE MODYANI SARL

H&Z UNIFORME
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

SOCIETE MODYANI SARL
 LOT AMIRA AV ALLAL BEN

 ،ABDELLAH FNIDEQ ، 93100
 لفنيدق  ملغرب

H&Z UNIFORME شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي درب 
 لوز ني حي زياية بتطو ن - 93000 

تطو ن  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

29127

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   26

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 H&Z  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.UNIFORME

تسويق   -  : بإيجاز  غرض  لشركة 

منتجات  لخياطة و  ملالبس  لجاهزة.

-  الستير د و  لتصدير.

درب   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

 93000  - بتطو ن  زياية  حي   لوز ني 

تطو ن  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 10.000 رأسما1  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

50 حصة    :  لسيد حمزة  ملر بط 

بقيمة 100 درهم للحصة .

 50   : زينب  لتخريفة   لسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  حمزة  ملر بط   لسيد 

شارع محمد  مزيان درب  لوز ني رفم 

69  93000 تطو ن  ملغرب.

 لسيدة زينب  لتخريفة عنو يه) ( 

شارع محمد  مزيان درب  لوز ني رفم 

69 93000 تطو ن  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو يه) (  حمزة  ملر بط   لسيد 

شارع محمد  مزيان درب  لوز ني رفم 

69  93000 تطو ن  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   17 بتاريخ  بتطو ن    البتد ئية 

2021 تحت رقم 291/21.

1299I

SOCIETE MODYANI SARL

KOKOUH IMPORT-EXPORT
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تفويت حصص

SOCIETE MODYANI SARL

 LOT AMIRA AV ALLAL BEN

 ،ABDELLAH FNIDEQ ، 93100

 لفنيدق  ملغرب

 KOKOUH IMPORT-EXPORT

شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي حي باب 

سبتة رقم 591  لفنيدق - 93000 

 لفنيدق  ملغرب.

تفويت حصص
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.18707

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 

تمت   2021 أبريل   19 في   ملؤرخ 

 ملصادقة على :

عبد  لرحمن  )ة(  تفويت  لسيد 

ككوح 50 حصة  جتماعية من أصل 

سعيد  )ة(  لفائدة   لسيد  50 حصة 

ككوح بتاريخ 26 أبريل 2021.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني   

ماي   12 بتاريخ  بتطو ن    البتد ئية 

2021 تحت رقم 1018.

1300I

FIDUCIAIRE RICH

RETEXPRO
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE RICH

 N°1 IMM 19 2EME ETAGE

 PLACE MOHAMED V,

 RICH,MIDELT ، 52400، RICH

MAROC

RETEXPRO شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 19 
زيقة يوسف بن تاشفين,  لريش - 

ميدلت- - 52100  لريش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2763

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   11

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.RETEXPRO

- شغا1   : بإيجاز  غرض  لشركة 

مختلفة

- ملفاوضة

و  ملعد ت  -تركيب  الليات 

 لصناعية.

 19 رقم   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

 - تاشفين,  لريش  بن  يوسف  زيقة 

ميدلت- - 52100  لريش  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد بعلو سمير  :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (   سمير   بعلو   لسيد 

 ,60 رقم   26 عمارة  أ    03  لعرفان 

طنجة 90100 طنجة  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو يه) (   سمير   بعلو   لسيد 

 ,60 رقم   26 عمارة  أ    03  لعرفان 

طنجة 90100 طنجة  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   12 بتاريخ  بميدلت    البتد ئية 

2021 تحت رقم 112.

1301I
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CASA COMPTES

ADVANCE PHARMA
إعالن متعدد  لقر ر ت

CASA COMPTES

 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM

 4 BUREAU 10، 20390،

CASABLANCA MAROC

ADVANCE PHARMA »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة«

وعنو ن مقرها  الجتماعي: 202، 

شارع عبد  ملومن  لطابق  لسفلي 

رقم 5 - -  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: 

.390727

بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 

 ملؤرخ في 03 ماي 2021

تم  تخاذ  لقر ر ت  لتالية: 

قر ر رقم 1:  لذي ينص على مايلي: 

محمد  بوفاة  لسيد  علما  -  إلحاطة 

سمير  لقرطبي.

قر ر رقم 2:  لذي ينص على مايلي: 

- قبو1 تحويل حصص  ملتوفى لفائدة 

 لورثة.

قر ر رقم 3:  لذي ينص على مايلي: 

- تعيين مسير جديد للشركة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 

على  ينص  7:  لذي  و   6 رقم  بند 

يتكون  لرأسما1  الجتماعي  مايلي: 

3000 حصة  جتماعية  من  للشركة 

للحصة  لو حدة  درهم   100 بقيمة 

على  لشكل  وموزعة  محررة  كلها 

 200 محمد  لقرطبي  - لسيد   لتالي: 

 150 زولو:  فوزية  -  لسيدة  حصة 

 310 أحمد  لقرطبي:  -  لسيد  حصة 

حصة -  لسيدة زبيدة  لقرطبي: 170 

حصة -  لسيد يوسف  لقرطبي: 310 

 900 حافة:  حسين  -  لسيد  حصة 

حصة - لسيد عبد  ملجيد بلوق: 900 

حصة.

على  ينص  15:  لذي  رقم  بند 

مايلي: يسير  لشركة بتوقيعه  لوحيد 

سنتين  ملدة  أحمد  لقرطبي   لسيد 

بانعقاد  لجمع  لعام  لعادي  تنتهي 

عد   لعمليات  فيما   .2023 سنة  في 

لكل  بالتوقيع  ملشترك  تكون   لبنكية 

و لسيد  أحمد  لقرطبي  من  لسيد 

حسين حافة أو بالتوقيع  ملشترك لكل 

و لسيد   أحمد  لقرطبي  من  لسيد 

عبد  ملجيد بلوق. 

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 21 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 779225.

1302I

MIRAGE BUSINESS CONSULTING

SOLARYTEC ENERGY
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 MIRAGE BUSINESS

CONSULTING
رقم 8  لطابق 5  لشقة 9  قامة 

 لحرية شارع فلسطين ، 30000، 

فاس  ملغرب

SOLARYTEC ENERGY شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي حي  نس 

3 عمارة 19 رقم 15 طريق عين 

 لشقف فاس - 30000 فاس  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

67835

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   20

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.SOLARYTEC ENERGY

مكتب   : بإيجاز  غرض  لشركة 

 لدر سة.

عنو ن  ملقر  الجتماعي : حي  نس 3 
عمارة 19 رقم 15 طريق عين  لشقف 

فاس - 30000 فاس  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 900   : قبا�سي  يوسف   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 100   : حاجب  بشرى   لسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  قبا�سي  يوسف   لسيد 

شارع  بن  لخطيب  قامة سايس رقم 

03 مكرر فاس 30000 فاس  ملغرب.

عنو يه) (  حاجب  بشرى   لسيدة 

شارع  بن  لخطيب  قامة سايس رقم 

03 مكرر فاس 30000 فاس  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو يه) (  حاجب  بشرى   لسيدة 

شارع  بن  لخطيب  قامة سايس رقم 

03 مكرر فاس 30000 فاس  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 لتجارية بفاس  بتاريخ 17 ماي 2021 

تحت رقم 2360.

1303I

KAMAR BENOUNA

INCR SERVICES ش م م دات 
مساهم وحيد

إعالن متعدد  لقر ر ت

KAMAR BENOUNA

 RUE CHARAM ACHAYKH ، 31

20160، Casablanca MAROC

INCR SERVICES ش م م د ت 

مساهم وحيد  »شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد«

وعنو ن مقرها  الجتماعي: طريق 

 لرباط كلم 7.200 عين  لسبع  - 

20250  لد ر لبيضاء  ملغرب.

»إعالن متعدد  لقر ر ت«

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري: -.
بمقت�سى  لجمع  لعام  الستثنائي 
تم  تخاذ   2021 فبر ير   02 في   ملؤرخ 

 لقر ر ت  لتالية: 
قر ر رقم 1:  لذي ينص على مايلي: 
مجموع  باع  كسوس  خليل   لسيد 
ر سما1  في  يمتلك   لحصص  لتي 
 لشركة  ي 22.500 حصة  لى  لسيد 

عز  لدين كسوس 
قر ر رقم 2:  لذي ينص على مايلي: 
فبر ير   22 في   لجمع  لعام  ملؤرخ 
على  و  ملصادقة  قرر  الخد   2021
بيع 22.500 حصة لفائدة  لسيد عز 

 لدين كسوس 
على  ينص  3:  لذي  رقم  قر ر 
خليل  معاينة  ستقالة  لسيد  مايلي: 
كسوس من مهام  لتسيير مع مر جعة 

 لنضام  السا�سي 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

 لنظام  ألسا�سي  لتالية: 
بند رقم 7:  لذي ينص على مايلي: 

ر سما1
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 01 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 776975.

1301I

FIDUCIAIRE RICH

LAYLA CASH
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE RICH
 N°1 IMM 19 2EME ETAGE

 PLACE MOHAMED V,
 RICH,MIDELT ، 52400، RICH

MAROC
LAYLA CASH  شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 01 

زيقة عال1 بن عبد هللا مركزتلسينت  
- 61252 بوعرفة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
903
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 مارس   30
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 LAYLA : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

. CASH
-تحويل   : بإيجاز  غرض  لشركة 

 المو 1
-  رسا1 و  ستقبا1  الرساليات
-بائع حطب  لتدفئة بالجملة.

 01 رقم   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
زيقة عال1 بن عبد هللا مركزتلسينت  

- 61252 بوعرفة  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيدة  لغنيمي ليلى :  330 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 لسيد  بعر رن عبد  لو حد :  310 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 330   : هللا  عبد   لسيد  بعر رن 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو يه) (  ليلى   لسيدة  لغنيمي 
بوعرفة   61252 مركزتلسينت  

 ملغرب.
عبد  لو حد   لسيد  بعر رن 
 61252 مركزتلسينت   عنو يه) ( 

بوعرفة  ملغرب.
 لسيد  بعر رن عبد هللا عنو يه) ( 
تلسينت   بومريم  ملريجة  لعليا  دو ر 

61252 بوعرفة  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عبد  لو حد   لسيد  بعر رن 
 61252 مركزتلسينت   عنو يه) ( 

بوعرفة  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   01 بتاريخ  بفجيج    البتد ئية 

2021 تحت رقم 15.
1305I

 ئتمايية بيان حنان

OB -COLLECTION EXPORT
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
قفل  لتصفية

 ئتمايية بيان حنان

عرصة ملعاش طريق  ملستودع 

 لبلدي رقم 117 مر كش ، 10000، 

مر كش مر كش

 OB -COLLECTION EXPORT

شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي : شارع 
 يفيس سايت لور يت  قامة مير دور 

ماجوريل عمارة 32مر كش شارع 
 يفيس سايت لور يت  قامة مير دور 

ماجوريل عمارة 32مر كش 10000 

مر كش  ملغرب.

قفل  لتصفية
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

.81515

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

حل  تقرر   2021 يناير   25 في   ملؤرخ 

 OB -COLLECTION EXPORT

ذ ت  محدودة  مسؤولية  ذ ت  شركة 

رأسمالها  مبلغ   لشريك  لوحيد 

مقرها  وعنو ن  درهم   100.000

سايت  شارع  يفيس   إلجتماعي 

ماجوريل  مير دور  لور يت  قامة 

عمارة 32مر كش شارع  يفيس سايت 

ماجوريل  مير دور  لور يت  قامة 

مر كش   10000 32مر كش  عمارة 

 ملغرب يتيجة لعدم  ملردودية.

و عين:

و  عمر   بويتان   لسيد)ة( 

عنو يه) (  قامة  لكوثر عمارة 1شقة 
حجر  كد 1  لرباط  زيقة  بن   26

)ة(  كمصفي  10000  لرباط  ملغرب 

للشركة.

و قد تم  نعقاد  لجمعية  لختامية 

شارع  وفي   2021 يناير   25 بتاريخ 
مير دور  لور يت  قامة  سايت   يفيس 

32مر كش  ملغرب  عمارة  ماجوريل 

10000 مر كش  ملغرب.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   20 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 121176.
1306I

ste cofiguer sarl

STE SALAH BISINESS
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تغيير نشاط  لشركة

ste cofiguer sarl
 av guennad tayeb 1 etage n3
guercif ، 35100، guercif maroc

STE SALAH BISINESS شركة ذ ت 
مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 

 لوحيد
وعنو ن مقرها  الجتماعي ملريجة 
 ملركز  - 35100 جرسيف  ملغرب.

تغيير نشاط  لشركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.1863
قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
تغيير  تم   2021 ماي   11 في   ملؤرخ 

نشاط  لشركة من »
»ممو1  إلى  تجاري«  وسيط   -

 لحفالت«.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
21 ماي   البتد ئية بجرسيف  بتاريخ 

2021 تحت رقم 1086/2021.
1307I

STE NADIF CONFECTION SARL AU

STE NADIF CONFECTION
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
حل شركة

 STE NADIF CONFECTION SARL
AU

 HAY ARSALANE RUE 1 N° 61
CASABLANCA ، 20320،  لد ر 

 لبيضاء  ملغرب
 STE NADIF CONFECTION

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد)في طور  لتصفية(

وعنو ن مقرها  إلجتماعي حي  رسالن 
زيقة 1 رقم 61  لد ر  للبيضاء - 

20320  لد ر  لبيضاء  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.98619

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 

تقرر   2019 شتنبر   13 في   ملؤرخ 

محدودة  مسؤولية  ذ ت  شركة  حل 

 STE NADIF ذ ت  لشريك  لوحيد 

رأسمالها  مبلغ    CONFECTION

مقرها  وعنو ن  درهم   100.000

رقم   1 زيقة  حي  رسالن   إلجتماعي 

20320  لد ر   - 61  لد ر  للبيضاء 

توقف   :  1 يتيجة   لبيضاء  ملغرب 

 لنشاط.

حي  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 

 رسالن زيقة 1 رقم 61  لد ر  للبيضاء 

- 20320  لد ر  لبيضاء  ملغرب. 

و عين:

و  وقا   لسيد)ة(  ملحجوب  

  16RUE CAMBRAI عنو يه) ( 

كمصفي   75019 PARIS FRANCE

)ة( للشركة.

وعند  إلقتضاء  لحدود   

على  لصالحيات  ملخولة   ملفروضة 

تبليغ  محل  و  محل  ملخابرة  لهم 

 لعقود و  لوثائق  ملتعلقة بالتصفية 

61  لد ر  رقم   1 زيقة  حي  رسالن   :

 للبيضاء

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 21 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم 779067.

1308I

NOSTRA LOGISTIQUE

NOSTRA LOGISTIQUE
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

NOSTRA LOGISTIQUE

قصور  ألطلس 18 عمارة ب  رقم 

25  تامنصورت  مر كش ، 10300، 

مر كش  ملغرب

NOSTRA LOGISTIQUE

 شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
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وعنو ن مقرها  إلجتماعي قصور 

 ألطلس 18 عمارة ب  رقم 25 

تامنصورت مر كش - 10300 

مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

112169

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 فبر ير   26

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.NOSTRA LOGISTIQUE

:  لنقل  بإيجاز  غرض  لشركة 

 لطرقي لحساب  لغير

إغاثة ويقل  لعربات

 إلستر د و  لتصدير.

قصور   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
 25 رقم  ب   عمارة   18  ألطلس 

 10300  - مر كش  تامنصورت 

مر كش  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   900   : سينا  خالد   لسيد 

بقيمة 100,00 درهم للحصة .

 100   : زهيرة  لكورش   لسيدة 

حصة بقيمة 100,00 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  سينا  خالد   لسيد 

سيبع     219 رقم  تسلطايت  تجزئة 

مر كش 10050 مر كش  ملغرب.

عنو يه) (  زهيرة  لكورش   لسيدة 

سيبع     219 رقم  تسلطايت  جزئة 

مر كش 10050 مر كش  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد خالد سينا عنو يه) ( جزئة 
مر كش  سيبع     219 رقم  تسلطايت 

10050 مر كش  ملغرب
عنو يه) (  زهيرة  لكورش   لسيدة 
سيبع     219 رقم  تسلطايت  جزئة 

مر كش 10050 مر كش  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
مارس   17 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 3156.

1309I

ORCOM FIDUS CONSULTING

        IMMOBILIER REMI INVEST
SARL A.U

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

ORCOM FIDUS CONSULTING
 AVENUE GHANDY LOT H 251
 APP 01 CITE DAKHLA AGADIR

 AGADIR، 80000، AGADIR
MAROC

        IMMOBILIER REMI INVEST
SARL A.U  شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي زيقة 
سيدي علي  كوجان رقم 1/11 

تالبورجت  كادير - 80000  كادير 
 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
17515

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 ماي   06
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 
        IMMOBILIER REMI INVEST

. SARL A.U

كر ء   : بإيجاز  غرض  لشركة 
 لشقق  ملفروشة و  ملحالت  لتجارية

 النعاش  لعقاري.
زيقة   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
 11/1 رقم  علي  كوجان  سيدي 
80000  كادير   - تالبورجت  كادير 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 1.000   : مسكة  مريم   لسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو يه) (  مسكة  مريم   لسيدة 
 103 رقم   1 أ  بلوك  تيفاوين   قامة 

80000  كادير  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (  مسكة  مريم   لسيدة 
 103 رقم   1 أ  بلوك  تيفاوين   قامة 

80000  كادير  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   20 بتاريخ  باكادير    لتجارية 

2021 تحت رقم -.
1310I

karama conseil

STE TRAD FOOD & GOOD
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

karama conseil
رقم 33  لشقة رقم 1 زيقة  سامة 
 بن زيد شارع  لجيش  مللكي فاس 
رقم 33  لشقة رقم 1 زيقة  سامة 
 بن زيد شارع  لجيش  مللكي فاس، 

30000، فاس  ملغرب
 STE TRAD FOOD & GOOD
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع 
طارق بن زياد  لزيقة 32 رقم 75 
حي و د فاس فاس - 30000 فاس 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

67815

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   20

ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.TRAD FOOD & GOOD

غرض  لشركة بإيجاز : بائع  ملو د 

 لغد ئية/  الستير د و لتصدير.

شارع   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
75 حي  32 رقم  طارق بن زياد  لزيقة 

و د فاس فاس - 30000 فاس  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 500   : محمد   عزوزي   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

 500   : بوشعيب  صديق   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  محمد   عزوزي   لسيد 

شارع  تجزئة  الميرة  قامة  لريف 

 ملوحدين رقم 116  لفنيدق  93102 

فنيدق  ملغرب.

 لسيد صديق بوشعيب عنو يه) ( 
تجزئة  لريان زيقة 10 رقم 30 سيدي 

مومن  لبيضاء 20000  لد ر لبيضاء 

 ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو يه) (  محمد   عزوزي   لسيد 

شارع  تجزئة  الميرة  قامة  لريف 

 ملوحدين رقم 116  لفنيدق  93102 

 لفنيدق  ملغرب

 لسيد صديق بوشعيب عنو يه) ( 
تجزئة  لريان زيقة 10 رقم 30 سيدي 

مومن  لبيضاء 20000  لد ر  لبيضاء 

 ملغرب
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باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 لتجارية بفاس  بتاريخ 18 ماي 2021 

تحت رقم 2369/2021.

1311I

MOGADOR MANGEMENT SYSTEM SARL

طارق كال سانتر 
 م.م ذ ت شريك و حد

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

 MOGADOR MANGEMENT
SYSTEM SARL

 APPARTEMENT 10 1ER ÉTAGE
 LOTISSEMENT 1 LOGEMENT

 DAR TALIB 11100 ESSAOUIRA
 APPARTEMENT 10 1ER ÉTAGE
 LOTISSEMENT 1 LOGEMENT

 DAR TALIB 44100 ESSAOUIRA،
44100، ESSAOUIRA MAROC
طارق كا1 سايتر  م.م ذ ت شريك 

و حد شركة ذ ت مسؤولية محدودة 
ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي  ملقر 
 لكائن ب 626 برج 1  لصويرة لدى 
شركة مويتي سيرف                      - 

11000  لصويرة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
5695

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2020 ماي   12
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
طارق   : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

كا1 سايتر  م.م ذ ت شريك و حد.
في  : مقاو1  بإيجاز  غرض  لشركة 
تسيير  الستغال1  لتجاري و ألخدماتي 

)مشغل مركز  التصا1(   .

:  ملقر  عنو ن  ملقر  الجتماعي 

لدى  1  لصويرة  برج   626 ب   لكائن 

 11000  - سيرف     مويتي  شركة 

 لصويرة  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : طارق  لصخي    لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  طارق  لصخي   لسيد 

1  لصويرة  57  لعقبة  لبرج  رقم 

11000  لصويرة  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو يه) (  طارق  لصخي   لسيد 

1  لصويرة  57  لعقبة  لبرج  رقم 

11000  لصويرة  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   20 بتاريخ  بالصويرة    البتد ئية 

2021 تحت رقم 171.

1312I

FINACS

KALYK

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

تأسيس شركة

FINACS

 Bd bordeaux et Mly ,250

 youssef Residence Kadmy

 7ème étage N°20 250, Bd

 bordeaux et Mly youssef

 Residence Kadmy 7ème étage

 N°20، 20020، CASABLANCA

MAROC

KALYK شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي 110، 

شارع  لزرقطوني، إقامة حمد شقة 
رقم 1  - 20000  لد ر لبيضاء 

 ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

502315

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   23

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.KALYK

غرض  لشركة بإيجاز : تاجر.

 ،110  : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

شقة  حمد  إقامة  شارع  لزرقطوني، 
رقم 1  - 20000  لد ر لبيضاء  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 25.000 رأسما1  لشركة:   مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد  ليخان كسم :  250 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (  كسم   لسيد  ليخان 

بوعزة   د ر  حد ئق  ملحيط   29 فيال 

27223  لد ر لبيضاء  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

عنو يه) (  كسم   لسيد  ليخان 

بوعزة   د ر  حد ئق  ملحيط   29 فيال 

27223  لد ر لبيضاء  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

 07 بتاريخ  بالد ر  لبيضاء    لتجارية 

ماي 2021 تحت رقم -.

1311I

nezha elwassi

 AIA ENGINEERING ET

CONSEIL
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

nezha elwassi

 BD. MOHAMMED V. RES .60

 MANSOUR BILLAH 1ER ETAGE

 N°1 EL JADIDA ، 24000، el

jadida marco

 AIA ENGINEERING ET CONSEIL

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي طابق 

 ر�سي فيال رقم 28 تجزئة  بن 

باديس شارع  بن باديس بالجديدة  - 

21000  لجديدة  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

18135

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 ماي   08

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 AIA  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.ENGINEERING ET CONSEIL

 GESTION : غرض  لشركة بإيجاز

DE PATRIMOINE

 MANAGEMENT DIRECTION-

 ET COORDINATION DE

PROJETS

.CONSULTING RH-

طابق   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

 ر�سي فيال رقم 28 تجزئة  بن باديس 

شارع  بن باديس بالجديدة  - 21000 

 لجديدة  ملغرب.
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أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 لسيد مصطفي  يكريم  :  1.000 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد مصطفي  يكريم  عنو يه) ( 
تعاويبة  لوفاق  باديس  شارع  بن 

 لشقة 6 21000  لجديدة   ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد مصطفي  يكريم  عنو يه) ( 
تعاويبة  لوفاق  باديس  شارع  بن 

 لشقة 6 21000  لجديدة   ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   18 بتاريخ  بالجديدة    البتد ئية 

2021 تحت رقم 26160.
1315I

SIMPLCOMPT CONSULTING  

STE ROKH
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

SIMPLCOMPT CONSULTING
 APPT N°2 IMM 12 RESIDENCE

 SINE AV.ALLAL EL FASSI ،
40000، MARRAKECH MAROC
STE ROKH شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي  لشقة 
رقم 1 عمارة رقم 6 تجزئة رطما 

شارع فلسطين  لد وديات مر كش - 
10000 مر كش  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
111993

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   10
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 STE  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.ROKH

خدمات    : بإيجاز  غرض  لشركة 

مركز  التصا1.

:  لشقة  عنو ن  ملقر  الجتماعي 
رطما  تجزئة   6 رقم  عمارة   1 رقم 

 - مر كش  فلسطين  لد وديات  شارع 

10000 مر كش  ملغرب.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لسيدة  لبرمكي سكينة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيدة  لبرمكي سكينة عنو يه) ( 

رقم   لحي  ملحمدي  لوحدة  الولى 

208  10000 مر كش  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيدة  لبرمكي سكينة عنو يه) ( 

رقم   لحي  ملحمدي  لوحدة  الولى 

208  10000 مر كش  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   19 بتاريخ  بمر كش    لتجارية 

2021 تحت رقم 121112.

1316I

BEST COMPTA SARL

EPOXY NORD
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

حل شركة

BEST COMPTA SARL

 AV DES FAR RESIDENCE

 IMANE 4° ETAGE N° 7 ، 93000،

TETOUAN MAROC

EPOXY NORD شركة ذ ت 
 ملسؤولية  ملحدودة)في طور 

 لتصفية(

وعنو ن مقرها  إلجتماعي طابولة 

دور  لشهد ء رقم 111 تطو ن - 

93000 تطو ن  ملغرب.

حل شركة
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 

.22207

بمقت�سى  لجمع  لعام  إلستثنائي 
حل  تقرر   2021 ماي   06 في   ملؤرخ 
ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة  شركة 
رأسمالها  مبلغ    EPOXY NORD
مقرها  وعنو ن  درهم   100.000
رقم  دور  لشهد ء  طابولة   إلجتماعي 
111 تطو ن - 93000 تطو ن  ملغرب 
مالية-  ستقالة  مشاكل   :  1 يتيجة 

مسير  لشركة .
طابولة  ب  مقر  لتصفية  حدد  و 
 - تطو ن   111 رقم  دور  لشهد ء 

93000 تطو ن  ملغرب. 
و عين:

و  بوستيتة  أحمد    لسيد)ة( 
عنو يه) ( شارع أحمد  لبقا1 زيقة 6 
رقم 3 تطو ن 93000 تطو ن  ملغرب 

كمصفي )ة( للشركة.
وعند  إلقتضاء  لحدود  ملفروضة 
محل  لهم  على  لصالحيات  ملخولة 
و  تبليغ  لعقود  محل  و   ملخابرة 

 لوثائق  ملتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   17 بتاريخ  بتطو ن    البتد ئية 

2021 تحت رقم 1078.
1317I

مكتب  ملحاسبة

طكنو بوند املغرب
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة
مكتب  ملحاسبة

طريق  لعر ئش عمارة أجعون  رقم 
7  لطابق  لثاني  لقصر  لكبير ، 
92150،  لقصر  لكبير  ملغرب
طكنو بويد  ملغرب  شركة ذ ت 

 ملسؤولية  ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع 

 لرياض تجزئة  ملجد رقم 59 طنجة  
- 92000 طنجة  ملغرب 

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة  

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
116559

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   30
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
: طكنو  تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

بويد  ملغرب .
:  الستير د  بإيجاز  غرض  لشركة 

و  لتصدير 
شارع   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
59 طنجة   رقم  تجزئة  ملجد   لرياض 

- 92000 طنجة  ملغرب .
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 500.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 3.800   : بنكير ن  بر هيم   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 210   : بنكير ن   لسيد  لكاظم 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 210   : بنكير ن  عاصم   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 لسيد محمد يافع بنكير ن :  210 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 210   : بنكير ن  ضياء   لسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 210   : بنكير ن  شفاء   لسيدة 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 3800  : بنكير ن  بر هيم   لسيد 

بقيمة 100 درهم.
 210  : بنكير ن   لسيد  لكاظم 

بقيمة 100 درهم.
 210  : بنكير ن  عاصم   لسيد 

بقيمة 100 درهم.
 210  لسيد محمد يافع بنكير ن : 

بقيمة 100 درهم.
 210  : بنكير ن  ضياء   لسيدة 

بقيمة 100 درهم.
 210  : بنكير ن  شفاء   لسيدة 

بقيمة 100 درهم.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيد بنكير ن  بر هيم عنو يه) ( 
5 رقم  حي  اليدلس مجموعة أ شارع 
92150  لقصر  55  لقصر  لكبير  

 لكبير   ملغرب.
عنو يه) (  بنكير ن   لسيد  لكاظم 
5 رقم  حي  اليدلس مجموعة أ شارع 
92150  لقصر  55  لقصر  لكبير  

 لكبير   ملغرب.
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عنو يه) (  بنكير ن  عاصم   لسيد 
5 رقم  حي  اليدلس مجموعة أ شارع 
92150  لقصر  55  لقصر  لكبير  

 لكبير  ملغرب.
بنكير ن  يافع  محمد   لسيد 
مجموعة  حي  اليدلس  عنو يه) ( 
55  لقصر  لكبير   رقم   5 شارع  أ 

92150  لقصر  لكبير  ملغرب.
عنو يه) (  بنكير ن  ضياء   لسيدة 
5 رقم  حي  اليدلس مجموعة أ شارع 
92150  لقصر  55  لقصر  لكبير  

 لكبير  ملغرب.
عنو يه) (  بنكير ن  شفاء   لسيدة 
5 رقم  حي  اليدلس مجموعة أ شارع 
92150  لقصر  55  لقصر  لكبير  

 لكبير  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
 لسيد بنكير ن  بر هيم عنو يه) ( 
5 رقم  حي  اليدلس مجموعة أ شارع 
92150  لقصر  55  لقصر  لكبير  

 لكبير  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   20 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 1672.

1319I

AB RED1 COMPTA

FIXALUM
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة

AB RED1 COMPTA
 YAACOUB MANSOUR 2 ETAGE

maroc 2، طنجة N° 4 ، 90000
FIXALUM شركة ذ ت مسؤولية 

محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  إلجتماعي ريحان 

1  لطابق  الر�سي من  لعمارة رقم  
BLOC H2  كزياية طنجة   - 90070 

طنجة  ملغرب 
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
116357

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   29

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.FIXALUM

يجارة   *  : بإيجاز  غرض  لشركة 

 ألملنيوم

جميع  لتركيبات  لزجاجية   *

للصدأ  و لفوالذ  ملقاوم  و ملعديية 

و ألملنيوم وصناعة  لغاليات

* تصنيع  ملو د  ملعديية  ملختلفة.

ريحان   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

رقم   من  لعمارة  1  لطابق  الر�سي 

BLOC H2  كزياية طنجة   - 90070 

طنجة  ملغرب .

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   :  لسيد محمد بنكرودي  

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

 لسيد محمد بنكرودي  عنو يه) ( 

  91 رقم   2 صفاء   ملجمع  لحسني 

90070 طنجة  ملغرب.

و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 لسيد محمد بنكرودي  عنو يه) ( 

  91 رقم   2 صفاء   ملجمع  لحسني 

90070 طنجة  ملغرب

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 

ماي   11 بتاريخ  بطنجة    لتجارية 

2021 تحت رقم 212328.

1320I

smaticomp

REZK UNITED
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تأسيس شركة
smaticomp

 angle bd emile zola et rue rethel
 N 20 7eme étage -، 20300،

casablanca maroc
REZK UNITED شركة ذ ت 

مسؤولية محدودة ذ ت  لشريك 
 لوحيد

وعنو ن مقرها  إلجتماعي شارع 
 لحسن  لثاني مجموعة سكنية 08 
عمارة 66  لطابق  لسفلي محل رقم 

1 - 26300 بوزييقة  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
15189

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 مارس   12
مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 
ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 
ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 REZK : إلقتضاء بمختصر تسميتها 

.UNITED
غرض  لشركة بإيجاز : مقهى .

شارع   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
 08 سكنية  مجموعة   لحسن  لثاني 
رقم  66  لطابق  لسفلي محل  عمارة 

1 - 26300 بوزييقة  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 لسيد  ملهدي رزقي :  1.000 حصة 

بقيمة 100 درهم للحصة .
 لسيد  ملهدي رزقي : 1000 بقيمة 

100 درهم.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 13 عنو يه) (  رزقي   لسيد  ملهدي 
 20110 زيقة  لفر شات  لو زيس 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:

 13 عنو يه) (  رزقي   لسيد  ملهدي 
 20110 زيقة  لفر شات  لو زيس 

 لد ر  لبيضاء  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 21 بتاريخ  سليمان   ببن   البتد ئية 

ماي 2021 تحت رقم 612.
1321I

 fiduciaire tangeroise d’expertise comptable

sarl

Hz pay
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة

 fiduciaire tangeroise d›expertise
comptable sarl

  20RESD EL AKHAWAINE RUE
 MOUTANABI ETAGE N°3 APPT
 N°4 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
Hz pay شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي محطة 
 لخدمة  والد لغز وي دو ر بزت 
بني  حمد  لغربية شفشاون - 

fiduciaire.tangeroise@gmail.
com شفشاون  ملغرب

تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة 

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 
1601

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2020 يوييو   16
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 Hz  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.pay
وكالة   : بإيجاز  غرض  لشركة 

تحويل  ألمو 1.
محطة   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
بني  بزت  دو ر  لغز وي   لخدمة  والد 
fiduciaire. - حمد  لغربية شفشاون 
tangeroise@gmail.com شفشاون 

 ملغرب.
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أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 
 لشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 1.000   : خلود   لسيدة  يكاي 
حصة بقيمة 100 درهم للحصة .

و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 
وصفات ومو طن  لشركاء :

عنو يه) (   خلود   لسيدة  يكاي 
 2 ط   223 رقم  شار  لجيش  مللكي 

تطو ن 50080 تطو ن  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (   خلود   لسيدة  يكاي 
 2 ط   223 رقم  شار  لجيش  مللكي 

تطو ن 50080 تطو ن  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 البتد ئية بشفشاون  بتاريخ 12 ماي 

2021 تحت رقم 60/2021.
1323I

SOCAGECOM SARL

ورديغة ديكور
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة
SOCAGECOM SARL

21 زيقة  لشيخ شعيب  لدكالي درب 
 لجامع قرب مسجد  لعتيق 21 زيقة 
 لشيخ شعيب  لدكالي درب  لجامع 

قرب مسجد  لعتيق، 25000، 
خريبكة  ملغرب

ورديغة ديكور شركة ذ ت  ملسؤولية 
 ملحدودة

وعنو ن مقرها  إلجتماعي رقم 11 
 لسوق  لقديم  لطابق  لثاني بلوك 
د زيقة 21 غشت  - 25000 خريبكة 

 ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

7069
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 ماي   07
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 إلقتضاء بمختصر تسميتها : ورديغة 

ديكور.

في  : مقاو1  بإيجاز  غرض  لشركة 
 الشغا1  ملختلفة و لديكور.

 11 رقم   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 
بلوك   لسوق  لقديم  لطابق  لثاني 
25000 خريبكة   - 21 غشت   د زيقة 

 ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : عصام  بوغرفي   لسيد 
حصة بقيمة 50.000 درهم للحصة .
 لسيد محمد  لتايك :  500 حصة 

بقيمة 50.000 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
عنو يه) (  عصام  بوغرفي   لسيد 
حي  ملكتب  لشريف  20زيقة  فني 

للفوسفاط 25000 خريبكة  ملغرب.
عنو يه) (  محمد  لتايك   لسيد 
 25000  01 مكة  م  لقرى  زيقة   51

خريبكة  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (  عصام  بوغرفي   لسيد 
حي  ملكتب  لشريف  20زيقة  فني 

للفوسفاط 25000 خريبكة  ملغرب
عنو يه) (  محمد  لتايك   لسيد 
 25000  01 مكة  م  لقرى  زيقة   51

خريبكة  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   19 بتاريخ  بخريبكة    البتد ئية 

2021 تحت رقم 211.
1321I

FIDUCIA-MID

I.S.A SARL
شركة ذ ت  ملسؤولية  ملحدودة

تأسيس شركة
FIDUCIA-MID

رقم 98  لطابق  الو1 طريق مكناس 
ميمال1 ميدلت ، 51350، ميدلت 

ميدلت
I.S.A SARL شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة
وعنو ن مقرها  إلجتماعي طريق 

 لرشيدية  - 51350 ميدلت  ملغرب
تأسيس شركة ذ ت  ملسؤولية 

 ملحدودة 
رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري : 

2771

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
إعد د  لقايون  تم   2021 أبريل   27
ذ ت  ملسؤولية  لشركة   ألسا�سي 

 ملحدودة باملميز ت  لتالية:
ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

 ملسؤولية  ملحدودة.
عند  متبوعة  تسمية  لشركة 
 I.S.A  : تسميتها  بمختصر   إلقتضاء 

.SARL
 : بإيجاز  غرض  لشركة 

مطعم،ممون  لحفالت و  ملفاوضة.
طريق   : عنو ن  ملقر  الجتماعي 

 لرشيدية  - 51350 ميدلت  ملغرب.
أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسما1  لشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 500   : أسماء    لسيدة  لكوهن 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
 500   : محمد  كير ن  بن   لسيد 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة .
و لعائلية  -  ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :
 لسيدة  لكوهن أسماء  عنو يه) ( 
ساحة  التحاد  لحي  الد ري  51350 

ميدلت  ملغرب.
 لسيد بن كير ن محمد عنو يه) ( 
محمد  لخامس  لحي  شارع   01 رقم 

 الد ري 51350 ميدلت  ملغرب.
و لعائلية    ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة:
عنو يه) (  أسماء    لسيد  لكوهن 
ساحة  التحاد  لحي  الد ري  51350 

ميدلت  ملغرب
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   20 بتاريخ  بميدلت    البتد ئية 

2021 تحت رقم 119.
1325I

FIDUCIA-MID

GLOBAL CVT SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
تغيير نشاط  لشركة
FIDUCIA-MID

رقم 98  لطابق  الو1 طريق مكناس 
ميمال1 ميدلت ، 51350، ميدلت 

ميدلت
   GLOBAL CVT SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة 

ذ ت  لشريك  لوحيد

وعنو ن مقرها  الجتماعي حي 
تمالحت ز يدة - 51375 ميدلت 

 ملغرب.
تغيير نشاط  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
.1597

قر ر  لشريك  بمقت�سى 
 2021 أبريل   21 في   لوحيد  ملؤرخ 
من  نشاط  لشركة  تغيير  تم 
إلى  للسيار ت«  » لفحص  لتقني 
و  » الستثمار  لفالحي، لتصدير 
أو   الستير د، ألشغا1  ملختلفة 

 لبناء«.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   19 بتاريخ  بميدلت    البتد ئية 

2021 تحت رقم 117.
1326I

FIDUCIA-MID

 JN-PROFESSIONNEL  SARL
AU

شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 
 لشريك  لوحيد

تقليص هدف  لشركة

FIDUCIA-MID
رقم 98  لطابق  الو1 طريق مكناس 
ميمال1 ميدلت ، 51350، ميدلت 

ميدلت
   JN-PROFESSIONNEL  SARL AU
شركة ذ ت مسؤولية محدودة ذ ت 

 لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  الجتماعي 182  
تجزئة بوزيان  - 51350 ميدلت 

 ملغرب.
تقليص هدف  لشركة

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
2663

قر ر  لشريك  لوحيد  بمقت�سى 
حذف  تم   2021 أبريل   05 في   ملؤرخ 
نشاط  لشركة  من   ألنشطة  لتالية 

 لحالي :
 المن و  لحر سة.

باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
ماي   01 بتاريخ  بميدلت    البتد ئية 

2021 تحت رقم 132.
1327I
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 FINCONSEIL 110 BD ZERKTOUNI 20200
CASABLANCA MAROC

CAFE MEKKA
 شركة ذ ت مسؤولية محدودة

ذ ت  لشريك  لوحيد
وعنو ن مقرها  الجتماعي : 61 شارع 

 الال ياقوت رقم 69  لطابق 2
20200  لد ر  لبيضاء  ململكة 

 ملغربية
تأسيس شركة ذ ت مسؤولية 
محدودة ذ ت  لشريك  لوحيد

رقم  لتقييد في  لسجل  لتجاري 
177315

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

إعد د  لقايون  تم   2020 أكتوبر   20

مسؤولية  ذ ت  لشركة   ألسا�سي 

ذ ت  لشريك  لوحيد  محدودة 

باملميز ت  لتالية :

ذ ت  شركة   : شكل  لشركة 

ذ ت  لشريك  محدودة  مسؤولية 

 لوحيد.

عند  متبوعة  تسمية  لشركة 

 CAFE  : تسميتها  بمختصر   القتضاء 

.MEKKA

غرض  لشركة بإيجاز : مقهى.

عنو ن  ملقر  الجتماعي : 61 شارع 

الال ياقوت رقم 69  لطابق 2 - 20200 

 لد ر  لبيضاء  ململكة  ملغربية.

أجلها  من  تأسست   ملدة  لتي 

 لشركة : 99 سنة.

 100.000  : مبلغ رأسما1  لشركة 

درهم مقسم كالتالي :

 1.000  :  لسيد مصطفى  لعبدي 

حصة بقيمة 100 درهم للحصة.

 : و لعائلية   ألسماء  لشخصية 

وصفات ومو طن  لشركاء :

  لسيد مصطفى  لعبدي عنو يه )1)

 20200  212 رقم  د  بلوك   2 حسنية 

 ملحمدية  ململكة  ملغربية.

 : و لعائلية   ألسماء  لشخصية 

ومو طن مسيري  لشركة :

  لسيد مصطفى  لعبدي عنو يه )1)

 20200  212 رقم  د  بلوك   2 حسنية 

 ملحمدية  ململكة  ملغربية.
باملحكمة  تم  إليد ع  لقايوني 
 لتجارية بالد ر  لبيضاء بتاريخ - تحت 

رقم -.
1328I
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املحكمة التجارية بفاس
ملف  لبيع رقم 18/2021

حساب رقم 3163

أما1  ذة  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

بتاريخ  بفاس  كريم  ملوثقة  صنهاجي 

 2021 مارس  و17   2021 يناير   15

و ملسجل بتاريخ 22 مارس 2021.

 لبائع :

 C192818 عبد  لعلي  لدحان 

لطفي  حي   13 رقم   6 زيقة   لساكن 

عين هارون فاس.

 ملشتري : 

CD177706  لساكن  عازم   نس 

ك2 تجزئة  لحديقة و د فاس، فاس 

213.بيع أصل تجاري :

لألصل  لتجاري رقم 82501.

 LOT N°31 LOTSS  : بـ   لكائن 

 MABROUKA II BELKHAYAT HY

OUIFAK, FES

بثمن قدره : 250.000 درهم.

أجل  د خل  وتقبل  لتعرضات 

تاريخ  لنشرة  من  يوما  عشر  خمسة 

 لثايية بالجريدة  لرسمية.

 لنشرة  لثايية
عن رئيس كتابة  لضبط

 لسيد  ملصطفى خطابي

3 مكرر

 ملحكمة  لتجارية بفاس

15/V/2020 ملف  لبيع رقم

حساب رقم 2713

محمد  ذ.  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

 لسو�سي صدوق  ملوثق بفاس بتاريخ 

15 ديسمبر 2020 16 ديسمبر 2020 

و ملسجل بتاريخ 23 ديسمبر 2020.

 لبائع :

رضا  محمد  ز كور  باع  بن 

شارع   12 عمارة  C267890  لساكن 

عال1 بن عبد هللا شقة 9 إقامة هند 

م.ج فاس.

 ملشتري : 
بوكرين جو د C168185  لساكن 
إقامة طارق  لشقة 23 زيقة  بو علي 

بن رحا1 م.ج، مكناس.
بيع أصل تجاري :

لألصل  لتجاري  تجاري  أصل  بيع 
رقم 31230.

مجموعة  حي  لوفاق   : بـ   لكائن 
عين  لسمن  مكرر طريق   172 رقم  أ 

فاس.
بثمن قدره : 1.300.000 درهم.

أجل  د خل  وتقبل  لتعرضات 
تاريخ  لنشرة  من  يوما  عشر  خمسة 

 لثايية بالجريدة  لرسمية.
 لنشرة  لثايية

عن رئيس كتابة  لضبط
 لسيد  ملصطفى خطابي

4 مكرر

املحكمة التجارية بالرباط
مصلحة كتابة  لضبط

قسم معالجة صعوبة  ملقاولة
 لتصفية  لقضائية لشركة 

أطلنتيك كويفكسيون ملف رقم : 
2012/32/72

بيان بإيد ع قائمة ديون  ألجر ء
) ملادة 728 من مدوية  لتجارة(

علم  ألجر ء  ملعنيين  في  ليكن 
لشركة  بديون  لتصفية  لقضائية 
تطبيقا  أيه  كويفكسيون  أطلنتيك 
مدوية  من   728 ملقتضيات  ملادة 
ديون  قائمة  إيد ع  تم  قد   لتجارة 
شعبة  بكتابة  لضبط   ألجر ء 
صعوبات  ملقاولة باملحكمة  لتجارية 

بالرباط.
وأيه بناء عليه يجب على كل أجير 
من  بعض  أو  كل  إلى  تتم  إلشارة  لم 
يرفع دعو ه  أن  في هذه  لقائمة  دينه 
إلى  ملحمة  ملختصة د خل شهرين من 
تاريخ نشر  لقائمة بالجريدة  لرسمية 
تحت طائلة سقوط حقه في  ملنازعة.

رئيس مصلحة كتابة  لضبط

55

املحكمة التجارية بالرباط
ملف رقم : 2021/35
حساب رقم : 3673

 لطرف  ألو1  لسيد  بر هيم 
 : رقم  لبطاقة  لوطنية  سيد ت 
حي  :  لرباط،  A12.961  لعنو ن 
 ،3 قطاع   لرياض،  ملمر  لشرقي، 
مغربي  لجنسية   7 رقم  ف،  بلوك 
و ملسجل بالسجل  لتجاري باملحكمة 
 21.513 رقم  تحت  بالرباط   لتجارية 
 PAPETERIE ET  : للطرف  لثاني 
EQUIPEMENT L’ORIENTAL  ملقر 

 لرباط 65، شارع مدغشقر.
تجاري  ملحل  حق  لكر ء  تفويت 
مدغشقر،  شارع  :  لرباط،   لعنو ن 
رقم  من  لعمارة  يسار    ملحل  ألو1 

.65
بمصلحة  وستقبل  لتعرضات 
باملحكمة  لتجارية   لسجل  لتجاري 
 15 عشر  خمسة  غاية  إلى  بالرباط 

يوما من صدور  إلعالن  لثاني.
 إلعالن  ألو1

رئيس مصلحة كتابة  لضبط

54 مكرر

املحكمة التجارية بالرباط
ملف رقم : 39/2020
حساب رقم : 2791

حياة  تخيل   :  لطرف  ألو1 
 : رقم  لبطاقة  لتعريف  لوطنية 
A210336 مغربية  لجنسية،  لطرف 
 لثاني : إيمان شكير  لحاملة لبطاقة 
 A739307  :  لتعريف  لوطنية 
شكير  مريم  مغربية  لجنسية 
 : لبطاقة  لتعريف  لوطنية   لحامل 

A739308 مغربية  لجنسية.
 ألصل  لتجاري : خياطة

يعقوب  حي  :  لرباط   لعنو ن 
 ملنصور  مل 1 667 سكتور ج 5 رقم 

 لسجل  لتجاري : 91228.
بمصلحة  وستقبل  لتعرضات 
باملحكمة  لتجارية   لسجل  لتجاري 
يوما  عشر  خمسة  غاية  إلى  بالرباط 

15 يوما من صدور  إلعالن  لثاني.
 إلعالن  ألو1

رئيس مصلحة  لسجل  لتجاري

83 مكرر

 ملحكمة  لتجارية بالرباط
ملف رقم : 2021/31

حساب رقم : 3661

:  لسيد  محمد   لطرف  ألو1 
 بناون، رقم بطاقة  لتعريف  لوطنية 

A211913، مغربي  لجنسية.
مبارك  :  لسيد   لطرف  لثاني 
بطاقة  لتعريف  رقم   لباريري، 
 لوطنية A91119، مغربي  لجنسية.

لبيع  محل   :  ألصل  لتجاري 
 لعطور.

 لعنو ن : بالرباط، شارع  لسويقة، 
رقم 301.

رقم  لسجل  لتجاري 23105.
بمصلحة  وستقبل  لتعرضات 
باملحكمة  لتجارية   لسجل  لتجاري 
 (15( عشر  غاية خمسة  إلى  بالرباط 

يوما من صدور  إلعالن  لثاني.
 إلعالن  لثاني

رئيس مصلحة  لسجل  لتجاري

10 مكرر

 ملحكمة  لتجارية بالرباط
ملف رقم 2021/12

حساب 3301

أحالم  :  لسيدة   لطرف  ألو1 
مساعف  ليلى   لهيري،  آلنسة 

و آلنسة زينات مساعف.
عزيز  :  لسيد   لطرف  لثاني 

بومالك و لسيدة فتيحة  كور.
تفويت  ألصل  لتجاري  ملسجل 
تحت  بالرباط،  باملحكمة  لتجارية 
أحالم  للسيدة  بالنسبة   92766 رقم 
بالنسبة   111796  لهيري، تحت رقم 
رقم  وتحت  مساعف  ليلى  لآلنسة 
زينات  لآلنسة  بالنسبة   111798

مساعف.
 لنشاط  لتجاري : فندق.

زيقة   3 حسان  :  لرباط،   لعنو ن 
تبروك )زيقة ر فل سابقا(.

بمصلحة  وستقبل  لتعرضات 
باملحكمة  لتجارية   لسجل  لتجاري 
 (15( عشر  غاية خمسة  إلى  بالرباط 

يوما من صدور  إلعالن  لثاني.
 إلعالن  لثاني

رئيس مصلحة  لسجل  لتجاري

11 مكرر

 II.  -  إعالنات قضائية
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املحكمة التجارية بطنجة
ملف تفويت حصة في أصل تجاري

عن طريق  لبيع

ملف رقم : 2021/50

كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 

بطنجة،  باملحكمة  لتجارية   لضبط 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى   أيه 

محمد  باع  لسيد   2020 يوفمبر   25

لبطاقة  طارق  لخملي�سي،  لحامل 

 K 109652 رقم   لتعريف  لوطنية 

و لساكن بطنجة زيقة  بن شهيد 39 
18، و ملسجل بالسجل  لتجاري  رقم 

جميع   71121 رقم  تحت  بطنجة 

في  ألصل  لتجاري  لكائن  حصته 

بوطريقة  حومة  مسناية  حي  بطنجة 
2 رقم 13،  لذي هو عبارة عن محل 

لفائدة  لسيد  لو زم  لهاتف،  لبيع 

قاسم  لبقالي  لطاهري  لحامل 

رقم  لبطاقة  لتعريف  لوطنية 

قيمة حصة  ألصل  k9612 وحددت 

 لتجاري موضوع  لبيع في مبلغ إجمالي 

قدره 270.000 مائتان وسبعون ألف 

درهم.

جميع  لتعرضات  فإن  وعليه 

هذه  ملحكمة  ضبط  بكتابة  تقدم 

15 يوما  بتد ء من تاريخ  د خل أجل 

وما   81 للفصل  طبقا   لنشر  لثاني 

يليه من مدوية  لتجارة.

 لنشرة  ألولى
عن  رئيس كتابة  لضبط

خديجة أقشور

5 مكرر

املحكمة التجارية بأكادير
ملف معالجة صعوبات  ملقاولة

ملف صعوبة  ملقاولة رقم 

33/8302/2021

شركة أطاليتيك ستاف سيرفيس

ATLANTIC STAFF SERVICES

إشعار
53  لصادر  بمقت�سى  لحكم رقم 

بتاريخ 1 ماي 2021 في ملف صعوبات 

 ملقاولة رقم 2021/8302/33 قضت 

 ملحكمة  لتجارية بأكادير :

مسطرة  لتسوية  لقضائية  بفتح 

ستاف  أطاليتيك  شركة  حق  في 

 ATLANTIC STAFF سيرفيس 

 101 برقم  مقرها  SERVICES  لكائن 

بالسجل   أكادير،  ملسجلة  تل�سي  حي 

تحت  بأكادير  باملحكمة  لتجارية 

رقم32931.

عن  لدفع  فترة  لتوقف  بتحديد 

عن  شهر   لسابقة  عشر  ثمايية  في 

صدور هذ   لحكم.

مصطفى  دحمو  بتعيين  ألستاذ 

ر �سي  عمر  و ألستاذ  منتدبا  قاضيا 

يائبا له.

بتعيين  لسيد عبد  لرز ق  لالجي 

مر قبة  في  مهمته  وتحديد  سنديكا 

بإعد د  تكليفه  مع  عمليات  لتسيير 

حو1  ملو زية  ملالية  مفصل  تقرير 

للمقاولة،  و القتصادية و الجتماعية 

لوضعيتها  و قتر ح  لحل  ملناسب 

تاريخ  من  أشهر  أربعة  أجل  د خل 

صدور  لحكم.

بشمو1  لحكم بالنفاذ  ملعجل.

غرفة  بجلسة  بإدر ج  مللف 

 ملشورة ليوم 11 سبتمبر 2021.

مصاريف  إلى  ويضم  لصائر 

في  و عتبارها  متيازية   ملسطرة 

 الستخالص.

من  لد ئنين  فاملطلوب  وعليه 

بعنو يه  للسنديك  بديونهم   لتصريح 

عبد  لرز ق  لالجي  لكائن   :  آلتي 

سوس  لطابق  لثالث  أمل  بعمارة 

أكادير،  محج  لحسن  ألو1  ملسيرة 

ضمن قائمة تتضمن  ملبالغ  ملطلوبة 

أجل  د خل  وذلك  بالوثائق  مرفقة 

هذ   إلشعار  نشر  تاريخ  من  شهرين 

للمو د  طبقا  بالجريدة  لرسمية 

581 - 719 - 720 - 721  من مدوية 

شهرين  هذ   ألجل  ويمدد   لتجارة 

خارج  للد ئنين  لقاطنين  بالنسبة 

 ململكة  ملغربية.
عن  رئيس مصلحة  كتابة  لضبط

6

 ملحكمة  لتجارية بأكادير

ملف معالجة صعوبات  ملقاولة

ملف صعوبة  ملقاولة

رقم 2021/8309/19

شركة يوبل  كسبريس

إشعار

51  لصادر  بمقت�سى  لحكم رقم 

بتاريخ 1 ماي 2021 في ملف صعوبات 

 ملقاولة رقم 2021/8309/19 قضت 

 ملحكمة  لتجارية بأكادير :

مخطط  بفسخ  بالحكم 

لفائدة شركة   الستمر رية  ملحصورة 

بموجب  لحكم  يوبل  كسبريس 

ماي   22 بتاريخ  16  لصادر  رقم 

 2018/8306/28 رقم  بامللف   2018

مسطرة  لتسوية  لقضائية  وتحويل 

إلى تصفية قضائية.

عن  لدفع  تاريخ  لتوقف  باعتبار 

هو  لتاريخ  ملحدد في  لحكم  لقا�سي 

بفتح مسطرة  لتسوية  لقضائية.

باإلبقاء على  لسيد خالد  لعظيمي 

مصطفى  و لسيد  منتدبا،  قاضيا 

 دحمو يائبا له.

بتعيين  لسيد  لحسين  دحلي 

سنديكا للتصفية  لقضائية.

بشمو1  لحكم بالنفاذ  ملعجل.

مصاريف  إلى  ويضم  لصائر 

في  و عتبارها  متيازية   ملسطرة 

 الستخالص.

من  لد ئنين  فاملطلوب  وعليه 

بعنو يه  للسنديك  بديونهم   لتصريح 

موالي  بشارع  :  لحسين  دحلي   آلتي 

عمارة  يليغ  لطابق  إسماعيل 

ضمن  ؛  أكادير   311 رقم   لثالث  

قائمة تتضمن  ملبالغ  ملطلوبة مرفقة 

شهرين  أجل  د خل  وذلك  بالوثائق 

من تاريخ نشر هذ   إلشعار بالجريدة 

 ،719  ،581 للمو د  طبقا   لرسمية 

720 و 721 من مدوية  لتجارة ويمدد 

للد ئنين  بالنسبة  شهرين  هذ   ألجل 

 لقاطنين خارج  ململكة  ملغربية.
عن رئيس مصلحة كتابة  لضبط

7

 ملحكمة  لتجارية بأكادير
مكتب  لسجل  لتجاري

ملف رقم : 2021-18

حساب خصو�سي : 2118
بيع أصل تجاري

بموجب  لعقد  لتوثيقي  ملؤرخ في 

2021، فوت  لسيد محمد  يناير   28

 ،AB80212 لعسالي بطاقته  لوطنية 

جميع  ألصل  لتجاري ملحل بيع  ملو د 

ببلوك  بالتقسيط  لكائن   لغذ ئية 
لفائدة  أكادير،  بنسركاو   271 رقم   2

 لسيدة سعاد بدري بطاقتها  لوطنية 

ID26902، وذلك بثمن إجمالي قدره 

15.000 درهم.

كتابة  مصلحة  رئيس  فإن  وبذلك 

أن  مصلحة  ذي  لكل  يعلن   لضبط 

ضبط  بمكتب  تسجل   لتعرضات 

 ملحكمة  لتجارية بأكادير د خل أجل 

)15(  ملو لية  يوما  عشرة   لخمسة 

 81  ،83 للمو د  طبقا  للنشرة  لثايية 

و101 من مدوية  لتجارة.

تحت جميع  لتحفظات

 لنشرة  ألولى
رئيسة مصلحة كتابة  لضبط

لطيفة كريمي

8 مكرر

 ملحكمة  لتجارية بأكادير
مكتب  لسجل  لتجاري

ملف رقم : 22-2021

حساب خصو�سي : 2173م

تفويت حق  لكر ء
بمقت�سى  لعقد  لتوثيقي لتفويت 

مارس   30 بتاريخ  حق  لكر ء  ملؤرخ 

 AL TANOOR شركة  فوتت   ،2021

ممثلها  لقايوني  لسيد  شخص  في 

ABBA MEKDAD ESMAEL  لحامل 

 J017675M رقم  لبطاقة  لتسجيل 

وهو  كر ء  ألصل  لتجاري  حق 

رقم  ب  مطعم  لكائن  عن  عبارة 

شارع  عمارة  ودمين،   263-261

و ملسجلة  أكادير   لحسن  لثاني، 

 23161 رقم  تحت  بالسجل  لتجاري 

لفائدة بأكادير  باملحكمة  لتجارية 
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 NALI DE GESTION ET شركة   
شخص  في   D’ADMINISTRATION
 MARTIN ممثلها  لقايوني  لسيد 
لبطاقة  لتسجيل  YUNIS  لحامل 
بالسجل  و ملسجلة   J020131R رقم 
 ،13539 رقم  تحت  بأكادير   لتجاري 
بثمن إجمالي قدره 1350000 درهم.

كتابة  مصلحة  رئيس  فإن  وبذلك 
أن  مصلحة  ذي  لكل  يعلن   لضبط 
ضبط  بمكتب  تسجل   لتعرضات 
 ملحكمة  لتجارية بأكادير د خل أجل 
يوما  ملو لية   )15( عشر   لخمسة 
 81  ،83 للمو د  طبقا  للنشرة  لثايية 

و101 من مدوية  لتجارة.
تحت جميع  لتحفظات

 لنشرة  ألولى
عن  رئيس مصلحة كتابة  لضبط

9 مكرر

 ملحكمة  لتجارية بأكادير
مكتب  لسجل  لتجاري
ملف رقم : 29-2021

حساب خصو�سي : 2232م
تفويت أصل تجاري

حقوق  تفويت  عقد  بمقت�سى 
من  تجاري  ملحرر  أصل  في  مشتركة 
طرف  ألستاذ  ملهدي أقشوش  ملوثق 

بأكادير بتاريخ 16 سبتمبر 2019.
تفويت حقوق  وبمقت�سى محضر 
مشتركة في أصل تجاري باملز د  لعلني 
باملحكمة  كتابة  لضبط  طرف  من 
أكتوبر   3 بتاريخ  بأكادير   البتد ئية 

.2019
ورثة  جميع  حقوق  تفويت  تم 
عمري  يوسف  حياته  قيد   ملسمى 
بو سطة  خدوج  لبوشيخي   : وهم 
 ملقدمة عليها  لسيدة مارية  لعمري، 
و لعربي  عمري  كنزة  حوبا�سي،  مريم 
صيدلية  في  ألصل  لتجاري  عمري 
 إلمام  لبخاري،  لكائن بشارع  إلمام 
أكادير  بو ركان  حي   51 رقم   لبخاري 
فاطمة  لزهر ء  لفائدة  لسيدة 
لبطاقة  لتعريف  بيضنابن،  لحاملة 
بثمن  وذلك   J166595 رقم   لوطنية 

إجمالي 2.255.000 درهم.

كتابة  مصلحة  رئيس  فإن  وبذلك 

أن  مصلحة  ذي  لكل  يعلن   لضبط 

ضبط  بمكتب  تسجل   لتعرضات 

 ملحكمة  لتجارية بأكادير د خل أجل 

يوما  ملو لية   )15( عشر   لخمسة 

من   81 للمادة  طبقا  للنشرة  لثايية 

مدوية  لتجارة.

تحت جميع  لتحفظات

 لنشرة  ألولى
عن  رئيس مصلحة كتابة  لضبط

10 مكرر

 ملحكمة  لتجارية بأكادير

مكتب  لسجل  لتجاري

ملف رقم 2021/31

حساب رقم 2256/م

تقديم أصل تجاري كحصة في شركة 
و لقايون  عقد  لتقديم  بمقت�سى 

مر قب  لحصص  وتقرير   ألسا�سي 

 3 و   2 بتاريخ   ملصحح  إلمضاء 

قدم  لسيد  غروس   ،2021 سبتمبر 

لبطاقة  لتعريف   لحسن  لحامل 

 لوطنية رقم JE93511 جميع  ألصل 

بئر  يزر ن  بحي   لتجاري  لكائن 

أكادير  25 تكوين  تكمي  ولحيان رقم 

بأكادير  بالسجل  لتجاري  و ملسجل 

شركة  في  كحصة   73550 رقم  تحت 

.PROMALIA

كتابة  مصلحة  رئيس  فإن  وبذلك 

أن  مصلحة  ذي  لكل  يعلن   لضبط 

ضبط  بمكتب  تسجل   لتعرضات 

 ملحكمة  لتجارية بأكادير د خل أجل 

)15(  ملو لية  يوما  عشرة   لخمسة 

 81  ،83 للمو د  طبقا  للنشرة  لثايية 

و 101 من مدوية  لتجارة.

 لنشرة  ألولى
تحت جميع  لتحفظات

عن رئيس كتابة  لضبط

11 مكرر

 ملحكمة  لتجارية بأكادير
مكتب  لسجل  لتجاري

ملف رقم 2021/32
حساب خصو�سي رقم 2261

تفويت حق  لكر ء 
بمكتب  بمقت�سى  لعقد  ملحرر 
 ألستاذ عباس مصباح  ملحامي بهيئة 
 ،2019 ماي   15 في  و ملؤرخ   كادير 
فوت بموجبه  لسيد  لغازي  لحسن 
لبطاقة  لتعريف  محمد  لحامل  بن 
و ملسجل   J 92152 رقم   لوطنية 
رقم  تحت  بأكادير  بالسجل  لتجاري 
شركة  لتفاحتين  لفائدة   22191
 STE ATTOFAHATAYNE EX SOS
ممثلها  شخص  في   KAFTAN SARL
 لقايوني  لسيد محمد أنس  لخطابي 
لبطاقة  لتعريف  لوطنية   لحامل 
مقرها  و لكائن   A211958 رقم 
 الجتماعي برقم 18  لعمارة 23 تكمي 
كافة  شارع  لجيش  مللكي  كادير، 
حق كر ء  ملحل  لتجاري  لكائن برقم 
شارع  عمارةأدود  زيقة  لليمون   52
إجمالي  بثمن   لجيش  مللكي  كادير، 

قدره 500.000 درهم.
كتابة  مصلحة  رئيس  فإن  وبذلك 
أن  مصلحة  ذي  لكل  يعلن   لضبط 
ضبط  بمكتب  تسجل   لتعرضات 
 ملحكمة  لتجارية بأكادير د خل أجل 
يوما  ملو لية   )15( عشرة   لخمسة 
من   81 للمادة  طبقا  للنشرة  لثايية 

مدوية  لتجارة.
 لنشرة  ألولى

تحت جميع  لتحفظات
رئيس كتابة  لضبط

12 مكرر

املحكمة التجارية بوجدة
إشهار مستخرج عقد بيع أصل 

تجاري
ملف  لبيع رقم : 17/2021

حساب رقم : 1931
حررته  رسمي  عقد  بمقت�سى 
بتاريخ ميموني  أمينة    ألستاذة 
 5 ماي 2021، مسجل بوجدة بتاريخ 
6 ماي 2021، باعت  لسيدة حفيظة

15 زيقة  بلهو ري،  لساكنة بوجدة،   
وكيلتها  بو سطة  ممثلة   لسالم، 
بلهو ري  لساكنة  فاطمة   لسيدة 
رقم  يعقوب  ملنصور  شارع  بوجدة، 

.25
خليل،  أيوب  محمد  للسيد 
تجزئة  حي  لزيتون  بوجدة،   لساكن 

بنميمون زيقة 13، رقم 56.
بوجدة،   ألصل  لتجاري  لكائن 
 2 رقم  بقعة  جبور  تجزئة   ،16
بالسجل  معزوزة،  ملقيد  طريق 
تحليلي،   10080 رقم  تحت   لتجاري 
الستغال1  لصيدلية  و ملخصص 
 PHARMACIE EL«  ملسماة 
إجمالي  بثمن   »MOHAMMADIA

قدره 130.000 درهم.
أمام  ملحكمة  تقبل  لتعرضات 
أقصاة  أجل  د خل  بوجدة   لتجارية 
للنشرة  يوما  ملو لية  عشر  خمسة 
81 من مدوية  للمادة  تطبيقا   لثايية 

 لتجارة.
 لنشرة  ألولى

رئيس مصلحة كتابة  لضبط

13 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
مكتب صعوبات  ملقاولة

فتح مسطرة  لتسوية  لقضائية
 DAR في مو جهة شركة د ر  لو لدين

AL WALIDINE في شخص م.ق
ملف رقم : 2021/8315/59

إشعار
 2020/37 رقم  بمقت�سى  لحكم 
 2021 ماي   11 بتاريخ   لصادر 
رقم  صعوبات  ملقاولة  ملف  في 
قضت  ملحكمة   2021/8315/58

 لتجارية بمر كش :
مسطرة  لتسوية  لقضائية  بفتح 
 DAR في مو جهة شركة د ر  لو لدين
م.ق  شخص  في   AL WALIDINE
لدى  بالسجل  لتجاري   ملسجلة 
تحت  بمر كش   ملحكمة  لتجارية 
تاريخ  لتوقف  وتحديد    71689 رقم 
18 شهر   لسابقة لهذ   عن  لدفع في 

 لحكم.
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عبد  لرحيم   : وعينت  لسيد 
 سميح قاضيا منتدبا و لسيد محمد 
فهد  و لسيد  عنه،  يائبا  بنجلون 
بشارع  بن  و لكائن  سنديكا   ملجبر 
سينا إقامة لويو ي  لطابق 1 رقم 11 
مر كش عليه فاملطلوب من  لد ئنين 
للسنديك  ملعين  بديونهم   لتصريح 
تتضمن  ملبالغ  موقعة  قائمة  ضمن 
وذلك  بالوثائق  مرفقة   ملطلوبة 
نشر  تاريخ  من  شهرين  أجل  د خل 
هذ   إلشعار بالجريدة  لرسمية طبقا 
 720 719 و  581 و  ملقتضيات  ملو د 

من مدوية  لتجارة.
بالنسبة  هذ   ألجل شهرين  يمدد 
خارج  ململكة  للد ئنين  لقاطنين 

 ملغربية.
عن رئيس كتابة  لضبط

78 مكرر

 ملحكمة  لتجارية بمر كش
مكتب صعوبات  ملقاولة

فتح مسطرة  لتصفية  لقضائية
في مو جهة شركة  طلس  يدن 
ATLAS EDEN في شخص م.ق

ملف رقم : 2021/8308/5
ملف أصلي 2015/8302/58

إشعار
 2021/38 رقم  بمقت�سى  لحكم 
 2021 ماي   11 بتاريخ   لصادر 
رقم  صعوبات  ملقاولة  ملف  في 
قضت  ملحكمة   2021/8308/5

 لتجارية بمر كش :
وفتح  مخطط  لتفويت  بفتح 
في  مسطرة  لتصفية  لقضائية 
 ATLAS شركة  طلس  يدن  مو جهة 
م.ق.  ملسجلة  شخص  في   EDEN
لدى  ملحكمة  بالسجل  لتجاري 
 لتجارية بمر كش تحت رقم 15123 .
عبد  لرحيم   : وعينت  لسيد 
 سميح قاضيا منتدبا و لسيد محمد 
حسن  و لسيد  عنه،  يائبا  بنجلون 
موالي  عمارة   22 ب  و لكائن  يوس 
شارع   2 رقم  سعيد  لطابق  ألو1 
كهرباء  بجو ر  هللا  عبد  موالي   ألمير 

 لفتح مر كش.

من  لد ئنين  فاملطلوب  عليه 
للسنديك  ملعين  بديونهم   لتصريح 
تتضمن  ملبالغ  موقعة  قائمة  ضمن 
وذلك  بالوثائق  مرفقة   ملطلوبة 
نشر  تاريخ  من  شهرين  أجل  د خل 
هذ   إلشعار بالجريدة  لرسمية طبقا 
 720 719 و  581 و  ملقتضيات  ملو د 

من مدوية  لتجارة.
بالنسبة  هذ   ألجل شهرين  يمدد 
خارج  ململكة  للد ئنين  لقاطنين 

 ملغربية.
عن رئيس كتابة  لضبط
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 ملحكمة  لتجارية بمر كش
بيع أصل تجاري

ملف رقم 2021/73
حساب رقم 3225

توثيقي  ملنعقد  عقد  بمقت�سى 
موثقة  طويل  رقية  بمكتب  ألستاذة 
 2021 أبريل   27 في  مؤرخ  بمر كش 
ماي   5 بتاريخ  بمر كش  ومسجل 
2021-  : رقم  سجل  إليد ع   ،2021
بالقبض  أمر   ،0037087-11071
رقم  توصيل   ،2021/32279  :

.20211183611019
أحمد  لهضرة،  باع  لسيد 
مر كش  أبو ب  بمر كش   لساكن 
شطر 21 فيال 76،  لجنسية مغربية، 
للتعريف  للبطاقة  لوطنية   لحامل 

.EE301805 رقم
 BAGUETTO FOODS لشركة 
محدودة،  مسؤولية  ذ ت  شركة 
بمر كش  ملسيرة  مقرها  الجتماعي 
باملحكمة  808،  ملسجلة  رقم   B1
 لتجارية بمر كش تحت رقم 113653 
هللا  لبصري،  عبد   : يمثلها  لسيد 
للتعريف  للبطاقة  لوطنية   لحامل 

.EE271239 رقم
مجموع  ألصل  لتجاري  لكائن 
إقامة   22 رقم  مبروكة  حي  بمر كش 
7 و ملعد للجز رة   لشروق متجر رقم 
و ملأكوالت  لسريعة  بالتقسيط 
و ملقبالت و ملسجل بالسجل  لتجاري 
لدى  ملحكمة  لتجارية بمر كش رقم 
عناصره  ملادية  بجميع   125022
 100.000 قدره  بمبلغ  و ملعنوية، 

درهم.

أعاله  د ئني  لبائع  ملذكور  فعلى 

قسم  إلى  بتعرضاتهم  يتقدمو   أن 

باملحكمة  لتجارية   لسجل  لتجاري 

بمر كش د خل أجل يبتدئ من تاريخ 

في  ليوم  وينتهي  نشر  إلعالن  ألو1 

 لخامس عشر من نشر  إلعالن  لثاني.

 إلعالن  ألو1
عن رئيس كتابة  لضبط

76 مكرر

 ملحكمة  لتجارية بمر كش

تقديم أصل تجاري حصة في شركة

ملف رقم 2021/72

حساب رقم 3219

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

بمر كش  ومسجل   2021 مارس   9

قدم  لسيد   2021 مارس   12 بتاريخ 

لبطاقة  بوغب  لحامل  حبيب 

 Q113990 رقم   لتعريف  لوطنية 

أطلس  جنان  بإقامة  و لساكن 

 20 رقم  عياض  زيقة  لقا�سي 

ماييس  صيدلية  لشركة  مر كش 

PHARMACIE MANISS  لكائن 

12 مرسطان  برقم  مقرها  الجتماعي 

لبيع  و ملعد  مر كش  أمرشيش   III

 ألدوية )صيدلية( و ملسجل بالسجل 

عناصره  ملادية  بجميع   لتجاري 

و ملعنوية كحصة في شركة قوم مبلغ 

2.081.700 درهما.

فعلى د ئني مقدم  لحصة  ملذكور 

إلى  بتصريحاتهم  يتقدمو   أن  أعاله 

باملحكمة  قسم  لسجل  لتجاري 

 لتجارية بمر كش د خل أجل يبتدئ 

من تاريخ نشر  إلعالن  ألو1 وينتهي في 

 ليوم  لخامس عشر من نشر  إلعالن 

 لثاني.

 إلعالن  ألو1
عن رئيس كتابة  لضبط

77 مكرر

 ملحكمة  لتجارية بالد ر  لبيضاء

ملف رقم 130158

حساب رقم 13737
بيع أصل تجاري

توفيقي  لحامل  يور  لدين  فوت 

 BB21860 لبطاقة  لتعريف  لوطنية

 لسيد محمد بلغز 1  لحامل لبطاقة 

لفائدة   T153013  لتعريف  لوطنية 

ذ ت  شركة   SUN COFFEE شركة 

مقرها  الجتماعي  محدودة  مسؤولية 

بالد ر  لبيضاء  لبريو�سي حي  لقدس 

 15 رقم  6  لطابق  ألر�سي  شارع 

للمحكمة  بالسجل  لتجاري  مسجلة 

رقم  تحت  بالد ر  لبيضاء   لتجارية 

ممثلها  لقايوني  لسيد   162833

عبد  لودود قندي�سي  لحامل لبطاقة 

BB18862 لتعريف  لوطنية 

معدير  عبد  للطيف   لسيد 

لبطاقة  لتعريف  لوطنية   لحامل 

BE133361

مجموع  ألصل  لتجاري  ملخصص 

تجاري  ملتو جد  مقهى  الستغال1 

سيدي  لبريو�سي  بالد ر  لبيضاء 

أمل 1 شارع صهيب  لرومي رقم 117 

و ملسجل بالسجل  لتجاري باملحكمة 

رقم  تحت  بالد ر  لبيضاء   لتجارية 

.117961/117892

تسجل  فإن  لتعرضات  وبذلك 

باملحكمة  لتجارية  بمكتب  لضبط 

بالد ر  مكتب  لسجل  لتجاري 

عشر  خمسة  أجل  د خل   لبيضاء 

يوما  ملو لي للنشرة  ألولى و لثايية.
 لنشرة  ألولى

عن رئيس كتابة  لضبط

84 مكرر

 ملحكمة  لتجارية بالد ر  لبيضاء

ملف رقم 130161

حساب رقم 13869
بيع أصل تجاري

عبد  لسالم  باهي  فوت  لسيد 

لبطاقة  لتعريف  لوطنية   لحاملة 

خالد باهي  BE867752  لسيد 
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لبطاقة  لتعريف  لوطنية    لحامل 
صالح  باهي  BE696112  لسيد 
لبطاقة  لتعريف  لوطنية   لحامل 
BE689385  لسيدة بسيم  لعرو�سي 
لبطاقة  لتعريف  زبيدة  لحاملة 
B21910،  لسيد باهي وفاء   لوطنية 
لبطاقة  لتعريف  لوطنية   لحاملة 
مطيش  لفائدة  لسيد   BE621131
لبطاقة  لتعريف   لعربي  لحامل 
مجموع  ألصل   BE82173  لوطنية 
 لتجاري  ملعد ملحلبة  ملتو جد بالد ر 
حي  مكيلد  بني  زيقة   ،53  لبيضاء 
باملحكمة  لتجارية   لعيون  ملسجل 
بالد ر  لبيضاء بالسجل  لتحليلي رقم 
111182/111178/111180/111171/

.111176
تسجل  فإن  لتعرضات  وبذلك 
باملحكمة  لتجارية  بمكتب  لضبط 
بالد ر  مكتب  لسجل  لتجاري 
عشر  خمسة  أجل  د خل   لبيضاء 

يوما  ملو لي للنشرة  ألولى و لثايية.
 لنشرة  ألولى

عن رئيس كتابة  لضبط

85 مكرر

 ملحكمة  لتجارية بالد ر  لبيضاء
ملف رقم : 130166
حساب رقم 13882

بيع أصل تجاري
باحمان  يحيى  فوت  لسيد 
لبطاقة  لتعريف  لوطنية   لحامل 
أيوب  كديل  لفائدة   S 110731  
لبطاقة  لتعريف  لوكنية   لحامل 
مجموع  ألصل   H J 52983
 COUTURIERE  لتجاري  ملسمى 
في  BAHOUMAN YAHYA  ملستغل 
 لخياطة و لكائن بالد ر  لبيضاء أمل 
16 سيدي  لبريو�سي  32 رقم  1 زيقة 
للمحكمة  بالسجل  لتجاري  مقيد 
رقم  تحت  بالد ر  لبيضاء   لتجارية 

.128018
تسجل  فإن  لتعرضات  وبذلك 
باملحكمة  لتجارية  بمكتب  لضبط 
بالد ر  مكتب  لسجل  لتجاري 
عشر  خمسة  أجل  د خل   لبيضاء 

يوما  ملو لي للنشرة  ألولى و لثايية.
 لنشرة  ألولى

عن رئيس كتابة  لضبط

86 مكرر

 ملحكمة  لتجارية بالد ر  لبيضاء

ملف رقم : 130168

حساب رقم 13902

تفويت حق  إليجار
عمر  هابي  ورثة  ملرحوم  فوت 

عز  لدين،  لحامل  هابي   لسيد 

رقم  لبطاقة  لتعريف  لوطنية 

هابي  دريس،  BL89533،  لسيد 

لبطاقة  لتعريف  لوطنية   لحامل 

يمينة،  هابي  F96391،  لسيدة  رقم 

لبطاقة  لتعريف  لوطنية   لحاملة 

F96391،  لسيدة  يبورك  رقم 

لبطاقة  لتعريف  يزهة،  لحاملة 

BE669111،  لسيد  رقم   لوطنية 

لبطاقة  ياسين،  لحامل  هابي 

 ،BL106251 رقم   لتعريف  لوطنية 

لبطاقة  وئام،  لحاملة  هابي   لسيدة 

 ،BL165579 رقم   لتعريف  لوطنية 

،  ملز دة  قاصر  لينة،  هابي   آلنسة 

من  ممثلة   ،2010 مارس   19 بتاريخ 

يزهة،  و لدتها  لسيدة  يبورك  طرف 

هشام  إلى  لسيد   لنائبة  لشرعية 

لبطاقة  لتعريف   لدحماني  لحامل 

E169719 مجموع حق   لوطنية رقم 

 إليجار للمحل  لتجاري  لكائن بالد ر 

أيدري  سان  زيقة   ،56  لبيضاء، 

كيبز ك،  لطابق  لسفلي.

 لذي من أجله  ملرحوم هابي عمر 

باملحكمة  بالسجل  لتجاري  مسجل 

رقم  تحت  بالد ر  لبيضاء   لتجارية 

.213028

تسجل  فإن  لتعرضات  وبذلك 

باملحكمة  لتجارية  بمكتب  لضبط 

بالد ر  مكتب  لسجل  لتجاري 

عشر  خمسة  أجل  د خل   لبيضاء 

يوما  ملو لي للنشرة  ألولى و لثايية.
 لنشرة  ألولى

عن رئيس كتابة  لضبط

87 مكرر

 ملحكمة  لتجارية بالد ر  لبيضاء
مصلحة  لسجل  لتجاري

بيع أصل تجاري
ملف رقم : 130171
حساب رقم 13999

تفويت  ألصل  لتجاري
 »LE LIDO« »من شركة »لو ليدو
حاتم  بمديرها  لعام  لسيد  ممثلة 
للبطاقة  لوطنية  ز كي،  لحامل 
للتعريف رقم FA28768، إلى  لشركة 
 »MADAEF« »مضيف«   ملسماة 
قرقري،  رشيد  محمد  بالسيد  ممثلة 
للتعريف  للبطاقة  لوطنية   لحامل 

.BK103395 رقم
على   ألصل  لتجاري  ملشتمل 
لوليدو  تحت  سم  و ملستغل  فندق 
بالد ر  لبيضاء  »LE LIDO«  لكائن 
بويليو أيفا  لشاطئ و ملقيد بالسجل 
بالد ر  باملحكمة  لتجارية   لتجاري 

 لبيضاء تحت رقم 2905.
فإن  لتعرضات  وبذلك 
باملحكمة  بمكتب  لضبط  تسجل 
مكتب  لسجل  لتجاري   لتجارية 

خمسة  أجل  د خل  بالد ر  لبيضاء 
للنشرة  ألولى  يوما  ملو لي  عشر 

و لثايية.
 لنشرة  ألولى

عن رئيس كتابة  لضبط

88 مكرر

 ملحكمة  لتجارية بالد ر  لبيضاء
ملف رقم : 130176
حساب رقم 11090

بيع أصل تجاري
بلقايدة،  عبد  لقادر  باع  لسيد 
للتعريف  للبطاقة  لوطنية   لحامل 
لفائدة  لسيد   B351767 رقم 
للبطاقة  بلقايدة،  لحامل   ملصطفى 
 BE668675 رقم  للتعريف   لوطنية 
مجموع  ألصل  لتجاري،  لذي يمارس 
فيه نشاط صياية كهرباء  لسيار ت، 
ريغو  )شارع  بالد ر  لبيضاء،   لكائن 
حي  زيقة  بن  لشهيد،  سابقا(، 
بالسجل  و ملسجل   ،22 رقم   لنخيل 
 : رقم  تحت  بالد ر  لبيضاء   لتجاري 

.236612

فإن  لتعرضات  وبذلك 
باملحكمة  بمكتب  لضبط  تسجل 
مكتب  لسجل  لتجاري   لتجارية 

خمسة  أجل  د خل  بالد ر  لبيضاء 
للنشرة  ألولى  يوما  ملو لي  عشر 

و لثايية.
 لنشرة  ألولى

عن رئيس كتابة  لضبط

89 مكرر

 ملحكمة  لتجارية بالد ر  لبيضاء
ملف رقم : 130178
حساب رقم 11139
تفويت أصل تجاري

لقر فلي  ليلى  فوتت  لسيدة 
لبطاقة  لتعريف  لوطنية   لحاملة 
ليلى  لفائدة  لسيدة   BB3550 رقم 
لبطاقة  لتعريف   بها  لحاملة 
مجموع   EE738158 رقم   لوطنية 
 ألصل  لتجاري  ملتكون من  لعناصر 
بالد ر  و ملعنوية  لكائن   ملادية 
طارق  حي   لبيضاء سيدي  لبريو�سي 

 لخير زيقة 3 رقم 1.
بالسجل  لتجاري  مسجل 
بالد ر  لبيضاء  باملحكمة  لتجارية 

تحت رقم 319556.
فإن  لتعرضات  وبذلك 
باملحكمة  بمكتب  لضبط  تسجل 
مكتب  لسجل  لتجاري   لتجارية 

خمسة  أجل  د خل  بالد ر  لبيضاء 
للنشرة  ألولى  يوما  ملو لي  عشر 

و لثايية.
 لنشرة  ألولى

عن رئيس كتابة  لضبط

90 مكرر

 ملحكمة  لتجارية بالد ر  لبيضاء
ملف رقم : 130180
حساب رقم 11110

بيع أصل تجاري
خديجة  فوتت  لسيدة 
لبطاقة  لتعريف  صديق  لحاملة 
لفائدة   BE165606 رقم   لوطنية 
جعلوطي  فاطمة  لزهر ء   لسيدة 
لبطاقة  لتعريف  لوطنية   لحامل 
مجموع  ألصل  لتجاري  BJ356705
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لصالون  لحالقة  ملتو جد    ملعد 
بالد ر  لبيضاء بسفلي  لعمارة  لكائنة 
بالزيقة 58  الدريسية  ألولى  لرقم 56 
و ملسجل بالسجل  لتجاري 322670.
فإن  لتعرضات  وبذلك 
باملحكمة  بمكتب  لضبط  تسجل 
مكتب  لسجل  لتجاري   لتجارية 
خمسة  أجل  د خل  بالد ر  لبيضاء 
للنشرة  ألولى  يوما  ملو لي  عشر 

و لثايية.

 لنشرة  ألولى
عن رئيس كتابة  لضبط

91 مكرر

 ملحكمة  لتجارية بالد ر  لبيضاء
ملف رقم : 130181
حساب رقم 11186

بيع أصل تجاري
صوييا  ملين  فوتت  لسيدة 
لبطاقة  لتعريف  لوطنية   لحاملة 
ليلى  لفائدة  لسيدة   A700088 رقم 
لبطاقة  لتعريف  بنجلون  لحاملة 
مجموع  ألصل   BE835196  لوطنية 
لصيدلية  ملسماة   لتجاري  ملعد 
PHARMACIE CARNOT  ملتو جد 
جعفر  زيقة   ،15 ب  بالد ر  لبيضاء 
بالسجل  لتجاري  و ملسجل   لبرماكي 

رقم 289118.
فإن  لتعرضات  وبذلك 
باملحكمة  بمكتب  لضبط  تسجل 
مكتب  لسجل  لتجاري   لتجارية 
خمسة  أجل  د خل  بالد ر  لبيضاء 
للنشرة  ألولى  يوما  ملو لي  عشر 

و لثايية.

 لنشرة  ألولى
عن رئيس كتابة  لضبط

92 مكرر

 ملحكمة  لتجارية بالد ر  لبيضاء
ملف رقم : 130196
حساب رقم 11292

عقد تقدمة
نعيمة،  ودغيري   لسيدة  دري�سي 
 لحاملة لبطاقة  لتعريف  لوطنية رقم 
للشخص  ممثلة  بصفتها   B213517
 IDRISSI OUDGHIRI  لطبيعي 
بالسجل  لتجاري  ومسجل   NAIMA
.191796 رقم  تحت  بالد ر  لبيضاء 

وبصفتها مسير وحيد لشركة في طور 
 PHARMACIE EL HOUDA لتكوين 

.DERB SOLTAN
خصائها كالتالي : تم  لتصريح على 

مايلي :
تم  لقيام بتقدمة طبيعية لشركة 
 PHARMACIE EL HOUDA
مقرها  شركة   DERB SOLTAN
19، شارع ملرتين حي   الجتماعي برقم 

مرس  لسلطان،  لد ر  لبيضاء.
في  لشركة  ملذكورة  مساهمة  تم 
أعاله بجميع عناصر أصو1 وخصوم 
للشخص  لطبيعي   ألصل  لتجاري 
للعناصر  مالكة  وتصبح  لشركة 
تسجيلها  يوم  من  بها  بتد ء   ملساهم 

في  لسجل  لتجاري.
من  للشركة  ملستفيدة  وسيكون 
لألصل  كامل  مللكية  هذه  لتقدمة 
من  تقدمته  بتد ء   لتجاري  لحا1 
أيضا  لها  هذ   لعقد وسيكون  توقيع 
من  إلنشاء  لنهائي   اليتفاع  بتد ء 
لهذه  لشركة  ألصل  لتجاري  لكائن 
مرس  حي  ملرتين  شارع   ،19 برقم 
ومسجل   لسلطان،  لد ر  لبيضاء 
بالد ر  لبيضاء  بالسجل  لتجاري 

تحت رقم 191796.
تسجل  فالتعرضات  وبذلك 
باملحكمة  بمكتب  لسجل  لتجاري 

 لتجارية بالد ر  لبيضاء.
 لنشرة  ألولى

رئيس كتابة  لضبط

93 مكرر

املحكمة االبتدائية بوادي زم
إعالن عن تقديم أصل تجاري 

كحصة في شركة
ملف رقم : 03/2021

في  بمقت�سى  لعقد  لعرفي  ملؤرخ 
و ملصحح  المضاء   2021 مارس   25
فاطمة،  كريم  طرف  لسيدة  من 
عرضت   ،2021 مارس   25 بتاريخ 
مغربية،  فاطمة،  كريم   لسيدة 
حي   1 بلوك   65 بالرقم   لساكنة 
لبطاقة  و لحاملة  زم،  و دي   ملسيرة 
 ،QA120158 لتعريف  لوطنية رقم 
FATIKAR SARL AU  لكائن  لشركة 

زيقة   57 بالرقم  مقرها  الجتماعي 

زم،  ألصل  لتجاري  و دي   لحد دة 

و ملسجل  للخياطة   ملخصص 

بالسجل  لتجاري بهذه  ملحكمة تحت 

رقم 5126 بالسجل  لتحليلي و لو قع 

زم  و دي  زيقة  لحد دة   57 بالرقم 

كحصة بالشركة  لسالفة  لذكر.

تسجل  فإن  لتعرضات  وبذلك 

باملحكمة  البتد ئية  بمكتب  لضبط 

عشر  خمسة  أجل  د خل  زم  بو دي 

صدور  لنشرة  تاريخ  من  يوما   )15(

 لثايية.

 لنشرة  ألولى

14 مكرر

املحكمة االبتدائية ببرشيد
بيع أصل تجاري 

كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 

ببرشيد  باملحكمة  البتد ئية   لضبط 

في  مؤرخ  رسمي  عقد  بمقت�سى  أيه 

عثمان  باع  لسيد   ،2021 أبريل   19

لبطاقة  لتعريف   ملرو ني،  لحامل 

 لوطنية رقم BK 250015، و لساكن 

تجزئة بكاطيل  لزيقة 6  لرقم 11 بولو 

 لد ر  لبيضاء، لآلنسة روبا  لسوبي، 

لبطاقة  لتعريف  لوطنية   لحاملة 

بتجزئة  BK 366289،  لساكنة  رقم 

38/10  لد ر  1 رقم  زيقة   1  لليمون 

 لبيضاء،  ألصل  لتجاري،  ملستغل 

»صيدلية  ألمومة«،   كصيدلية 

 211 بتجزئة  لوفاء  لرقم   لكائنة 

بالسجل  و ملسجلة  برشيد،   لدروة، 

وذلك   22198 رقم  تحت   لتجاري 

بثمن إجمالي قدره 900.000 درهم.

جميع  لتعرضات  فإن  وعليه 

بهاته  ملحكمة  بكتابة  لضبط  تقدم 

قسم  لسجل  لتجاري د خل أجل 15 

يوما من تاريخ  لنشرة  ألولى و لثايية.

 لنشرة  ألولى
رئيس مصلحة كتابة  لضبط

52 مكرر

املحكمة االبتدائية بالرباط
مصلحة كتابة  لضبط
ملف تنفيذي عقاري

عدد : 2021/56
حساب : 9581

إعالن عن بيع عقار باملز د  لعلني
عكاشة  فاطمة  لزهر ء  لفائدة 
ريا�سي  سعيد  عن  ملحجور   ملقدمة 
محمد  لتوزلتي  عنها  ألستاذ  ينوب 
 ملحامي بهيئة  لرباط ضد  لحق  لعام
يعلن رئيس مصلحة كتابة  لضبط 
أن  بالرباط،  باملحكمة  البتد ئية 
فاتح  بتاريخ  ستقع  عمومية  سمسرة 
على  لساعة  لحادية   2021 يوييو 
رقم  بقاعة  لبيوعات  صباحا  عشرة 
يصيب  بيع  قصد  بهذه  ملحكمة   5
ذي  لرسم  بالعقار  ملحفظ  محجور 
 لعقاري رقم 92895/03 و ملتمثل في 

نسبة 11/80.
 لعقار هو عمارة عن د ر سكنية 
متجر  به  أر�سي  طابق  من  تتكون 
وطابق علوي وسطح تقع برقم 1316 
متر   169 مساحتها  حي  ملنزه  لرباط 

مربع، ال وجود للمكتري بها.
ثمن  يطالق  لبيع  حدد   وقد 
 101625 مبلغ  في  باملز د  لعلني 
إضافة  مع  حاال  يؤدى  لثمن  درهم، 
ومصاريف  و جب خزينة  لدولة   3%

 لتنفيذ.
عن رئيس مصلحة كتابة  لضبط

53

املحكمة االبتدائية بقلعة 
السراغنة

مصلحة كتابة  لضبط
ملف رقم 2021/01
حساب رقم : 5358

إعالن عن تقديم أصل تجاري 
كحصة في شركة 

يعلن رئيس مصلحة كتابة  لضبط 
باملحكمة  البتد ئية بقلعة  لسر غنة 
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  أيه 
بتاريخ  ومسجل   2021 مارس   10
بقلعة  لسر غنة   2021 مارس   12
وغالني  محمد  لحبيب  فوت  لسيد 
 1061 رقم   2 بحي  لنخلة   لساكن 
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لبطاقة  قلعة  لسر غنة،  لحامل 

 لتعريف  لوطنية رقم E165969 إلى 

 لشركة ذ ت  ملسؤولية غير  ملحدودة 

 PHARMACIE بشريك وحيد  ملسماة

 WIRHLANI GHAZA SARL AU

 ألصل  لتجاري  لكائن بحي  لنخلة 2 

قلعة  لسر غنة  ملخصص   798 رقم 

عناصره  ملادية  بجميع  لصيدلية 

هذه  لشركة  في  كحصة  و ملعنوية 

بهذه  بالسجل  لتجاري  و ملسجل 

بثمن   1112 رقم  تحت   ملحكمة 

إجمالي قدره 500.000 درهم.

تسجل  فإن  لتعرضات  وبذلك 

باملحكمة  البتد ئية  بمكتب  لضبط 

بقلعة  لسر غنة د خل أجل 15 يوما 

 ملو لية للنشرة  ألولى و لثايية.

 لنشرة  ألولى
رئيس مصلحة كتابة  لضبط

56 مكرر

املحكمة االبتدائية بانزكان

شعبة  لسجل  لتجاري 

ملف رقم 2021/11

حساب رقم : 7119

إشهار بيع أصل تجاري 
بمقت�سى عقد بيع  ألصل  لتجاري 

 317 صحيفة   111 بعدد   ملضمن 

5 ماي  بتاريخ   91 سجل  ألمالك رقم 

طرف  لعدلين  من  و ملنجز   2021

شرعي  وعبد  لعزيز  أحمد  لعقيد 

يفوذ  بد ئرة  لالشهاد   ملنتصبين 

محكمة  الستئناف بأكادير.

حف�سي  عبد  لسالم  باع  لسيد 

لبطاقة  لتعريف  لوطنية   لحامل 

رقم JB269167 إلى  لسيد عز  لدين 

بنجيت  لحامل لبطاقة  لوطنية رقم 

جميع  ألصل  لتجاري   JB283931

قطاع  لغيار بيع  فيه  للمحل  ملز و1 

محمد  بشارع  بالتقسيط  لكائن   

ملو1  تارود يت  يت  طريق   لخامس 

بهذه  بالسجل  لتجاري  و ملقيد 

بثمن   11118 رقم  تحت   ملحكمة 

قدره 80.000 درهم.

رئيس  يعلن  لسيد  عليه  وبناء 

ذي  لكل  كتابة  لضبط  مصلحة 

على  لبيع  أن  لتعرضات  مصلحة 

هذه  ضبط  بكتابة  تودع   ملذكور 

15 يوما   ملحكمة د خل أجل أقصاه 

للمادة  طبقا  للنشرة  لثايية   ملو لية 

81 من مدوية  لتجارة.

 لنشرة  ألولى
عن رئيس مصلحة كتابة  لضبط

80 مكرر

املحكمة االبتدائية بسال

رقم  لتسجيل  أصلها  لتجاري 

 25 بتاريخ   Chronologique  1327

2000 حسبما ذلك بالنسخة  أكتوبر 

بالسجل  من  لتقييد ت  ملضمنة 

رقم  لتعريف   18991 رقم   لتحليلي 

 ملوحد للمقاولة  ملادتان 29 و 77 من 

مدوية  لتجارة مقرها  لكائن 918 حي 

و د  لذهب لعيايدة شارع  مل في  سم 

بوعمرو  بن   لسيد  لخضر  لعسري 

لبطاقة  لتعريف  بوعزة  لحامل  بن 

.X11328 لوطنية رقم  

في  لبر شوة  لخميسات   ملولود 

على  تصدق  أيه  أشهد   1938 سنة 

عباس  بنت  فاطنة  لزرو لي  زوجته 

في  لبر شوة  بوعزة  ملولودة  بن 

ثمة  سكنى   1950 سنة   لخميسات 

 18991 رقم  بجميع  ألصل  لتجاري 

رقم   2000  10  25 بتاريخ   ملسجل 

و د  بحي  مطحنة  لكائن   18991

 918 رقم  أمل  لعيايدة شارع   لذهب 

سال.

بمقت�سى عقد صدقة.

بمصلحة  وستقبل  لتعرضات 

 لسجل  لتجاري باملحكمة  البتد ئية 

 (15( عشرة  خمسة  غاية  إلى  بسال 

يوما من صدور  إلعالن  لثاني.

 لنشرة  ألولى

81 مكرر

املحكمة االبتدائية بأزيالل
ملف رقم 2021/5

حساب رقم 122
تفويت أو بيع أو هبة أصل تجاري

 HDDAR CHERQUI CIN فوت 

 13997 Dmeurant  à Azilal Hay

 Ste espace Tanout إلى   Talbarjt

 Rc 1609 TPI Azilal Siege social

Hay Talbarjt Azilal مجموع  ألصل 

 Personne  : ب   لتجاري  ملوجود 

 physique hay Tannout Station

Shell Azilal au Tpi Azilal و ملسجل 

بالسجل  لتجاري ب Azilal تحت رقم 

.122 :

تسجل  فإن  لتعرضات  وبذلك 

باملحكمة  لتجارية  بمكتب  لضبط 

)مكتب  لسجل  لتجاري( د خل أجل 

خمسة عشر يوما  ملو لي للنشرة  ألولى 

و لثايية.

 لنشرة  ألولى

82 مكرر

املحكمة االبتدائية بالقصر 

الكبير
ملف رقم : 2021/02

حساب رقم : 2257
إشهار عقد بيع أصل تجاري

في  بمقت�سى  لعقد  لعرفي  ملؤرخ 

بإد رة  و ملسجل   2016 يوفمبر   22

باع   ،5086 رقم  تحت   لتسجيل 

وطنيته   لسيد  ملصطفى  لسويدي، 

سعيد،  بوعزة  للسيد   HA106105

جميع   ،LB71201 رقم  وطنيته 

 ألصل  لتجاري للمحل  ملعد إلصالح 

و لكائن و لنارية   لعجالت  لهو ئية 

أ  مجموعة  بحي  ملسيرة  لخضر ء   
زيقة 1 رقم 8  لقصر  لكبير و ملسجل 

بالقصر  لكبير  باملحمة  البتد ئية 

عناصره  بجميع   9812 رقم  تحت 

ثمن  لبيع  وحدد  و ملعنوية   ملادية 

درهم  ألف  وأربعين  مائة  مبلغ  في 

110.000 درهم.

تقديم  د ئن  كل  فعلى  وعليه 

أجل  د خل  لهذه  ملحكمة  تعرضه 

أقصاه 15 يوما من  لنشرة  لثايية.

 لنشرة  ألولى
عن رئيس مصلحة كتابة  لضبط

94 مكرر

املحكمة االبتدائية بالجديدة
ملف عدد 2021/15

حساب رقم 21128

بمقت�سى عقد عرفي )وعد بالبيع( 

بالجديدة  محكمة  الستئناف  وقر ر 

عدد  ملف   2021 أبريل   5 في  مؤرخ 

محمد  باع  لسيد   2021/1201/60

لبطاقة  لتعريف  كني�سي  لحامل 

عال1  إلى  لسيد   Q88931  لوطنية 

لبطاقة  لتعريف   لسماحي  لحامل 

مجموع   M101018 عدد   لوطنية 

بالسجل   ألصل  لتجاري  ملسجل 

 لتجاري عدد 21036.

 ROUTE DE SETTAT  لكائن ب : 

 A DROITE HAD OULED FREJ EL

.JADIDA

 ملز و1 فيخ نشاط : 

 EXPLOITATION DE STATION

 SERVICE - EXPLOITATION D’UN

MILK BAR (CAFE(.
و لكيفية  حسب  لشروط  وذلك 

 لمذكورة في  لعقد.
تقبل  فإن  لتعرضات  وعليه 
باملحكمة  البتد ئية  بكتابة  لضبط 
من  يوما   15 أجل  د خل  بالجديدة 

تاريخ  لنشرة  لثايية.

 لنشرة  ألولى
 لمشرف على مصلحة  لسجل 

 لتجاري.

97 مكرر
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 III.  -  إعالنات إدارية

وكالة الحوض املائي لسبو
ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
 بموجب قر ر أصدرته مديرة وكالة

  لحوض  ملائي لسبو رقم ح.ج/2021/1737

سيجرى  2021  لذي  ماي   6 بتاريخ 

ذي  لرسم   2 بلبشير   لعقار  ملسمى 

59/32083   ملتو جد  عدد   لعقاري 

د ئرة  كرمة،  عين  بالجماعة  لتر بية 

مكناس،  بتد ء  إقليم  عرمة،  عين 

غاية  إلى   2021 ماي   31 تاريخ  من 

شأن  في  علني  بحث   2021 يوييو   9

مشروع  لترخيص بإيجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  أجل  من  منه،   ملاء 

لفائدة  لسيد  لخياط  هكتار ت   7

لبطاقة  لتعريف  حميد  لحامل 

.D138736 لوطنية رقم 

15

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مديرة  أصدرته  قر ر  بموجب 

رقم لسبو   وكالة  لحوض  ملائي 

ح.ج /2021/1711 بتاريخ 7 ماي 2021 

على  لعقار  ملسمى  سيجرى   لذي 

عدد  ذي  لرسم  لعقاري  هللا  فضل 

بالجماعة  05/71789  ملتو جد 

د ئرة  لحاجب،  إقد ر،   لتر بية 

تاريخ من   إقليم  لحاجب،  بتد ء 

يوييو   11 غاية  إلى   2021 يوييو   3

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2021

وجلب  ملاء  ثقب  بإيجاز   لترخيص 

منه من أجل  الستعما1  ملنزلي و رو ء 

 ملاشية وسقي مساحة 11.50 هكتار 

بهيجة  لفائدة  لسيدة  لشعر ني 

لبطاقة  لتعريف  لوطنية   لحاملة 

.A56611

16

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
 بموجب قر ر أصدرته مديرة وكالة

  لحوض  ملائي لسبو رقم ح.ج /2021/1711

سيجرى  2021  لذي  ماي   7 بتاريخ 

على  لعقار  ملسمى  لرمل ذي شهادة 

239/2020  ملتو جد  عدد   د رية 

د ئرة  مجاط،  بالجماعة  لتر بية 

مكناس،  إقليم  مكناس،   حو ز 

إلى   2021 يوييو   3 تاريخ  من   بتد ء 

علني  بحث   2021 يوييو   11 غاية 

بإيجاز  مشروع  لترخيص  شأن  في 

سقي  أجل  من  منه  وجلب  ملاء  بئر 

مساحة 1.0661 هكتار لفائدة  لسيد 

لبطاقة   سماحي  لحسين  لحامل 

.D190212 لتعريف  لوطنية رقم 

17

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
 بموجب قر ر أصدرته مديرة وكالة

  لحوض  ملائي لسبو رقم ح.ج /2021/1717

سيجرى  2021  لذي  ماي   7 بتاريخ 

على  لعقار  ملسمى  حمري 

عدد  ذي  لرسم  لعقاري   يو عزة 

بالجماعة  K/17501  ملتو جد 

د ئرة  كور ي،  جيري،  ر س   لتر بية 

تاريخ من   إقليم  لحاجب،  بتد ء 

يوييو   11 غاية  إلى   2021 يوييو   3

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2021

 لترخيص بإيجاز بئر وجلب  ملاء منه 

هكتار   1.50 مساحة  سقي  أجل  من 

مامون  وحسين  لفائدة  لسيد 

لبطاقة  لتعريف  لوطنية   لحامل 

.D183853 رقم

18

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
 بموجب قر ر أصدرته مديرة وكالة

  لحوض  ملائي لسبو رقم ح.ج /2021/1712
سيجرى  2021  لذي  ماي   1 بتاريخ 

على  لعقار  ملسمى عين  بزيز ذي رسم 

شر ء ض بعدد 98 ص 115  ملتو جد 

د ئرة  وليلي،  بالجماعة  لتر بية 

من  مكناس،  بتد ء  إقليم  زرهون، 

تاريخ 28 ماي 2021 إلى غاية 7 يوييو 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2021

 لترخيص بإيجاز بئر وجلب  ملاء منه، 

 1.7173 مساحة  سقي  أجل  من 

هكتار  لفائدة  لسيد عبد  لحليم بن 

يحيى  لحاملي  بن  وعبد  ملجيد  يحيى 

رقم  لبطاقة  لتعريف  لوطنية 

.DC16187 و DC13181

19

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
 بموجب قر ر أصدرته مديرة وكالة

  لحوض  ملائي لسبو رقم ح.ج /2021/1718
سيجرى  2021  لذي  ماي   7 بتاريخ 

ذي   95 ميموز   على  لعقار  ملسمى 

 05/76551 عدد   لرسم  لعقاري 

بالجماعة  لحضرية  ملنزه،   ملتو جد 

عمالة  رشد  18  بن   مللحقة  إلد رية 

تاريخ من  مكناس،  بتد ء  إقليم   أو 

يوييو    11 غاية  إلى   2021 يوييو   3

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2021

وجلب  ملاء  ثقب  بإيجاز   لترخيص 

منه من أجل  الستعما1  ملنزلي وسقي 

 0.0350 مساحتها  حديقة  ملنز1 

يوسف  لفائدة  لسيدة  لنية  هكتار 

لبطاقة  لتعريف  لوطنية   لحامل 

.H200722

20

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مديرة  أصدرته  قر ر  بموجب 

رقم لسبو   وكالة  لحوض  ملائي 

ماي   1 بتاريخ   2021/1715/ ح.ج 

على  لعقار  سيجرى  2021  لذي 

2 ذي شهادة  مللكية  لعبادي   ملسمى 

بالجماعة  67/6118  ملتو جد  عدد 

د ئرة  كور ي،  يعزم،   لتر بية  يت 

تاريخ من   إقليم  لحاجب،  بتد ء 

يوييو   7 غاية  إلى   2021 ماي   28

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2021

 لترخيص بإيجاز بئر وجلب  ملاء منه، 

 1.3615 مساحة  سقي  أجل  من 

زهير  بهرير  لفائدة  لسيد  هكتار ت 

لبطاقة  لتعريف  لوطنية   لحامل 

.D513238 رقم

21

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
 بموجب قر ر أصدرته مديرة وكالة

  لحوض  ملائي لسبو رقم ح.ج /2021/1711

سيجرى  2021  لذي  ماي   1 بتاريخ 

 137 على  لعقار  ملسمى  دهريطيبي 

 59/78530 عدد  شهادة  مللكية  ذي 

آيت  بالجماعة  لتر بية   ملتو جد 

إقليم  عرمة،  عين  د ئرة  وال1، 

ماي   28 تاريخ  من  مكناس،  بتد ء 

2021 بحث  يوييو   7 غاية  إلى   2021

مشروع  لترخيص  شأن  في  علني 

من  منه،  وجلب  ملاء  بئر   بإيجاز 

هكتار    0.3766 مساحة  سقي  أجل 

عبيشة  ملصطفى  لفائدة  لسيد 

لبطاقة  لتعريف  لوطنية   لحامل 

.X13 0121 رقم

22
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وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مديرة  أصدرته  قر ر  بموجب 

رقم  لسبو  وكالة  لحوض  ملائي 

ماي   6 بتاريخ   2021/1726 ح.ج 

على  لعقار  سيجري  2021  لذي 

ذي  سيدي  لحرمة  قرب   ملسمى 

 16/11106 رقم  شهادة  مللكية 

بالجماعة  لتر بية  يت   ملتو جد 

تيفلت،  د ئرة  بويحيى  لحجامة، 

تاريخ من   إقليم  لخميسات،  بتد ء 

يوييو   9 غاية  إلى   2021 ماي   31

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2021

وجلب  ملاء  ثقب  بإيجاز   لترخيص 

منه، من أجل سقي مساحة 1,2030 

هكتار  لفائدة  لسيدة  لشبار حفيظة 

لبطاقة  وميلودة  لعمري  لحامل 

ورقم   XA97565  لتعريف  لوطنية 

.XA11110

23

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مديرة  أصدرته  قر ر  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  وكالة  لحوض  ملائي 

 2021 ماي   5 بتاريخ   2021/1710

على  لعقار  ملسمى  سيجري   لذي 

ض  شر ء  عقود  ذي  بنكحلة  عقبة 

وعقد  و121  و327   325 بعدد 

1612/86  ملتو جد  رقم  مقاسمة 

بالجماعة  لتر بية  غبالو  قور ر، 

صفرو،  بتد ء  إقليم  صفرو،  د ئرة 

غاية  إلى   2021 ماي   28 تاريخ  من 

شأن  في  علني  بحث   2021 8 يوييو 

مشروع  لترخيص بإيجاز ثقب وجلب 

أغر ض صناعية  أجل  من  منه،   ملاء 

لفائدة  لسيد  باملاء(  مقلع  )تزويد 

محمد  مل  لحامل لبطاقة  لتعريف 

.C11203 لوطنية 

24

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مديرة  أصدرته  قر ر  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  وكالة  لحوض  ملائي 

 2021 ماي   6 بتاريخ   2021/1727

على  لعقار  ملسمى  سيجري   لذي 

فد ن  لرمل مقا1  لطلبة ذي شهادة 

81/10375  ملتو جد  رقم   مللكية 

بالجماعة  لتر بية مقام  لطلبة، د ئرة 

إقليم  لخميسات،  بتد ء  تيفلت، 

غاية إلى   2021 ماي   31 تاريخ   من 

شأن  في  علني  بحث   2021 يوييو   9

مشروع  لترخيص بإيجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  أجل  من  منه،   ملاء 

لفائدة  لسيد  هكتار    0,9198

ير دي  وبلقاسم  ير دي  عبد  لرحيم 

لبطاقة  لتعريف  لوطنية   لحامل 

.A292355 ورقم AD30699

25

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مديرة  أصدرته  قر ر  بموجب 

رقم  لسبو  وكالة  لحوض  ملائي 

ماي   6 بتاريخ   2021/1729 ح.ج 

على  لعقار  سيجري  2021  لذي 

شهادة  مللكية  ذي  مالك   ملسمى 

بالجماعة  16/1621  ملتو جد  رقم 

د ئرة  علي  ولحسن،   لتر بية  يت 

تيفلت، إقليم  لخميسات،  بتد ء من 

تاريخ 31 ماي 2021 إلى غاية 9 يوييو 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2021

وجلب  ملاء  ثقب  بإيجاز   لترخيص 

منه، من أجل سقي مساحة 1,7810 

عبد  لستار  لفائدة  لسيد  هكتار  

لبطاقة  جما1  لحامل   لعمر ني 

.A17325 لتعريف  لوطنية 

26

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مديرة  أصدرته  قر ر  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  وكالة  لحوض  ملائي 

 2021 ماي   5 بتاريخ   2021/1713

على  لعقار  ملسمى  سيجري   لذي 

رقم  ذي  لرسم  لعقاري   لبركة 

بالجماعة  11/30282  ملتو جد 

د ئرة  ملنز1،   لتر بية  مطرياغة، 

 28 تاريخ  من  صفرو،  بتد ء  إقليم 

 2021 8 يوييو  غاية  إلى   2021 ماي 

بحث علني في شأن مشروع  لترخيص 

بإيجاز ثقب وجلب  ملاء منه، من أجل 

سقي مساحة 2 هكتار  لفائدة  لسيد 

ولطيفة  لجناتي  محمد   بن  لبشير 

لبطاقة  لتعريف   دري�سي  لحامل 

.G90870 و C353237 لوطنية 

27

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مديرة  أصدرته  قر ر  بموجب 

رقم  لسبو  وكالة  لحوض  ملائي 

ماي   6 بتاريخ   2021/1730 ح.ج 

على  لعقار  سيجري  2021  لذي 

لكيد ر ذي عقد شر ء   ملسمى فد ن 

بالجماعة  27  ملتو جد  بعدد  ضمن 

د ئرة  عال1  ملصدر،  سيدي   لتر بية 

إقليم  لخميسات،   لخميسات، 

إلى   2021 ماي   31 تاريخ  من   بتد ء 

في  علني  بحث   2021 يوييو   9 غاية 

بئر  بإيجاز  مشروع  لترخيص  شأن 

وجلب  ملاء منه، من أجل  الستعما1 

هكتار    1,77 مساحة  وسقي   ملنزلي 

محمد  لحامل  عز وي  لفائدة  لسيد 

.FL89 لبطاقة  لتعريف  لوطنية

28

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مديرة  أصدرته  قر ر  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  وكالة  لحوض  ملائي 

 2021 ماي   6 بتاريخ   2021/1731

على  لعقار  ملسمى  سيجري   لذي 

ضمن  شر ء  عقد  ذي  لهميل  فد ن 

بالجماعة  لتر بية  83  ملتو جد  بعدد 

د ئرة  لخميسات،  سيدي  لغندور، 

تاريخ  من  إقليم  لخميسات،  بتد ء 

31 ماي 2021 إلى غاية 9 يوييو 2021 

بحث علني في شأن مشروع  لترخيص 

بإيجاز بئر وجلب  ملاء منه، من أجل 

لفائدة  هكتار    1,08 مساحة  سقي 

وقسو  لحسن  لحامل  علي   لسيد 

.X1329 لبطاقة  لتعريف  لوطنية

29

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مديرة  أصدرته  قر ر  بموجب 

رقم  لسبو  وكالة  لحوض  ملائي 

ماي   5 بتاريخ   2021/1716 ح.ج 

على  لعقار  سيجري  2021  لذي 

شهادة  ذي  بويغردن  فدن   ملسمى 

 11/35991 رقم  مطلب  لتحفيظ 

بالجماعة  و 11/35993  ملتو جد 

إقليم  تازوطة، د ئرة صفرو،   لتر بية 

ماي   28 تاريخ  من  صفرو،  بتد ء 

بحث   2021 8 يوييو  غاية  إلى   2021

مشروع  لترخيص  شأن  في  علني 

بإيجاز ثقب وجلب  ملاء منه، من أجل 

سقي مساحة 9,1618 هكتار  لفائدة 

و لحسين  حكيم  شعايبي   لسيد 

لبطاقة  لتعريف  شعايبي  لحامل 

.CB167706 و CB98208 لوطنية 

30
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وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني

مديرة  أصدرته  قر ر  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  وكالة  لحوض  ملائي 

 2021 ماي   6 بتاريخ   2021/1732

على  لعقار  ملسمى  سيجري   لذي 

ضمن  شر ء  عقد  ذي  فد ن  لد ر 

بالجماعة  210  ملتو جد  بعدد 

د ئرة  عال1  ملصدر،  سيدي   لتر بية 

إقليم  لخميسات،   لخميسات، 

إلى   2021 ماي   31 تاريخ  من   بتد ء 

في  علني  بحث   2021 يوييو   9 غاية 

بئر  بإيجاز  مشروع  لترخيص  شأن 

سقي  أجل  من  منه،  وجلب  ملاء 

لفائدة  لسيد  هكتار    0,8 مساحة 

عال1 عاد1  لحامل لبطاقة  لتعريف 

.J119822 لوطنية 

31

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني

مديرة  أصدرته  قر ر  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  وكالة  لحوض  ملائي 

 2021 ماي   5 بتاريخ   2020/1717

على  لعقار  ملسمى  سيجري   لذي 

 لولجة ذي عقد شر ء ض بعدد 117 

بالجماعة  لتر بية  215  ملتو جد  ص 

 يت سيبرن، د ئرة  لخميسات، إقليم 

 لخميسات،  بتد ء من تاريخ 28 ماي 

بحث   2021 يوييو   8 غاية  إلى   2021

مشروع  لترخيص  شأن  في  علني 

بإيجاز بئر وجلب  ملاء منه، من أجل 

سقي مساحة 1 هكتار  لفائدة  لسيد 

لبطاقة   لعثماني  دريس  لحامل 

.X86732 لتعريف  لوطنية 

32

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني

مديرة  أصدرته  قر ر  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  وكالة  لحوض  ملائي 

 2021 ماي   6 بتاريخ   2021/1733

على  لعقار  ملسمى  سيجري   لذي 

شر ء  عقد  ذي  تافنكوشت  فد ن 

بالجماعة  60  ملتو جد  بعدد  ضمن 

 لتر بية عين  لجوهرة، د ئرة تيفلت، 

تاريخ  من  إقليم  لخميسات،  بتد ء 

31 ماي 2021 إلى غاية 9 يوييو 2021 

بحث علني في شأن مشروع  لترخيص 

بإيجاز بئر وجلب  ملاء منه، من أجل 

لفائدة  هكتار    0,60 مساحة  سقي 

لحسن  لحامل  بطلوست   لسيد 

.C78367 لبطاقة  لتعريف  لوطنية

33

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

 ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني

مديرة  أصدرته  قر ر  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  وكالة  لحوض  ملائي 

 2021 ماي   5 بتاريخ   2021/1718

 لذي سيجرى على  لعقار  ملسمى وليد 

 16/11682 رقم  شهادة  مللكية  ذي 

عين  بالجماعة  لتر بية   ملتو جد 

إقليم  تيفلت،  د ئرة   لجوهرة، 

 لخميسات،  بتد ء من تاريخ 28 ماي 

2021 إلى غاية 8 يوييو 2021، بحث 

علني في شأن مشروع  لترخيص بإيجاز 

سقي  أجل  من  منه  وجلب  ملاء  ثقب 

مساحة 1.0020 هكتار  لفائدة  لسيد 

بنعزيزي  و حمد  بنعزيزي  لجياللي 

لبطاقة  لتعريف  لوطنية   لحامل 

.A269935 ورقم A111711

34

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

 ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مديرة  أصدرته  قر ر  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  وكالة  لحوض  ملائي 

 2021 ماي   5 بتاريخ   2021/1721

على  لعقار  ملسمى  سيجرى   لذي 

تغزوت ذي عقد شر ء ض بعدد 165 

ص 199،  ملتو جد بالجماعة  لتر بية 

د ئرة  بن  حمد،  يوسف  سيدي 

من  صفرو،  بتد ء  إقليم  صفرو، 

تاريخ 28 ماي 2021 إلى غاية 8 يوييو 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   ،2021

وجلب  ملاء  ثقب  بإيجاز   لترخيص 

منه من أجل سقي مساحة 15 هكتار 

موالي  دريس  تمون  لفائدة  لسيد 

لبطاقة  لتعريف  لوطنية   لحامل 

.C101011

35

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

 ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مديرة  أصدرته  قر ر  بموجب 

وكالة  لحوض  ملائي  لسبو رقم ح.ج 

 2021 أبريل   30 بتاريخ   2021/1689

 لذي سيجرى على  لعقار ت  ملسماة 

»ملك  لطنجاو 1، ملك  لطنجاوي 2، 

ملك  لطنجاوي 3 وملك  لطنجاوي 1« 

ذي  لرسوم  لعقارية رقم 21/69312 

و21/69311 و21/69316 و21/69318، 

باب  بالجماعة  لتر بية   ملتو جدة 

تازة،  إقليم  تازة،  د ئرة  مرزوقة، 

إلى   2021 ماي   28 تاريخ  من   بتد ء 

في  علني  بحث   ،2021 يوييو   8 غاية 

بئرين  بإيجاز  مشروع  لترخيص  شأن 

سقي  أجل  من  منهما  وجلب  ملاء 

مساحة 9,26 هكتار ت لفائدة  لسيد 

لقر فلي  لطاهر ولقر فلي منير  لحامل 

 Z2315  لبطاقة  لتعريف  لوطنية 

.Z379632و

36

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

 ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني

مديرة  أصدرته  قر ر  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  وكالة  لحوض  ملائي 

 2021 ماي   10 بتاريخ   2021/1759

على  لعقار  ملسمى  سيجرى    لذي 

 م علي ذي عقد شر ء ض بعدد 528، 

تزكيت،  بالجماعة  لتر بية   ملتو جد 

إقليم  فر ن،  بتد ء  باشوية  فر ن، 

غاية  إلى   2021 2 يوييو  تاريخ  من 

12 يوييو 2021، بحث علني في شأن 

مشروع  لترخيص بإيجاز ثقب وجلب 

منزلية  أغر ض  أجل  من  منه   ملاء 

لفائدة  هكتار ،   1 مساحة  وسقي 

عبد  لحميد  لحامل  لطفي   لسيد 

.A66105 لبطاقة  لتعريف  لوطنية

37

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

 ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني

مديرة  أصدرته  قر ر  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  وكالة  لحوض  ملائي 

 2021 ماي   7 بتاريخ   2021/1756

على  لعقار  ملسمى  سيجرى   لذي 

رقم  ذي  لرسم  لعقاري  جما1 

بالجماعة  27/31071،  ملتو جد 

أكلموس،  د ئرة   لتر بية  لحمام، 

إقليم خنيفرة،  بتد ء من تاريخ 3 يوييو 

2021 إلى غاية 11 يوييو 2021، بحث 

مشروع  لترخيص  شأن  في  علني 

أجل  من  منه  وجلب  ملاء  بئر  بإيجاز 

مساحة  وسقي   الستعما1  ملنزلي 

لفائدة  لسيد  يوكو  هكتار   0,50

لبطاقة  لتعريف  جما1  لحامل 

.V131399 لوطنية 

38
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وكالة  لحوض  ملائي لسبو

 ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني

مديرة  أصدرته  قر ر  بموجب 

وكالة  لحوض  ملائي  لسبو رقم ح.ج 

 2021 ماي   6 بتاريخ   2021/1736

على  لعقار  ملسمى  سيجرى   لذي 

رقم  ذي  لرسم  لعقاري   2 بلبشير 

بالجماعة  59/32083،  ملتو جد 

 لتر بية عين كرمة، د ئرة عين عرمة، 

تاريخ  من  مكناس،  بتد ء  إقليم 

31 ماي 2021 إلى غاية 9 يوييو 2021، 

بحث علني في شأن مشروع  لترخيص 

أجل  من  منه  وجلب  ملاء  بئر  بإيجاز 

3,1028 هكتار لفائدة  سقي مساحة 

لبطاقة  عديل   لحامل  زبقة   لسيد 

.D511000 لتعريف  لوطنية 
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وكالة  لحوض  ملائي لسبو

 ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني

مديرة  أصدرته  قر ر  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  وكالة  لحوض  ملائي 

 2021 ماي   6 بتاريخ   2021/1739

على  لعقار  ملسمى  سيجرى   لذي 

رقم  شهادة  مللكية  ذي   1  لرغبة 

بالجماعة  5/65109،  ملتو جد 

عين  د ئرة  هللا،  حرز  آيت   لتر بية 

إقليم  لحاجب،  بتد ء  تاوجد ت، 

غاية  إلى   2021 ماي   31 تاريخ   من 

شأن  في  علني  بحث   ،2021 يوييو   9

وجلب  بئر  بحفر  مشروع  لترخيص 

 2 مساحة  سقي  أجل  من  منه   ملاء 

لفائدة  لسيد  لعزوزي  هكتار ت 

عبد  لعزيز ومن معه  لحامل لبطاقة 

.Z20188 لتعريف  لوطنية 

40

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

 ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مديرة  أصدرته  قر ر  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  وكالة  لحوض  ملائي 

 2021 ماي   5 بتاريخ   2021/1722

على  لعقار  ملسمى  سيجرى   لذي 

مطلب  لتحفيظ  ذي  فد ن  عشيبن 

بالجماعة  16/10369،  ملتو جد  رقم 

د ئرة  مجمع  لطلبة،   لتر بية 

 لخميسات، إقليم  لخميسات،  بتد ء 

غاية  إلى   2021 ماي   28 تاريخ  من 

شأن  في  علني  بحث   ،2021 يوييو   8

مشروع  لترخيص بإيجاز ثقب وجلب 

 1,5 مساحة  أجل سقي  من  منه   ملاء 

بود ن  لفائدة  لسيد  يت  هكتار ت 

عمر  لحامل لبطاقة  لتعريف  لوطنية 

.A292930
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وكالة  لحوض  ملائي لسبو

 ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مديرة  أصدرته  قر ر  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  وكالة  لحوض  ملائي 

 2021 ماي   5 بتاريخ   2021/1721

على  لعقار  ملسمى  سيجرى   لذي 

شهادة  ذي  أ  ومحجوبة  منصور 

07/252961،   ملتو جد  رقم   مللكية 

بالجماعة  لتر بية أوالد  لطيب، د ئرة 

فاس،  بتد ء  إقليم  فاس،   حو ز 

غاية  إلى   2021 ماي   28 تاريخ   من 

شأن  في  علني  بحث   ،2021 يوييو   8

مشروع  لترخيص بإيجاز ثقب وجلب 

 1 مساحة  سقي  أجل  من  منه   ملاء 

هدى  مزيان  لفائدة  لسيد  هكتار  

لبطاقة  لتعريف  لوطنية   لحامل 

.CD231810

42

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

 ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مديرة  أصدرته  قر ر  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  وكالة  لحوض  ملائي 

 2021 ماي   6 بتاريخ   2021/1735

على  لعقار  ملسمى  سيجرى   لذي 

2« ذي  لرسم  لعقاري رقم  »بلبشير 

بالجماعة  59/32083،  ملتو جد 

 لتر بية عين كرمة، د ئرة عين عرمة، 

تاريخ  من  مكناس،  بتد ء  إقليم 

يوييو   9 غاية  إلى   ،2021 ماي   31

مشروع  شأن  في  علني  بحث    ،2021

وجلب  ملاء  ثقب  بإيجاز   لترخيص 

 1,8357 أجل سقي مساحة  منه من 

هكتار لفائدة  لسيدة  لعسري سميرة 

لبطاقة  لتعريف  لوطنية   لحامل 

.D381535
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وكالة  لحوض  ملائي لسبو

 ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مديرة  أصدرته  قر ر  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  وكالة  لحوض  ملائي 

 2021 ماي   5 بتاريخ   2021/1720

على  لعقار  ملسمى  سيجرى   لذي 

رقم  موضوع  لرسم  لعقاري  عزيزة 

بتاريخ  كر ء  عقد  ذي   5/68186 

2 ديسمبر 2020،  ملتو جد بالجماعة 

 لتر بية لقصير، د ئرة عين تاوجد ت، 

تاريخ  من   إقليم  لحاجب،  بتد ء 

28 ماي 2021، إلى غاية 8 يوييو 2021،  

بحث علني في شأن مشروع  لترخيص 

بإيجاز ثقب وجلب  ملاء منه من أجل 

لفائدة  هكتار    1,5660 مساحة  سقي 

لبطاقة   لسيد  لتازي  لعربي  لحامل 

.CD171011 لتعريف  لوطنية 
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وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مديرة  أصدرته  قر ر  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  وكالة  لحوض  ملائي 

 2021 ماي   6 بتاريخ   2021/1710/

 لذي سيجرى على  لعقار  ملسمى علي 

 07/30680 رقم  شهادة  مللكية  ذي 

عين  بالجماعة  لتر بية   ملتو جد 

ملطة،  جامع  د ئرة  والد  قنصرة، 

إقليم موالي يعقوب،  بتد ء من تاريخ 

31 ماي 2021 إلى غاية 9 يوييو 2021 

بحث علني في شأن مشروع  لترخيص 

أجل  من  منه  وجلب  ملاء  بئر  بإيجاز 

لفائدة  هكتار   15 مساحة  سقي 

خالد   لسيد  البر هيمي  لوز ني 

لبطاقة  لتعريف  لوطنية   لحا1 

.C 266 735
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وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مديرة  أصدرته  قر ر  بموجب 

رقم  لسبو  وكالة  لحوض  ملائي 

ماي   5 بتاريخ   2021/1723/ ح.ج 

على  لعقار  سيجرى  2021  لذي 

شهادة  ذي  فاطنة  ملك   ملسمى 

وفد ن   81/11902 رقم   مللكية 

رقم  شهادة  مللكية  ذي  فياشة 

بالجماعة  81/11378  ملتو جد 

 لتر بية عين  لجوهرة، د ئرة تيفلت، 

تاريخ من   إقليم  لخميسات،  بتد ء 

28 ماي 2021 إلى غاية 8 يوييو 2021 

بحث علني في شأن مشروع  لترخيص 

بإيجاز ثقب وجلب  ملاء منه من أجل 

هكتار ت   3,6075 مساحة  سقي 

 STE GA COMPANY لفائدة شركة 

FOR AGRICOLE في شخص ممثلها 

لبطاقة  لتعريف   لقايوني  لحامل 

.A065138W لوطنية 

46
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وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مديرة  أصدرته  قر ر  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  وكالة  لحوض  ملائي 

 2021 ماي   6 بتاريخ   2021/1738/

على  لعقار  ملسمى  سيجرى   لذي 

رقم  شهادة  مللكية  ذي   1 أ    7 هال1 

بالجماعة  69/111677  ملتو جد 

عين  باشوية  عين  لشقف   لتر بية 

يعقوب،  موالي  إقليم   لشقف، 

إلى   2021 ماي   31 تاريخ  من   بتد ء 

في  علني  بحث   2021 يوييو   9 غاية 

ثقب  بإيجاز  مشروع  لترخيص  شأن 

سقي  أجل  من  منه،  وجلب  ملاء 

لفائدة  لسيد  هكتار    1 مساحة 

لبطاقة  محمد  لحامل  ز كور  بن 

.C139 357 لتعريف  لوطنية 
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وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مديرة  أصدرته  قر ر  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  وكالة  لحوض  ملائي 

 2021 ماي   5 بتاريخ   2021/1725/

على  لعقار  ملسمى  سيجرى   لذي 

تيجدة ذي عقد صدقة محرر بتاريخ 

بالجماعة  15/12/1999  ملتو جد 

تارجيست،  د ئرة  بني  بشير،   لتر بية 

تاريخ من   إقليم  لحسيمة،  بتد ء 

28 ماي 2021 إلى غاية 8 يوييو 2021 

بحث علني في شأن مشروع  لترخيص 

بإيجاز ثقب وجلب  ملاء منه، من أجل 

 رو ء  ملاشية وسقي مساحة 1 هكتار 

عبد  لسالم  علوش  لفائدة  لسيد 

لبطاقة  لتعريف  لوطنية   لحامل 

.R321752
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وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مديرة  أصدرته  قر ر  بموجب 

رقم  لسبو  وكالة  لحوض  ملائي 

ماي   5 بتاريخ   2021/1719/ ح.ج 

على  لعقار  سيجرى  2021  لذي 

شهادة  مللكية  ذي  فاطمة   ملسمى 

16/11683  ملتو جد بالجماعة  رقم  

 لتر بية عين  لجوهرة، د ئرة تيفلت، 

تاريخ من   إقليم  لخميسات،  بتد ء 

28 ماي 2021 إلى غاية 8 يوييو 2021 

بحث علني في شأن مشروع  لترخيص 

من  منه،  وجلب  ملاء  ثقب  بإيجاز 

هكتار    0,9913 مساحة  سقي  أجل 

بنعزيزي  لجياللي  لفائدة  لسيد 

لبطاقة  بنعزيزي  لحامل  و حمد 

ورقم   A269935  لتعريف  لوطنية 

.A111711
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وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مديرة  أصدرته  قر ر  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  وكالة  لحوض  ملائي 

 2021 10 ماي  بتاريخ   2021/1755/

على  لعقار  ملسمى  سيجرى   لذي 

ذي  لرسم  لعقاري  سهب  لجوع 

زرد 1  بدو ر  58/29391  لكائن  رقم 

سيدي  بالجماعة  لتر بية   ملتو جد 

سيدي  بي  باشوية   بي  لقناد1، 

 لقناد1، إقليم سال،  بتد ء من تاريخ  

31 ماي 2021 إلى غاية 9 يوييو 2021 

بحث علني في شأن مشروع  لترخيص 

بإيجاز ثقب وجلب  ملاء منه، من أجل 

سقي مساحة 0,5019 هكتار  لفائدة 

لبطاقة   لسيد بوعزة  لزهار  لحامل 

.A52188 لتعريف  لوطنية 
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وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر
 فتتاح  لبحث  لعلني

مديرة  أصدرته  قر ر  بموجب 
رقم  لسبو  وكالة  لحوض  ملائي 
ماي   10 بتاريخ   2021/1713/ ح.ج 
على  لعقار  سيجرى  2021  لذي 
ذي  لرسم  جنان  لعلميين   ملسمى 
كر ء  وعقد   R/12017 رقم   لعقاري 
2018  ملتو جد  ديسمبر   19 بتاريخ 
سيدي  لكامل،  بالجماعة  لتر بية 
إقليم  بهت،  د ئرة  قيادة  ملختار، 
 31 تاريخ  من  قاسم،  بتد ء  سيدي 
 2021 يوييو   9 غاية  إلى   2021 ماي 
بحث علني في شأن مشروع  لترخيص 
منها/  وجلب  ملاء  أثقاب   1 بإيجاز 
هكتار    120 مساحة  سقي  أجل  من 
 ALKHALES GROUP لفائدة شركة 
ممثلها  لقايوني  شخص  في  ممثلة 
 لسيد عزيز رحماني  لحامل لبطاقة 

.C127779 لتعريف  لوطنية 
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وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر
 فتتاح  لبحث  لعلني

مديرة  أصدرته  قر ر  بموجب 
ح.ج  رقم  لسبو  وكالة  لحوض  ملائي 
 2021 10 ماي  بتاريخ   2021/1715/
على  لعقار  لجماعي  سيجرى   لذي 
باملكان  ملسمى   ملدعو  لفو ر ت 
للجماعة  لساللية   لبر كة  لتابع 
رقم  شهادة  الستغال1  ذي   لبر همة 
2021  ملتو جد  أبريل   20 بتاريخ   7
باشوية  عامر،  بالجماعة  لتر بية 
تاريخ  من  سال،  بتد ء  إقليم  عامر، 
يوييو   9 غاية  إلى   2021 ماي   31
مشروع  شأن  في  علني  بحث   2021
وجلب  ملاء  ثقب  بإيجاز   لترخيص 
أجل  إلستعما1  ملنزلي  من  منه، 
مساحة  وسقي  وإرو ء  ملاشية 
بند وود  لفائدة  لسيد  هكتار    0,15
لبطاقة  لتعريف   لحفياني  لحامل 

.A511176 لوطنية 
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وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مديرة  أصدرته  قر ر  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  وكالة  لحوض  ملائي 

 2021 10 ماي  بتاريخ   2021/1750/

على  لعقار  ملسمى  سيجرى   لذي 

ذي  لرسم  لعقاري  بالد  والد جر ي 

رقم R/15816 وعقد كر ء بتاريخ 21 

بالجماعة  2020  ملتو جد  يوفمبر 

 لتر بية لالميموية، قيادة لالميموية، 

إقليم  لقنيطرة،  لالميموية،  د ئرة 

إلى   2021 ماي   31 تاريخ  من   بتد ء 

في  علني  بحث   2021 يوييو   9 غاية 

شأن مشروع  لترخيص بإيجاز ثقبين 

سقي  أجل  من  منهما  وجلب  ملاء 

شركة  لفائدة  هكتار    20 مساحة 

شخص  في  ممثلة   AGRIMEDIA

كاملي  عمر  ممثلها  لقايوني  لسيد 

لبطاقة  لتعريف  لوطنية  لحامل 

.BK125011
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وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مديرة  أصدرته  قر ر  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  وكالة  لحوض  ملائي 

 2021 10 ماي  بتاريخ   2021/1752/

على  لعقار  ملسمى  سيجرى   لذي 

مهدية 178V - 2 ذي  لرسم  لعقاري 

رقم 13/113876  ملتو جد بالجماعة 

 لتر بية مهدية، باشوية مهدية، إقليم 

ماي   31 تاريخ  من   لقنيطرة،  بتد ء 

بحث   2021 يوييو   9 غاية  إلى   2021

مشروع  لترخيص  شأن  في  علني 

بإيجاز ثقب وجلب  ملاء منه من أجل 

 0,009 مساحتها  حديقة  ملنز1  سقي 

عبد  شريفي  لفائدة  لسيد  هكتار  

لبطاقة  لتعريف   لرحيم  لحامل 

.AB16799 لوطنية 

63
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وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مديرة  أصدرته  قر ر  بموجب 

ح.ج  رقم  لسبو  وكالة  لحوض  ملائي 

 2021 10 ماي  بتاريخ   2021/1751/

على  لعقار  ملسمى  سيجرى   لذي 

رقم  ذي  لرسم  لعقاري   51 بركاش 

بركاش  بتجزئة  13/17721  لكائن 

بقعة 51  ملتو جد  بالجماعة  لتر بية 

 لقنيطرة، د ئرة  والد  وجيه،  مللحقة 

إقليم  لقنيطرة،  بتد ء   ،1  إلد رية 

غاية  إلى   2021 ماي   31 تاريخ  من 

شأن  في  علني  بحث   2021 يوييو   9

مشروع  لترخيص بإيجاز ثقب وجلب 
 ملاء منه من أجل سقي حديقة  ملنز1 

مساحتها 0,009 هكتار  لفائدة  لسيد 

كريمة عدة ومن معها  لحامل لبطاقة 

.G371290 لتعريف  لوطنية 
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وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مديرة  أصدرته  قر ر  بموجب 

رقم  لسبو  وكالة  لحوض  ملائي 

ماي   10 بتاريخ  ح.ج/2021/1753 

على  لعقار  سيجرى  2021  لذي 

باملكان   لجماعي  ملدعو  لعو مر 

للجماعة   ملسمى  لعو مر  لتابع 

شهادة  ذي   لساللية  لعو مر 

مارس   2 بتاريخ   86 رقم   الستغال1 

بالجماعة  لتر بية  2021  ملتو جد 

د ر  لعسلوجي، قيادة د ر  لعسلوجي، 

قاسم،  سيدي  إقليم  بهت،  د ئرة 

  بتد ء من تاريخ 31 ماي 2021 إلى غاية

شأن  في  علني  بحث   2021 يوييو   9

مشروع  لترخيص بإيجاز ثقب  وجلب 

مساحة  سقي  أجل  من  منه   ملاء 

3,5071 هكتار لفائدة  لسيد  دريس 

لبطاقة  لتعريف  فر ح  لحامل 

.GN16398 لوطنية رقم 
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وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مديرة  أصدرته  قر ر  بموجب 

رقم  لسبو  وكالة  لحوض  ملائي 

ماي   10 بتاريخ  ح.ج/2021/1719 

على  لعقار  سيجرى  2021  لذي 

مطلب  موضوع  شق  الحمر   ملسمى 

23130/ر  ملتو جد  رقم   لتحفيظ 

قيادة  بالجماعة  لتر بية  زغار، 

سليمان،  سيدي  د ئرة   زغار، 

سليمان،  بتد ء  سيدي  إقليم 

غاية إلى   2021 ماي   31 تاريخ   من 

شأن  في  علني  بحث   2021 يوييو   9

مشروع  لترخيص بإيجاز ثقب  وجلب 

 0,9  ملاء منه من أجل سقي مساحة 

بيو�سي  قاسم  لفائدة  لسيد  هكتار 

لبطاقة  لتعريف  لوطنية   لحامل 

.GA109277 رقم
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وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مديرة  أصدرته  قر ر  بموجب 

رقم  لسبو  وكالة  لحوض  ملائي 

ماي   10 بتاريخ  ح.ج/2021/1712 

على  لعقار  سيجرى  2021  لذي 

ذي  لرسم   2-112 مهدية   ملسمى 

13/153280  ملتو جد   لعقاري 

باشوية  مهدية،  بالجماعة  لتر بية 

إقليم  لقنيطرة،  بتد ء  مهدية، 

غاية إلى   2021 ماي   31 تاريخ   من 

شأن  في  علني  بحث   2021 يوييو   9

مشروع  لترخيص بإيجاز ثقب  وجلب 

 ملاء منه من أجل سقي حديقة منز1 

لفائدة  لسيد  هكتار   0,01 مساحتها 

يجوم يجوم  لحامل لبطاقة  لتعريف 

.8501077P لوطنية رقم 
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وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر
 فتتاح  لبحث  لعلني

مديرة  أصدرته  قر ر  بموجب 
رقم  لسبو  وكالة  لحوض  ملائي 
ماي   10 بتاريخ  ح.ج/2021/1716 
على  لعقار  سيجرى  2021  لذي 
باملكان   لجماعي  ملدعو  والد  دليم 
شهادة  ذي  دو ر  والد  در ع   ملسمى 
 31 بتاريخ   198 رقم   الستغال1 
بالجماعة  2019  ملتو جد  أكتوبر 
د ئرة  زكوطة،  قيادة  زكوطة،   لتر بية 
 لشر ردة، إقليم سيدي قاسم،  بتد ء 
غاية إلى   2021 ماي   31 تاريخ   من 
شأن  في  علني  بحث   2021 يوييو   9
بئر  وجلب  بإيجاز  مشروع  لترخيص 
 ملاء منه من أجل سقي مساحة 3,05 
هكتار لفائدة  لسيد عبد  لعزيز لهاللي 
لبطاقة  لتعريف  لوطنية   لحامل 

.GK1832 رقم
68

وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر
 فتتاح  لبحث  لعلني

مديرة  أصدرته  قر ر  بموجب 
رقم  لسبو  وكالة  لحوض  ملائي 
ماي   11 بتاريخ  ح.ج/2021/1763 
على  لقطعة  سيجرى  2021  لذي 
من  لعقار   ألرضية  ملتأصلة 
 DA52-F« ذي  لتحديد  إلد ري 
للجماعة  لساللية  مملوك  جزء« 
رقم  كر ء  عقد  ذ ت   والد  لطالب 
  2020 ماي   12 بتاريخ   236/2020
 ملتو جد بالجماعة  لتر بية  لحد دة، 
د ئرة  حو ز  قيادة  حو ز  لقنيطرة، 
إقليم  لقنيطرة،  بتد ء   لقنيطرة، 
إلى غاية  2021 يوييو  فاتح  تاريخ   من 
شأن  في  علني  بحث   2021 يوييو   11
بئر  وجلب  بإيجاز  مشروع  لترخيص 
 ملاء منه من أجل تزويد محطة وقود 
ومر فقها باملاء لفائدة  لسيد خروعي 
لبطاقة  لتعريف  محمد  لحامل 

.AE272911 لوطنية رقم 
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وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مديرة  أصدرته  قر ر  بموجب 

رقم  لسبو  وكالة  لحوض  ملائي 

ماي   11 بتاريخ  ح.ج/2021/1761 

على  لقطعة  سيجرى  2021  لذي 

من  مللك   ألرضية  ملستخرجة 

بيع  عقد  ذ ت  د ر  لغيسة   ملسمى 

2021   ملتو جد  مارس   16 بتاريخ 

باشوية  عامر،  بالجماعة  لتر بية 

من  سال،  بتد ء  إقليم  عامر، 

غاية إلى   2021 يوييو  فاتح   تاريخ 

شأن  في  علني  بحث   2021 يوييو   11

بئر  وجلب  بإيجاز  مشروع  لترخيص 

مساحة  سقي  أجل  من  منه   ملاء 

هللا  فتح  لفائدة  لسيد  هكتار   0,11

 إلبر هيمي وإلهام  ليوسفي  لحاملين 

 A111907 لبطاقة  لتعريف  لوطنية

.A606515 و
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وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مديرة  أصدرته  قر ر  بموجب 

رقم  لسبو  وكالة  لحوض  ملائي 

ماي   11 بتاريخ  ح.ج/2021/1760 

على  لعقار  سيجرى  2021  لذي 

 ملسمى قطعة أرضية فالحية  ذي عقد 

31  ملتو جد  52 ص  برقم  شر ء ض 

د ئرة  وال1،  بالجماعة  لتر بية  يت 

مكناس،  بتد ء  إقليم  عرمة،  عين 

غاية إلى   2021 يوييو   10 تاريخ   من 

شأن  في  علني  بحث   2021 يوييو   21

بئر  وجلب  بإيجاز  مشروع  لترخيص 

مساحة  سقي  أجل  من  منه   ملاء 

لفائدة  لسيد  لتفاحي  هكتار   1,50

لبطاقة  لتعريف  مصطفى  لحامل 

.D319028 لوطنية رقم 
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وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مديرة  أصدرته  قر ر  بموجب 

رقم  لسبو  وكالة  لحوض  ملائي 

 11 بتاريخ  ح.ج/2021/1751 

على  سيجرى  2021  لذي  ماي 

مطلب  ذي   لعقار  ملسمى  بولحفة  

15123/ك  ملتو جد  رقم   لتحفيظ 

د ئرة  إقد ر،  بالجماعة  لتر بية 

إقليم  لحاجب،  بتد ء   لحاجب، 

غاية إلى   2021 يوييو   10 تاريخ   من 

شأن  في  علني  بحث   2021 يوييو   21

مشروع  لترخيص بإيجاز ثقب  وجلب 

مساحة  سقي  أجل  من  منه   ملاء 

2,2810 هكتار لفائدة  لسيد بند دي 

لبطاقة  لتعريف  حميد  لحامل 

.D162933 لوطنية رقم 
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وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مديرة  أصدرته  قر ر  بموجب 

رقم  لسبو  وكالة  لحوض  ملائي 

 10 بتاريخ  ح.ج/2021/1758 

على  سيجرى  2021  لذي  ماي 

موضوع  ذي  علي    لعقار  ملسمى  م 

 273 برقم  ضمن  شر ء  رسم   شهاد 

تزكيت،  بالجماعة  لتر بية   ملتو جد 

إقليم  فر ن،  بتد ء  باشوية  فر ن، 

غاية إلى   2021 يوييو   2 تاريخ   من 

شأن  في  علني  بحث   2021 يوييو   12

مشروع  لترخيص بإيجاز ثقب  وجلب 

 ملاء منه من أجل سقي مساحة 3,59 

لحسن  لفائدة  لسيد  ور س  هكتار 

لبطاقة  لتعريف  لوطنية   لحامل 
.C138261 رقم
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وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر

 فتتاح  لبحث  لعلني
مديرة  أصدرته  قر ر  بموجب 

رقم  لسبو  وكالة  لحوض  ملائي 

 10 بتاريخ  ح.ج/2021/1757 

على  سيجرى  2021  لذي  ماي 

شهادة  ذي  و ولزيت    لعقار  ملسمى 

02/2019  ملتو جد   الستغال1 

د ئرة  تالزمت،  بالجماعة  لتر بية 

 يموز ر مرموشة، إقليم بوملان،  بتد ء 

غاية إلى   2021 يوييو   2 تاريخ   من 

شأن  في  علني  بحث   2021 يوييو   12

مشروع  لترخيص بإيجاز ثقب  وجلب 

مساحة  سقي  أجل  من  منه   ملاء 

0,3286 هكتار لفائدة  لسيد و لتهامي 

لبطاقة  لتعريف  سعيد  لحامل 

.CB1583 لوطنية رقم 
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وكالة  لحوض  ملائي لسبو

ملخص قر ر
 فتتاح  لبحث  لعلني

مديرة  أصدرته  قر ر  بموجب 
رقم  لسبو  وكالة  لحوض  ملائي 
ماي   17 بتاريخ  ج/2021/1767 
بالقطعة  سيجرى  2021  لذي 
ضيعة   ألرضية  لحبسية  ملسماة 
محرر  كر ء  عقد  ذي  برية  لرعيان 
2020  ملتو جدة  ماي   28 بتاريخ 
د ئرة  كيسان،  بالجماعة  لتر بية 
تاويات،  بتد ء  إقليم  غفساي، 
غاية إلى   2021 يوييو   3 تاريخ   من 
شأن  في  علني  بحث   2021 يوييو   7
من  بجلب  ملاء  مشروع  لترخيص 
سقي  أجل  من  سد  لوحدة  حقينة 
لفائدة  لسيد  هكتار ت   5 مساحة 
لبطاقة  عاد1  لحامل  لحسيني 

.CD211531 لتعريف  لوطنية رقم 
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